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ВСТУП 

 

Актуальність теми. Історія міст – це та складова, без вивчення якої 

неможливо уявити історичне тло епохи. Водночас, урбанізаційний процес 

можна розглядати як своєрідний синонім цивілізаційного поступу. Міста, 

будучи цілісними і живими суб’єктами, сформувалися як основні економічні 

артерії, розвиток яких суттєво впливав на утворення та формування як 

локальних, так і транснаціональних ринків. З приходом російської влади 

після трьох поділів Речі Посполитої, яка розглядала українські землі як 

колоніальні, розпочався занепад волинських міст. Закриття традиційних 

ринків збуту, ліквідація залишків самоврядування міст – усе це негативно 

вплинуло на економічне становище приєднаних територій. 

Проблематика роботи має важливе наукове значення, оскільки дає 

можливість дослідити механізми державного регулювання місцевого 

самоврядування міст Волині в окреслений період, де тривалий час 

зберігалися традиції магдебурзького права. Значення самоврядних інституцій 

актуалізується й зростанням їх ролі у сьогоднішніх державотворчих процесах 

в Україні, коли влада прагне запровадити в державі європейські інтеграційні 

стандарти з метою прискореного розвитку політичної, соціально-економічної 

та освітньої сфер. Українське суспільство, формуючи сучасну систему 

місцевого самоврядування, не може ігнорувати власний історичний досвід 

державотворення. Управлінські взаємовідносини, що склалися в минулі 

епохи не зникли безслідно, вони продовжують функціонувати в нових 

суспільних відносинах як успадковані. 

Важливою у цьому плані є потреба висвітлення особливостей 

соціальної структури, адміністративного та економічного аспектів окремих 

регіонів України. На прикладі функціонування міст Волинської губернії 

простежуються і загальні закономірності урбанізаційного процесу в умовах 

реформування суспільства і швидкого розвитку ринкових відносин другої 

половини ХІХ – початку ХХ ст. 
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Актуальність дисертаційної праці ґрунтується й на тому, що в історії 

розвитку органів громадського самоврядування українських міст низка 

проблем потребує предметного дослідження у зв’язку із потребою вирішення 

питань ефективного використання міської власності у сфері земельних 

ресурсів, сприяння промисловому розвитку, співпраці муніципалітетів з 

громадськістю тощо. 

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. 

Дисертаційне дослідження є складовою частиною науково-дослідної тематики 

кафедри історії України Тернопільського національного педагогічного 

університету імені Володимира Гнатюка і виконане в рамках наукової 

проблематики “Актуальні проблеми історії, культури, освіти, науки і техніки 

України” (номер державної реєстрації 0111U009915). 

Об’єкт дослідження – міста Волинської губернії другої половини ХІХ 

– початку ХХ ст. 

Предмет дослідження – особливості соціальної структури, 

адміністративні та економічні засади, які відображали характер і напрямки 

розвитку міст Волинської губернії в окреслений період. 

Хронологічні рамки дослідження визначені його тематичною 

спрямованістю та завданнями й охоплюють період з другої половини ХІХ ст., а 

саме з 1860-х років – часу впровадження буржуазних реформ у Російській імперії 

– до  початку Першої світової війни, яка докорінно змінила усі сфери міського 

життя. Такий хронологічний підхід дає змогу цілісно й об’єктивно дослідити 

загальні закономірності урбанізаційних процесів та їх регіональну специфіку, 

пов’язану з особливостями історичного розвитку. 

Територіальні рамки дисертації визначені адміністративними межами 

Волинської губернії, до складу якої входило дванадцять повітів з центром у 

місті Житомир: Володимир-Волинський, Дубенський, Житомирський, 

Заславський, Ковельський, Кременецький, Луцький, Новоград-Волинський, 

Овруцький, Острозький, Рівненський, Старокостянтинівський. 
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Методи наукового дослідження. Основоположними стали принципи 

діалектики наукового пізнання світу: об’єктивності й історизму, системності 

та порівняння, світоглядного плюралізму та гуманізму. Теоретичною 

основою наукового аналізу проблеми є теорія наукового пізнання світу. 

Дослідження здійснено на основі комплексного використання 

загальнонаукових методів: історичного, прагнення до об’єктивності, 

плюралізму, взаємозв’язку соціальних явищ з рівнем розвитку міської 

економіки, системності наукового аналізу; власне історичних: проблемно-

хронологічного, синхронного, порівняльно-історичного; міждисциплінарних: 

статистичного, системно-структурного, емпірико-теоретичного. На етапі 

архівного пошуку застосовувалися методи наукової евристики, класифікації і 

критики джерел, методи індукції та дедукції. 

Мета дослідження полягає у комплексному вивченні соціальної 

структури, адміністративного та економічного аспектів міст Волинської 

губернії у другій половині ХІХ – на початку ХХ ст. 

Поставлена мета обумовила необхідність вирішення таких основних 

завдань:  

 з’ясувати стан наукового вивчення теми, охарактеризувати її 

джерельну базу, визначити методологічні засади дослідження; 

 охарактеризувати міський простір Волинської губернії; 

 дослідити демографічні зміни міського населення; 

 висвітлити соціальну і національну структуру міського населення; 

 проаналізувати правові норми Російської імперії, на підставі яких 

формувалися та діяли органи громадського управління, визначити 

їхній вплив на розвиток міст Волинської губернії; 

 охарактеризувати муніципальні бюджети міст Волині, джерела 

формування прибутків та основні напрямки витрат органів міського 

управління у сфері муніципального господарства. 

Наукова новизна отриманих результатів полягає в наступному: 

У дисертації уперше:  
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 комплексно та ґрунтовно досліджено соціальну структуру, 

адміністративний та економічний аспекти міст Волинської губернії у 

другій половині ХІХ – на початку ХХ ст.; 

 проаналізовано й класифіковано джерелознавчий та історіографічний 

матеріал із досліджуваної проблематики, уведено в науковий вжиток 

важливі й раніше недоступні архівні джерела та документи; 

 висвітлено систему прибутків органів міського громадського 

управління та основні напрямки витрат у сфері муніципального 

господарства. 

Уточнено: 

 чинники, які сприяли розвитку міст Волині у другій половині ХІХ– 

початку ХХ ст.; 

 особливості розвитку приватних міст та містечок в системі управління 

російської влади; 

Подальшого розвитку зазнали: 

 правові норми Російської імперії, на підставі яких формувалися та 

діяли органи громадського управління, окреслено їхній вплив на 

розвиток міст Волинської губернії; 

 звернуто увагу на економічні й соціальні умови, які визначали розвиток 

населених пунктів, від яких залежала структура населення та його 

чисельність. 

Практичне значення дослідження. Висновки та фактичний матеріал 

доповнюють теоретичний доробок із регіональної історії України. Викладений 

у дисертації матеріал може бути використаний при написанні узагальнюючих 

праць з історії України другої половини ХІХ – початку ХХ ст., навчальних 

посібників, при розробці навчально-методичних комплексів з історії України 

для вищих навчальних закладів, а також у дослідницькій, викладацькій та 

краєзнавчій роботі. Матеріали дисертації можуть бути корисними при 

реформуванні місцевого самоврядування на сучасному етапі розвитку України. 
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Апробація результатів дисертації. Основні положення, висновки й 

матеріали дисертаційної роботи обговорювалися на спільних засіданнях 

кафедр стародавньої та середньовічної історії та історії України 

Тернопільського національного педагогічного університету імені 

Володимира Гнатюка, Міжнародних і Всеукраїнських наукових, науково-

теоретичних й науково-практичних конференціях:  

ІІ Міжнародна науково-практична конференція “Тернопіль і 

Тернопілля в історії та культурі України і світу (від найдавніших часів до 

сьогодення)”(м. Тернопіль, 26 квітня 2013 р.); Міжнародна конференція 

“ІІІ Весенние научные чтения” (м. Харків, 14 березня 2015 р.); Всеукраїнська 

наукова конференція “Україна в контексті Європейської історії” 

(м. Тернопіль, 28 березня 2014 р.); Всеукраїнська наукова конференція 

“Історія України: сучасні виклики” (м. Тернопіль, 15 квітня 2015 р.); 

ІІІ Міжнародний форум студентів, аспірантів і молодих учених” 

(м. Дніпропетровськ, 23–24 квітня 2015 р.);  

Публікації. Основні положення дисертації викладено у 10 наукових 

публікаціях, з них 5 – у фахових виданнях України які включені до переліку 

міжнародних наукометричних баз даних, 5 – матеріали конференцій. 

Структура дисертації. Робота складається з переліку умовних 

позначень, вступу, чотирьох розділів, висновків, списку використаних 

джерел (466 позицій), додатків. Загальний обсяг дисертації становить – 

272 сторінки, кількість сторінок основного тексту – 187. 
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РОЗДІЛ 1 

ІСТОРІОГРАФІЯ, ОГЛЯД ДЖЕРЕЛ ТА МЕТОДОЛОГІЯ 

ДОСЛІДЖЕННЯ 

 

 

 

1.1. Історіографічний огляд 

Особлива роль міста у формуванні господарських, економічних, 

політичних основ цивілізації виводить проблему дослідження закономірностей 

його розвитку на одне із центральних місць у світовій історичній науці. 

Зусиллями зарубіжних та українських істориків місто стало сприйматися як 

складний історичний феномен, що вимагає комплексного дослідження. 

Дослідження історії міст Волинської губернії потребувало 

міждисциплінарного підходу, який дозволив звернути увагу на особливості їх 

функціонування. Такий спектр спонукав залучати знання з різних галузей, а 

не лише з міської історії, зокрема з держави і права, державних інституцій, 

містобудування, фінансів, податкової політики, а також урбаністики. Останнє 

вплинуло на те, що аналіз історіографічних праць здійснено за кількома 

групами згідно тематично-хронологічного критерію. 

Історіографію робіт, які безпосередньо або дотично стосуються міст 

Волині, за хронологічним принципом поділимо на чотири періоди, які в свою 

чергу можна розподілити на окремі групи. Перший період складають 

дослідження і публіцистика другої половини XIX – початку XX ст., доби 

Російської імперії. Другий період окреслено межами 20–30-х рр. ХХ ст. 

Третій період історіографії досліджень волинських міст пов’язаний із 

здобутками радянських вчених та зарубіжних українознавців від 40-х рр. до 

1991 р. Нарешті, четвертий сучасний період формують праці, видані після 

проголошення незалежності України. Усі зазначені періоди мають певні 

особливості, зумовлені соціально-політичними обставинами, які визначали 

світоглядні та методологічні погляди авторів досліджень із задекларованої 
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тематики. 

Відразу слід зазначити, що міська проблематика у історіографії завжди 

становила значний інтерес серед науковців різних періодів, оскільки міське 

населення було за кількісним показником другим після сільського. 

Проблема є багатоаспектна і має кілька важливих і різних складових, 

аналіз її історіографії варто почати з першого періоду, який характеризують 

дослідження і публіцистика другої половини XIX – початку XX ст. і є 

переважно краєзнавчого характеру. 

Використовуючи описовий підхід у висвітленні подій і фактів з історії 

окремих волинських міст дослідники здебільшого передавали власні 

спостереження та враження. Низка питань історії міського населення (у 

контексті вивчення міст і міської культури) були розглянуті в краєзнавчих 

нарисах про волинські міста, опублікованих в другій половині ХІХ – на початку 

ХХ ст. такими науковцями, як Є. Вітте [124–128], М. Тріпольським [215]. Із 

численної групи краєзнавчих досліджень з окремих міст Волині необхідно 

назвати праці Т. Вержбицького [254], М. Зуця [146], А. Сендульського [230–

231] та М. Теодоровича [206–208; 214]. 

Докладну інформацію про життя в губернії подають краєзнавчі роботи 

М. Теодоровича, опубліковані в п’ятитомному виданні “Історично-статистичний 

опис церков і приходів Волинської єпархії” [209; 210; 211; 212; 213]. Як викладач 

Кременецької Волинської духовної семінарії, М. Теодорович у 80-х рр. ХІХ ст. 

був залучений до складання церковно-історичного і статистичного опису 

Волинської православної єпархії і мав можливість використати у своїх працях 

місцевий статистичний матеріал про повітові міста і містечка Волині. Описуючи 

зовнішній вигляд міст, їх благоустрій, автори наводять кількісну характеристику 

населення та нерухомого майна, національний склад та конфесійну 

приналежність міщан. 

Цікавий історичний матеріал з історії Волині можна почерпнути із 

узагальнюючих праць тогочасних місцевих краєзнавців М. Петрова [184], 

Л. Рафальського [227], Т. Стецького [462–464], П. Тутковського [216], в яких 
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знаходимо інформацію про окремі архітектурні пам’ятки, розселення городян 

за етнічним складом тощо. 

Розгорнуту характеристику Волині та її міст одним з перших подає у 

своєму аналізі економічного стану губерній Правобережної України за даними 

перепису 1897 р. Л. Личков [163]. Дослідник також висловив сумніви щодо 

об’єктивності проведених чиновниками розрахунків міського населення, 

виходячи лише з адміністративного поняття міста. Своє твердження Л. Личков 

обґрунтовує на прикладі Шепетівки і Славути, жителі яких згідно з переписом 

1897 р. не були зараховані до міського населення, хоча були помітними у 

торгово-промисловому відношенні серед волинських містечок [163, с. 29]. 

З метою збору детальної інформації про приватновласницькі міські 

поселення Правобережної України працював російський дослідник О. Воронін 

[131]. Після входження території Волині до складу Російської імперії місцевим 

шляхтичам–дворянам було гарантовано право власності на міста й містечка, що 

належали їм раніше. У Волинській губернії у приватній власності перебували 

п’ять міст (Дубно, Рівне, Заслав, Старокостянтинів і Острог) та 118 містечок. 

Приватні міста збереглися і в інших українських губерніях імперії. Так, у 60-х 

рр. ХІХ ст. у Київській губернії статус приватних міст мали Бердичів (до 1844 р. 

відносився до Волинської губернії) й Липовець, а на Поділлі – Ямпіль. Однак, у 

Волинській губернії останніх було найбільше – 62,5 % від загальної кількості 

приватних міст регіону і їх питома вага в загальній кількості волинських міст 

була вагомою і становила 41,7 %. О. Воронін використав значну кількість 

статистичних даних, зібраних МВС імперської Росії та місцевими органами 

управління. Проведений дослідником ретельний соціально-економічний аналіз 

приватних міст, представлені ним розгорнуті характеристики їх 

народонаселення, діяльності міського управління, стану господарства міст 

дозволили йому зробити висновок про негативний вплив правового статусу 

приватновласницьких міських поселень, який гальмував їх розвиток. У своєму 

дослідженні О. Воронін окремо розглянув містечка Південно-західного краю як 

особливий тип населених пунктів, віднесених імперською владою до міських 
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поселень. Дослідник проаналізував різні аспекти фінансово-економічного життя 

приватновласницьких містечок і відзначив, що у Волинській губернії порівняно 

з іншими губерніями Правобережної України їх було найбільше і наголосив, що 

деякі містечка за кількістю населення та економічними показниками 

випереджали повітові міста, як, наприклад, Полонне Новоград-Волинського 

повіту [131, с. 84]. 

Помітним досягненням російської дореволюційної урбаністики стало 

дослідження В. Семенова-Тянь-Шанського “Город и деревня в Европейской 

России”, видану у 1910 р., що стало класикою соціальної географії [193]. 

Підводячи підсумки міського і сільського поселень, автор, досліджуючи не 

формальні, а реальні міста, не став розділяти міста на губернські й повітові. 

В. Семенов-Тянь-Шанський розділив міста на географічні типи, за характером 

місцевості й розташування. Крім чисельності населення предметом аналізу 

стала швидкість зростання міст та інтенсивність торгівельного обороту. Вчений 

аргументовано обгрунтував необхідність заміни застарілої системи розподілу 

населених пунктів Російської імперії. Дослідник зазначав, що серед офіційних 

міст продовжувало перебувати багато населених пунктів, які не мали ніякого 

економічного значення, і водночас містами часто не визнавалися економічно 

значимі поселення. В. Семенов-Тянь-Шанський слушно вважав, що в добу 

швидкого промислового розвитку потрібно оперувати новими критеріями 

оцінок міських поселень, головними з яких він пропонував розглядати: 

чисельність жителів населеного пункту; частку міських жителів, зайнятих 

несільськогосподарськими заняттями; щорічний торгово-промисловий обіг у 

розрахунку на одного жителя. Це дало йому змогу, на відміну від 

адміністративно-юридичної точки зору, запропонувати нову класифікацію 

міських поселень, яка на основі економічних зрушень значно повніше 

враховувала реальний поступ міст шляхом суспільних перетворень [193, с. 56]. 

Враховуючи протилежні процеси – занепад окремих адміністративних 

центрів і формування нових господарських центрів, В. П. Семенов-Тянь-

Шанський відмовляв у статусі міст Острогу, Новоград-Волинському, 
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Кременцю, Заславу. Водночас до різних за чисельністю розрядів міст він відніс 

8 містечок Волинської губернії. Крім того, у 38 волинських містечках він вбачав 

ознаки майбутніх міст. Згідно з запропонованої автором класифікації, на 

початку ХХ ст. в межах Волинської губернії слід вважати містами 22 населених 

пункти, що майже вдвічі було більше від офіційно визнаних. Сучасні 

дослідники історії волинських міст не погоджуються із В. Семеновим-Тянь-

Шанським, який вважав, що низка адміністративних (повітових) центрів не 

були містами тому, що не “доросли” до справжніх промислових міст. Міста 

потрібно розглядати не лише з погляду їх торговельно-промислової активності, 

а й обов’язково враховувати адміністративні, культурно-освітні, військово-

стратегічні та інші функції, виконувані ними. Услід за П. Риндзюнським [395] 

такий вузькоекономічний підхід до розуміння поняття “місто” вважають 

суттєвим недоліком праці В. Семенова-Тянь-Шанського. 

Історіографія доби Російської імперії була сучасною щодо діяльності 

міського самоврядування кінця ХІХ – початку ХХ ст. Оскільки проблема 

функціонування міст є багатоаспектна і має низку важливих і різних 

складових, аналіз її історіографії варто виокремити в окремі групи. 

До першої групи слід віднести праці дослідників, скерованих на 

практичний напрямок муніципальної тематики. Зокрема, однією із основних 

тез, яка часто зустрічається у таких дослідженнях, є обґрунтування необхідності 

реформи господарства міст та зміни “Міського положення” 1892 р. на більш 

прогресивне та демократичне. Серед них праці І. Дитятіна, у яких визначено 

особливості запровадження міських органів влади в Російській імперії шляхом 

порівняння їх з аналогічними у містах Західної Європи [278–280]. Його роботи 

в сфері історії міського врядування продовжили інші фахівці, котрі сформували 

історико-правничу дослідницьку школу. З них М. Свєшніков розглядав міське 

самоврядування в Росії, доводячи недосконалість перейнятих західних 

принципів, особливо у фінансових стосунках з державою [397]. С. Каретников 

епізодично згадує про органи міського громадського управління населених 

пунктів Волині [153, с. 33, 35]. 
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Наступну групу складають праці, автори яких критикували або шукали 

варіанти покращення муніципального законодавства. Так, М. Страдомський 

розглянув фінансові повноваження органів міського самоврядування, 

пов’язуючи їх зі ступенем самостійності дій останніх. Автор вважав вкрай 

недостатньою податкову базу міського управління, звертаючи увагу на 

необхідність її розширення, зокрема за рахунок повної передачі містам податків 

з нерухомості, торгівлі та промислів. Поряд з цим, М. Страдомський надавав 

також значення розширенню виборчих прав на усі без винятку верстви міського 

населення, а також зменшенню влади губернської адміністрації над органами 

самоуправління [202, с. 9, 37, 43]. У іншій праці вказаний автор розкрив 

особливості взаємодії міст та земств. Він вказав на невідповідність затрат 

міських податків на користь земств і допомоги останніх муніципальним 

органам. На думку дослідника, міста слід було виділити в окремі земські 

одиниці. Виняток складали лише найменші міські населені пункти, які 

практично нічим не відрізнялися від сіл. Важливим є висновок 

М. Страдомського про те, що ключовим пунктом у співпраці міських та 

земських органів самоврядування мала стати спільна робота в освітній, 

медичній та соціальній сферах [201, с. 11, 28, 47]. 

Інший представник історіографії імперської доби, О. Количев, 

проаналізував взаємовідносини органів міського управління, вказав на 

незадовільне економічне становище міст, зумовлене значними витратами 

міських управлінь на потреби російських військ та поліції [155, с. 78; 156, 

с. 89, 99]. 

Повноваження органів громадського управління у різних сферах 

проаналізував Д. Семенов, наголошуючи на важливості надати ширші 

повноваження муніципальним органам не лише господарських, а й 

адміністративних прав в управлінні міським господарством [192, с. 227]. 

Порядок управління міським господарством дослідив М. Бубнов. На 

думку автора, основною причиною економічного занепаду міст було поєднання 

розпорядчої, виконавчої та контролюючої функцій міського керівництва в 
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одних осіб. Проте, проаналізувавши чинники негативного впливу на міське 

господарство, М. Бубнов не взяв до уваги обмеженість виборчого права і 

погодився з офіційною російською політикою щодо обмеження можливості 

роботи в муніципальних органах євреїв [248, с. 13, 19, 21, 22]. 

З критикою тогочасного міського законодавства виступав і К. Пажитнов. 

Зокрема, на його погляд, значно більш обмеженим стало коло виборців, дума 

отримала менше повноважень тощо [175, с. 37, 40]. 

В. Гессен наголосив на обмеженні повноважень органів міського 

самоврядування, пов’язаному з необхідністю затвердження всіх їхніх рішень 

губернаторами. Крім цього, суттєвою є вказівка автора на необхідність 

дозволу містам будь-яких клопотань безпосередньо до МВС, оминаючи 

губернаторів [133; 134, с. 46 – 47]. 

Детальний аналіз муніципального законодавства зробили 

О. Михайловський та Г. Шрейдер. Зокрема, О. Михайловський, виступаючи за 

введення нових податків, відзначив вузькість прибуткової бази органів міського 

управління і запропонував розширити повноваження міських дум [343, с. 18, 49, 

64, 75]. Г. Шрейдер критикував структуру органів міського громадського 

управління, що призводило до погіршення економічного стану міст, гальмувало 

вирішення важливих питань [433, с. 76, 114]. Даючи загальну характеристику, 

зазначені автори не виокремлювали і не враховували особливості міського 

самоврядування волинських міст і їх праці мають значення для теоретичного 

осмислення діяльності муніципальних органів імперії другої половини ХІХ – 

початку ХХ ст. 

Низка робіт імперського періоду була присвячена окремим сферам 

роботи органів міського громадського управління. Так, функціонування 

міських водогонів дослідив Ф. Данилов [272, с. 172, 232, 267]. Організацію 

міських пожежних команд подає у своїй роботі Д. Бородін [241, с. 115], а 

діяльності міських ломбардів охарактеризував І. Кирилов [303, с. 54–68]. 

Дослідження з галузевою спеціалізацією допомагають краще дізнатися про 

різні напрямки діяльності органів муніципального управління, проаналізувати 
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їхні здобутки та невдачі у вирішенні міських проблем, а накопичений 

статистичний матеріал лягав в основу наступних досліджень. 

Другий період історіографії досліджень волинських міст хронологічно 

слід окреслити межами 20-30-х рр. ХХ ст., пов’язаними із працями українських 

дослідників та польських краєзнавців після 1 світової війни. 

Автори радянських видань, які були опубліковані в цей час, керуючись 

постулатами класової боротьби, основну увагу у своїх дослідженнях приділяли 

соціально-економічній проблематиці та керувалися більшовицькою доктриною 

заперечення значимості дореволюційних органів місцевого самоврядування у 

розвитку міст та регіонів часів Російської імперії. 

У радянській історіографії початок детального вивчення міст був 

покладений в 20-ті рр. XX ст. На базі переосмислення історичного процесу в 

антропологічному і просторовому вимірах відбувається відтворення “живого” 

образу міста як складної динамічної цілісності. У такому векторі проводив 

свої дослідження Н. Анциферов [234], який перебував біля витоків радянської 

урбаністики. У його роботах домінувала проблема вивчення міської культури 

як соціально-історичного феномена. 

У наступні роки інтерес дослідників в основному зосередився на 

аналізі соціально-економічних і демографічних процесів у містах Російської 

імперії. Як відомо, плідно працювали в цьому напрямку І. Бровер [244], 

М. Волобуєв [259], М. Слабченко [194], М. Яворський [435].  

Проте, міська тематика, як і раніше, не ставилася до центральних в 

історичній науці. У дослідженнях вказаних авторів історія міст якщо і 

поставала, то як окремий епізод у висвітленні буржуазних відносин в Україні. 

Це пояснювалося тим, що загалом марксистсько-ленінська історична наука, 

вивчаючи й узагальнюючи величезний фактичний матеріал, розглядала місто як 

соціальну категорію, зумовлену передусім соціально-економічною структурою 

суспільства. Цілком очевидно, що в зазначених роботах матеріалів стосовно 

предмета нашого дослідження, вкрай обмаль. Цінність для нас цієї історичної 

літератури вбачаємо у виробленні її авторами певної традиції дослідження 
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соціально-економічного процесу розвитку суспільства загалом і міст зокрема. 

Важливим внеском у дослідженні урбаністичної проблематики став 

науковий доробок українського історика І. Вологодцева, роботу якого 

“Особливості розвитку міст України”, можна вважати значним досягненням 

урбаністики міжвоєнного періоду [260]. Автор звернув увагу громадськості та 

урядовців на певні недоліки, що існували в комунальній сфері. Об’єктом свого 

дослідження І. Вологодцев обрав лише ті міські поселення, які були наділені 

юридичними правами, а саме міста і містечка. Зазначимо, що в поле його зору 

не потрапили, наприклад, ті населені пункти, які офіційними міськими 

поселеннями не вважалися, однак за економічними показниками могли цілком 

бути віднесеними до них. І. Вологодцев не заперечував вагомої ролі в їх житті 

міського самоврядування, на яке покладалося завдання ефективного ведення 

міського господарства. Аналізуючи міста України за демографічними та 

соціально-економічними показниками дослідник вважав, що право визнати 

населений пункт містом дозволяють лише властиві йому народногосподарські 

функції. На жаль, автор не завжди оперував статистичними матеріалами, які 

стосуються Волинської губернії у її територіальних межах Російської імперії. 

У багатьох випадках аналіз міських поселень ним проводився лише в сучасних 

для автора кордонах радянської України. 

Серед дослідників радянських часів найбільше уваги вивченню 

економічної діяльності органів муніципального управління приділив 

Л. Веліхов [251]. Дослідник тісно пов'язував міське самоврядування із 

технічним прогресом і соціальною енергією мас, які взаємодоповнюючи одне 

одного й складало цілісний живий організм. У праці “Основи міського 

господарства”, опублікованій у 1928 р., автор аналізує закони, які стосувалися 

міського самоврядування, описує різні напрямки роботи органів 

самоврядування, виборчого процесу, міської фінансової системи в 

дореволюційній Росії. Науковець негативно оцінює умови, в яких були 

змушені працювати міські думи й управи. Зокрема, порівнюючи бюджети 

російських міст із закордонними, він робить висновок про кількаразову 
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перевагу останніх та докорінно нераціональну організацію справи у 

російських міських управліннях. Л. Веліхов до міського господарства відносив 

усі заходи, за допомогою яких відбувався вплив на розподіл і споживання 

благ, що слугували задоволенню життєвих потреб. Наскільки широке це коло 

питань можна судити за переліком понять, що вкладає дослідник у міський 

благоустрій, серед яких є “боротьба з дорожнечею життя”, “організація 

розумних народних розваг”, “торгово-промислова політика муніципалітетів” і 

усі 28 питань, перерахованих при характеристиці поняття “міський 

благоустрій”. Таким чином, Л. Веліхов розширив поняття “міське 

господарство” з винятково господарської діяльності на всю сукупність 

діяльності муніципалітету. Видання Л. Веліхова є одним з найкращих 

досліджень економічної діяльності муніципалітетів Російської імперії кінця 

ХІХ – початку ХХ ст. Проте в праці немає конкретної інформації про роботу 

провінційних міських управлінь, в тому числі Волині [251, с. 325–326, 403–

410]. 

Епізодично урбаністична проблематика міст Волині другої половини 

ХІХ – початку ХХ ст. знайшла своє відображення в окремих історичних 

розвідках, опублікованих впродовж 20-30-х рр. ХХ ст. Слід зазначити, що 

науковий доробок польських дослідників носив виключно краєзнавчий 

характер. Так, продовжуючи краєзнавчі традиції, польські автори 

М.Орлович, Я.Гофман, Р.Яніславський подавали результати своїх праць 

переважно в описовій формі [457; 446; 448]. Історіографічний інтерес для 

нашого дослідження представляє видана в 1937 р. на кошти Луцької міської 

влади розвідка “Miasta Wolynskie”, опрацьована під редакцією 

Т.Свіщовського [456]. Характеризуючи доробок польських дослідників, 

відзначимо, що краєзнавчі праці готувалися із метою показати історичні 

корені польської людності у різних регіонах українських земель. Низка праць 

з історії господарського розвитку була виконана у рамках діяльності «Комісії 

наукового вивчення східних земель» і мали прикладний характер. 

Третій період історіографії пов’язаний із здобутками радянських 
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вчених та зарубіжних українознавців і хронологічно окреслений від 40-х рр. 

до 1991 р. 

У радянській урбаністиці другої половини ХХ ст. активно розроблялися 

на теоретичному рівні питання ролі та місця міст в історії суспільного 

розвитку як капіталістичної, так і соціалістичної доби. Розглядаючи місто як 

специфічну форму спільноти людей насамперед з позицій історичного 

матеріалізму, деякі автори [413–414] дотримувалися соціологічної традиції в 

підходах до їх вивчення. На їх думку, цілісність поняття “місто” могла бути 

розкритою лише на основі розуміння соціальної суті законів його розвитку, а 

для дослідників міст дорадянської доби пріоритетними мали б стати питання 

визначення ролі міста в процесах класоутворення [183; 324]. У роботі 

О. Нестеренка акцентувалася увага насамперед на доцільності розгляду 

економічної і соціальної ролі міста в історичному процесі [356]. 

Національний склад міського населення та його динаміку в добу 

промислового капіталізму Російської імперії в радянській історіографії 

найбільш результативно досліджували С. Брук і В. Кабузан [245–247], 

А. Водарський [258], А. Рашін [185–186] та інші вчені. 

Значний фактичний та методологічний матеріал для нашого дослідження 

становить праця українського історика С. Макарчука, в якій досліджено 

етносоціальний розвиток та національні відносини на західноукраїнських 

землях наприкінці ХІХ – початку ХХ ст. [337]. Автор на основі залучення 

значного масиву документальних джерел провів детальний аналіз 

етносоціального та національного складу населення західної частини 

Волинської губернії 

Цікаве дослідження провів О. Мазурок, у якому зіставив динаміку 

урбанізаційного процесу на Волині в другій половині ХІХ – на початку ХХ ст. з 

аналогічними явищами, що відбувалися в інших регіонах України, а також на 

інших територіях у складі Російської імперії [165]. Авторові вдалося об’єктивно 

розкрити роль міст, у т. ч. Волині, у розширенні і зміцненні економічних 

зв’язків західноукраїнських земель із Наддніпрянською Україною та Росією в 
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зазначений період. Певним методологічним підґрунтям для нашого 

дисертаційного дослідження стала наукова розвідка українського історика 

О. Компана, присвячене дослідженню проблематики міст України у попередній 

добі до промислового капіталізму періодам історії [311]. 

У радянській історіографії значна увага в наукових дослідженнях з 

історії українських земель періоду другої половини ХІХ – початку ХХ ст. 

приділялася соціальній структурі суспільства, оскільки вважалася одним з 

головних елементів соціально-економічної формації. Серед фахівців цієї 

проблематики, чий доробок викликає інтерес і для нашого дослідження, 

назвемо В. Дякіна [283], А. Кореліна [316], В. Лаверічева [328]. 

Соціально-класова структура населення міст імперського періоду 

висвітлена передусім у працях Л. Іванова і П. Риндзюнського [289; 393; 395]. У 

статті Л. Іванова центральною є проблема зіткнення станових і класових 

інтересів у середовищі городян капіталістичної доби царизму [289]. 

П. Риндзюнський першим у радянській історіографії звернув увагу на існуюче 

протиріччя в Російській імперії пореформеної доби між приватновласницькими 

містами і містечками, зауваживши, що в межах так званого Південно-західного 

краю найбільше їх концентрувалося на Волині. Вартим уваги видається і його 

звернення до історії утворення міст капіталістичної доби, в якій виразно 

проявилися соціальні протиріччя і відсталість адміністративних порядків, 

притаманних імперському періоду історії [393; 395]. 

Слід відмітити, що розробка класової структури міського населення в 

радянській історіографії була зорієнтована на вивчення становища робітничого 

класу, ряди якого поповнювалися в основному за рахунок селян, що прибували 

в міста, а також класової боротьби. Саме під таким кутом зору розглядається 

соціально-економічний розвиток, революційний і національно-визвольний рух 

трудящих Волині в нарисах з її історії впродовж 1861–1939 рр. Р. Оксенюка 

[358]. Використовуючи в монографії значний архівний матеріал, в т. ч. з питань 

соціально-економічного розвитку міст, автор акцентує увагу на проблемах 

класової боротьби у пореформений період, ареною якої нерідко були якраз 
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міста. 

Українські вчені А. Доценко та Ю. Пітюренко, які серед нових 

містотворчих чинників виділяли й такі, як прискорений розвиток 

транспортної мережі, розвиток капіталізму в сільському господарстві, 

розширення внутрішнього ринку тощо, які активно впливали на регіональні 

особливості урбанізаційних процесів в Україні [282; 363]. А. Доценко не 

погоджувався з тим, що географічні особливості темпів урбанізації в 

Правобережній Україні, в межах якої перебуває досліджувана нами Волинь, у 

1897–1913 рр. зводилися до так званої “деурбанізації”. На його думку, тут із 

категорії міських поселень була виключена велика кількість містечок, які не 

відповідали новим критеріям міських поселень. Проте, як показали наступні 

дослідження, в зазначений час на Волині нічого подібного не спостерігалося 

[282, с. 53]. 

В історіографічному огляді радянських дослідників слід згадати 

видання, які висвітлювали загальні основи муніципального законодавства 

кінця ХІХ – початку ХХ ст. Так, П. Зайончковський, узагальнив значний 

фактичний матеріал щодо російського самодержавства та привернув увагу на 

регламентацію міського управління імперської доби [286]. Викладаючи 

історію державних установ Російської імперії, М. Єрошкін розкриває 

соціально-економічні причини їх виникнення, організаційне становлення та 

напрями діяльності. Негативно оцінюючи контрреформу 1892 р. в цілому, він 

звернув увагу на органи міського самоврядування [143, с. 234–235]. 

У радянський час В. Нардова продовжила досліджувати структуру 

міського управління, компетенції дум, прийшовши до висновку, що верховна 

влада, з одного боку запроваджувала самоврядування, а з іншого – обмежувала 

його постійним контролем [352, с.221]. Вона одна з перших почала вивчати 

практичні наслідки виборчого законодавства у містах Російської імперії, 

зокрема кількість обраних гласних та їх соціальний склад. На основі архівних 

даних історик дійшла висновку, що часто в думи не обиралося і 2/ 3 від 

потрібного числа гласних, а їх соціальний склад не змінився – купці як і 
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раніше отримували більше половини мандатів. Завдяки цим дослідженням на 

сьогодні сформована усталена концепція про вирішальну роль держави у 

заснуванні самоврядних інституцій під час реформування міського управління 

в Російській імперії [350, с. 243–248]. 

Досліджувана проблематика тісно пов’язана з епохою промислового 

капіталізму в Україні, основні її наукові розробки, що з’явилися у 1950–80-і рр., 

серед яких варто згадати як окремі роботи, так і колективні праці українських 

істориків В. Голобуцького [265], І. Гуржія [152; 271], Т. Дерев’янкіна [276], 

Ф. Лося [335], О. Лугової [336], Л. Мельника [340], О. Нестеренка [357], а також 

російських авторів П. Лященка [164], А. Соловйової [407], К. Тарновського 

[411], Л. Шепелєва [420], В. Яцунського [436]. Аргументуючи ті чи інші 

положення, автори досить рідко посилаються на приклади, які характеризували 

стан міської економіки Волині, що можна пояснити недостатнім розвитком 

останньої на тлі тих процесів, які відбувалися в міській промисловості 

українських земель. 

Вдалу спробу провести типологічний аналіз та класифікацію українських 

міст доби промислового капіталізму зробила О. Лугова [336]. Ставлячи за мету 

визначення реальної кількості міських поселень наприкінці ХІХ – на початку 

ХХ ст. в Україні, авторка комплексно проаналізувала демографічні та економічні 

показники. О. Лугова запропонувала класифікувати українські міста початку 

ХХ ст. за промисловим рівнем на високопромислові, в торгово-промисловому 

обігу яких переважала промислова частка, і промислові, де вона мала становити 

не менше третини всього торгово-промислового обігу. Окремо дослідниця 

виділила групу торговельних міст. До групи розвинутих промислових міст вона 

відносить і міські поселення з незначною кількістю населення (5–10 тис. осіб), 

які за рівнем промислового розвитку досягли високих показників. У цей перелік 

нею були включені 5 містечок Волинської губернії (Янушпіль, Степань, 

Здолбунів, Шепетівка, Красилів) [336, с. 186]. 

Промислові міста також поділені на декілька підгруп, поміж середніх за 

рівнем економічного розвитку вона називає і Старокостянтинів Волинської 
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губернії. А от найбільші міста Волині – Житомир і Рівне, на її думку, мають 

яскраво виражений торговельний характер. О. Лугова відзначила низький 

економічний рівень таких повітових адміністративних міст Волинської губернії, 

як Новоград-Волинський, Кременець, Острог, Володимир-Волинський, Заслав 

[336, с. 188]. Загалом доробок О. Лугової можна розглядати як крок у 

подальшій розробці класифікації і типології міст України кінця ХІХ – початку 

ХХ ст. 

Вагому роль міст у розвитку внутрішньої і зовнішньої торгівлі висвітлено 

у роботах Г. Діхтяра [281] та Б. Кругляка [323]. Хоча міста Волинської губернії 

за обсягами торговельних оборотів та темпами впровадження нових форм 

торгівлі значно поступалися містам інших регіонів України, однак дослідники 

досить вдало ілюстрували ті чи інші положення своїх праць на матеріалах 

Волині. 

У радянській історичній науці були збережені попередні традиції 

краєзнавчих досліджень з урбаністичної тематики Волині, окреме місце в яких 

було відведене і висвітленню проблем розвитку міст епохи становлення 

ринкових відносин в Україні. При цьому джерельна база публікацій 

краєзнавчого характеру була доповнена новими архівними та опублікованими 

матеріалами. У численних історико-краєзнавчих, історико-архітектурних 

нарисах, путівниках пореформена доба в історії міст Волині оцінювалася 

двояко: з одного боку, автори відзначали позитивний вплив капіталістичного 

способу виробництва на суспільно-політичне життя міських поселень, а з 

другого – загострювали увагу на соціальних і класових суперечностях 

перехідної доби. Вкажемо насамперед на праці Г. Ваганова [249], М. Вельми 

[252], А. Гули [269], Л. Дещинського і П. Савчука [277], Я. Ілляшенка [291], 

Я. Ісаєвича і А. Мартинюка [292], Л. Коваленка [305], Б. Колоска [310], 

О. Михайлюка та І. Кічия [344], О. Молчанова, Г. Равчука [385, 386] П. Сміяна 

[405], Г. Чернихівського [415]. 

Ґрунтовною працею є багатотомна “Історія міст і сіл Української РСР”, 

у якій подано матеріали про міста колишньої Волинської губернії. Щоправда, 
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у виданні виразно простежується заідеологізованість історично-краєзнавчих 

досліджень насамперед при висвітленні соціально-економічних аспектів 

життя міських поселень Волині у пореформену добу. Чотири томи цієї праці 

про Волинську, Житомирську, Рівненську і Тернопільську області мають 

безпосереднє відношення до розроблюваної нами проблематики [148–151]. 

У порівнянні з доробком радянських істориків внесок вчених української 

діаспори у дослідження волинських міст другої половини XIX – початку XX ст. 

незначний. Відзначимо досить грунтовне двотомне видання О. Цинкаловського 

“Стара Волинь і Волинське Полісся (краєзнавчий словник – від найдавніших 

часів до 1914 року)”, науковий доробок П. Шумовського “Остріг”, а також 

І.Левковича “Нарис історії волинської землі (до 1914 р.) [218; 434; 333]. 

Четвертий період історіографії досліджень волинських міст хронологічно 

охоплює період від часу здобуття незалежності України до сьогодення. У 

сучасний період, після здобуття Україною незалежності, перед істориками 

відкрилися широкі можливості для дослідження минулого. Якщо одні історичні 

аспекти вивчалися раніше, і тепер отримали нові, відмінні від радянських, 

трактування, то чимало інших лише в останні роки набули актуальності. До 

таких належить й міська проблематика. У роки незалежності в Україні 

з’явилася низка робіт, присвячених різним аспектам функціонування міст, 

діяльності муніципальних органів влади, соціальній та етнічній структурі 

міського населення в тому числі Російської імперії другої половини ХІХ – 

початку ХХ ст. 

Сучасний етап історіографії характеризується поглибленим вивченням 

тих аспектів розвитку міст Волинської губернії другої половини ХІХ – 

початку ХХ ст., які раніше в поле зору дослідників не потрапляли. 

Зростання зацікавленості до міської історії України загалом і Волині 

зокрема другої половини ХІХ ст. засвідчила низка наукових регіональних і 

всеукраїнських конференцій, які проводилися в Рівному (1993 р.), Житомирі 

(1994 р., 2002 р., 2004 р.), Новограді-Волинському (1995 р., 2007 р.), Коростені 

(2002 р.), Бердичеві (2005 р., 2007 р.), Ковелі (2003 р.), Володимирі-
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Волинському (1998 р., 2004 р., 2009 р.), Луцьку (2007 р., 2009 р., 2010 р.), 

Кременці (2009 р.). Широке коло розглянутих на них питань охоплювало 

проблеми міського самоврядування, культурно-освітні аспекти розвитку міст, 

стан міського господарства, розвиток форм територіальної організації 

розселення тощо [232; 284; 287]. В опублікованих тезах доповідей учасників 

Міжнародної науково-практичної конференції “Актуальні проблеми розвитку 

міст та міського самоврядування (історія і сучасність)”, проведеної в Рівному 

1993 р., вагомим виявився доробок у дослідженні волинських міст доби 

Російської імперії, зокрема розглянуто їх типологію, діяльність органів міського 

самоврядування Луцька, Дубна й Рівного [302; 323; 326; 341; 370]. 

Значна заслуга у роботі з вивчення історії міст належить Житомирській та 

Волинській обласним організаціям Національної спілки краєзнавців України. 

Так, за роки незалежної України Волинською обласною організацією 

Національної спілки краєзнавців України під керівництвом відомого вченого 

Г. Бондаренка проведено більш ніж 40 наукових краєзнавчих конференцій 

“Минуле і сучасне Волині та Полісся” [240, с. 113–120]. З метою координації 

досліджень і популяризації надбань матеріальної та духовної культури, 

збереженню пам'яток історичної Волині Рівненським обласним відділенням 

Українського фонду культури розроблена програма “Велика Волинь” [404]. Слід 

відзначити, що в опублікованих збірниках тематичних конференцій багатьма 

дослідниками на широкий загал виносилися й окремі питання міського життя 

Волинської губернії доби імперської Росії [318; 389]. 

У переліку волинських міст найбільшу увагу краєзнавців привертає 

Житомир. Адже саме в губернському центрі успішно були реалізовані перші 

комунальні проекти, найбільш активно розвивалося торгово-промислове і 

фінансове життя, апробувалися міські реформи. У серії книг “Історія 

підприємств Житомирщини”, започаткованій “Товариством дослідників 

Волині”, цінну для нас інформацію містять праці П. Галаневича та 

Г. Мокрицького, присвячені історії окремих об’єктів міського господарства та 

сполучення Житомира [262; 345; 346]. У роботі Г. Мокрицького, присвяченій 
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історії містобудування Житомира, розглядаються деякі питання архітектурно-

планувального розвитку губернського центру в другій половині ХІХ – на 

початку ХХ ст. [347]. Новизною позначені наукові пошуки В. Молчанова і 

В. Рижкова, пов’язані з дослідженням життєвого рівня населення Житомира 

на початку ХХ ст. [348; 389]. 

Заслуговують на увагу публікації Л. Когана [308–309], М. Костриці 

[317–318] і Р. Кондратюка [312], В. Кудя [327], в яких на основі архівних 

джерел аналізується стан міського господарства окремих міст Волинської 

губернії. Міста Волині, як торговельно-промислові осередки, продовжував 

вивчати дослідник торгівлі в Україні в другій половині ХІХ – на початку 

ХХ ст. Б. Кругляк [323]. 

Характеризуючи краєзнавчий аспект вивчення міст Волині XIX – 

початку ХХ ст., варто зауважити, що в багатьох публікаціях їхнім авторам не 

вдалося уникнути описовості, некритичного ставлення до низки джерел. 

Ситуацію на краще могло змінити активніше залучення до містознавчої 

тематики науковців, в арсеналі яких був ширший вибір особливостей 

міського життя, концентрація уваги на проблемних питаннях життєдіяльності 

міст, напрацьований методологічний інструментарій. 

Волинське містознавство, як загалом дослідження міст Правобережної 

України доби Російської імперії, потребує сьогодні глибоких теоретичних і 

джерелознавчих досліджень узагальнюючого характеру. Необхідно 

констатувати, що найбільшим досягненням сучасного етапу розглянутої нами 

історіографії, залишається ґрунтовне дисертаційне дослідження О. Прищепи, 

присвячене містам Волині другої половини ХІХ і початку ХХ ст., 

опубліковане окремою монографією [442]. На фактичному матеріалі авторка 

досліджувала міста Волинської губернії у складі Російської імперії другої 

половини ХІХ – початку ХХ ст. під час переходу від традиційного аграрного 

– до сучасного урбанізованого суспільства. Дослідниця зробила висновок про 

відчутне відставання поступу волинських міст, порівняно з іншими 

регіонами підросійської України. Головну увагу О. Прищепа приділила 
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соціальній та етнічній структурі міського населення, ролі соціально-

економічних процесів пореформеної доби у формуванні центрів міського 

життя на Волині. Авторка також звернула увагу на функціонування органів 

самоврядування в функціонуванні міського господарства, плануванні й 

забудові міст, а також на зусиллях громадських структур і підприємців у 

формуванні соціального та культурного середовища міст. Свої наукові 

доробки авторка активно публікує в низці статей [366; 368–370; 372; 378; 

380; 382–383]. 

Вагомим дослідженням міст Правобережної України другої половини 

ХІХ ст. стало дисертаційне дослідження А. Гуменюка [438]. Розглядаючи 

міські поселення цього регіону, автор зосередив свою увагу насамперед на 

вивченні соціально-економічних, демографічних й етнічних аспектів розвитку 

міст. А. Гуменюк розширив список населених пунктів трьох губерній 

Правобережжя, які, на його думу, можна було б уважати містами. До нього він 

відніс 99 населених пунктів, зокрема всі адміністративні міста – губернські, 

повітові та заштатні, а також 48 містечок, що мали вагоме торговельно-

ремісниче значення [438, с. 14]. У наступні роки А. Гуменюк продовжив 

розробляти проблеми життєдіяльності міського соціуму в другій половині 

ХІХ ст. – на початку ХХ ст. [270]. 

Займаючись проблемами урбаністики, плідний доробок з історії міських 

поселень Волині запропонувала волинська дослідниця О. М. Карліна [295–

302]. У численних публікаціях авторка запропонувала типологію міських 

поселень Волині, проаналізувала динаміку чисельності міського населення, 

розглянула широке поле діяльності міських самоврядних структур. А її стаття 

“Повітові міста Волинської губернії: особливості міського управління 1795–

1861 рр.” стала засадничою в українському містознавстві [300]. 

Також привертає увагу науковий доробок з проблематики історії 

Волині другої половини ХІХ – початку ХХ ст., автори якого, хоча й побіжно, 

однак розглядають ті чи інші аспекти міського життя краю. У цьому 

відношенні певний інтерес для нашого дослідження викликають публікації 
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Н. Ланчука [331], В. Павлюка [360–361], присвячені розвитку промисловості 

Волинської губернії та магнатерії Волині в добу становлення ринкових 

відносин в Україні. 

Окрему групу досліджень складають роботи, у яких розглядається 

формування та господарська діяльність органів громадського самоврядування. 

Зокрема, важливим є вивчення загальної системи міського самоуправління 

наприкінці ХІХ – на початку ХХ ст. в окремих регіонах або містах. Так, роботу 

муніципальних органів у міських населених пунктах Волині 

досліджували Р. Кондратюк [312, с. 62], Г. Мельничук [341, с. 48 – 49], 

Н. Стрельбіцька [408; с. 234–238; 409, с. 64–71]. Вони розглянули 

адміністративний та правовий статус міст Волинської губернії, а також навели 

приклади діяльності дум та управ у різних сферах. Появу та роботу трамвайного 

транспорту аналізували А. Лисий та Г. Мокрицький [334; 347]. Останній, крім 

цього, звернув увагу на історію житомирського водогону [346]. Історію 

електростанції Житомира розглянув П. Галаневич [262]. 

Певний інтерес викликає дослідження А. Седляра щодо соціально-

економічної діяльності органів муніципального управління Волинської та 

Подільської губерній [443], в якому автор розкриває основні напрямки 

роботи муніципальних органів, аналізує позитивні та негативні чинники, 

характеризує законодавство, яке регулювало права й обов'язки міського 

самоврядування. У своїх публікаціях А. Седляр аналізує вплив органів 

самоврядування на розвиток комунальної сфери міст, їх благоустрою, 

медичної сфери тощо [398–402]. 

Розвиток окремих галузей міської економіки та культури згадується у 

роботах, присвячених історії окремих міст або регіонів. Аналіз життєвого рівня 

міського населення Правобережної України здійснено у роботі В. Молчанова 

[348]. У ній показано умови життя міщан Правобережжя на початку ХХ ст., 

їхній побут та дозвілля. Цікавим є вивчення заробітних плат службовців різних 

рангів, в тому числі й міського управління, сфери споживання та послуг 

мешканців міст, їхні можливості для культурного відпочинку тощо [348, с. 46, 
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92, 150]. Цінними для нашого дослідження є роботи інших науковців. Так, 

Т. Плаксій розкрила особливості муніципальної фінансової системи, а також 

розглянула взаємодію міських та земських органів самоврядування. При цьому 

вона зробила висновок про низький рівень співпраці, а подекуди й 

конфронтацію цих установ [364, с. 98]. Усі ці дослідження підкреслюють 

вагому роль різних галузей муніципальної економіки у повноцінному житті 

населення, а також загострюють увагу на головній проблемі, яку доводилося 

вирішувати муніципальним органам – обмеженості міських бюджетів. 

Діяльність міського самоврядування трьох правобережних губерній 

другої половини ХІХ ст. досліджувала Т. Щерба. Дослідниця зазначає, що 

організація діяльності міського громадського управління була складним і 

суперечливим процесом, а результативність роботи органів самоврядування в 

містах в значній мірі залежала від наявних у розпорядженні міста фінансів та 

діяльності гласних [445, с.18]. 

Концептуальні положення, які стосуються різних сфер діяльності і в 

тому числі проблем функціонування міст в імперську дому міститься в 

монографії О. Реєнта “Україна в імперську добу: (ХІХ – початок ХХ ст.)” 

[387]. У дисертації про міську реформу 1870 р. В. Горбачов висвітлював 

специфіку її реалізації в правобережних губерніях з точки зору детального 

аналізу юридичних складових [437]. 

Суттєвий доробок у дослідження міст вносить Інститут історії України 

НАН України. Так, відділ історії України XIX – початку XX ст. Інституту 

історії України НАН України розпочав планове вивчення міст України 

модерної доби кінця XVIII – початку ХХ ст. В окремі напрямки виділено 

вивчення повсякдення різних соціальних верств, груп, загальний культурний 

розвиток українського соціуму наприкінці XVIII – на початку ХІХ ст. 

Теоретико-методологічному обґрунтуванню завдань і функцій 

міждисциплінарного наукового напряму – історичної регіоналістики, що 

постав на стику історичного, географічного, економічного, культурологічного 

знання присвячене наукове дослідження Я. Верменич [255]. Авторка 
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приділила значну увагу формуванню наукового простору історичної 

регіоналістики, її місця в системі соціогуманітарних дисциплін, аналізу 

термінології та прогностичних можливостей. 

З метою проведення фундаментальних міждисциплінарних досліджень 

регіонального розвитку України, у травні 2012 р. створено відділ історичної 

регіоналістики Інституту історії України НАН України. Основними напрямками 

наукової діяльності відділу стало осмислення регіональної специфіки, 

ретроспективне дослідження територіальної структури, з'ясування ролі 

регіональних чинників у житті суспільства різних історичних періодів, пошук 

сучасних стратегій дослідження соціокультурних та геополітичних аспектів 

локальної історії, історичної урбаністики та історії погранич. 

У 2014 р. започатковано серію наукових досліджень – “Студії з 

регіональної історії”, яка скерована на створення наукового підґрунтя для 

вироблення концептуальних підходів дослідження регіонів України та 

популяризацію наукових знань з регіональної історії в українському соціумі. У 

контексті вироблення концептуальних підходів до осмислення проблем 

історичного містознавтва Я. Верменич, В. Дмитрук та С. Архіпова підготували 

фундаментальне науково-довідкове видання “Міська історія України: проблеми 

початкового датування” [256]. 

Останніми роками вийшла ціла низка праць, в яких в тій чи іншій мірі 

розглядається урбаністика Правобережної України. Окремі проблеми 

економічного, громадського та культурно-освітнього життя Волині в другій 

половині ХІХ – на початку ХХ ст., що насамперед акумулювалося в містах, 

вивчали М. Бармак [237], В. Бортніков [242], Ф. Ступак [410]. Становлення 

фінансово-кредитної мережі регіону у зазначений період вивчала В. Венгерська 

[253], розвиток обробної промисловості українських губерній охарактеризував 

М. Москалюк [349], особливості землеволодіння і землекористування в губерніях 

Правобережної України імперської доби дослідив А. Криськов [320]. Вагомий 

вклад у розвиток української урбаністики внесла В. Константінова, присвятивши 

свій науковий доробок проблемам урбанізації на теренах Південної України 
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другої половини ХІХ – початку ХХ ст., розглядаючи урбанізацію як процес 

міської розбудови, зростання ролі міст і поширення міського способу життя 

[313–315]. 

У 2016 р. відома дослідниця історії державного управління доби Російської 

імперії В. Шандра запропонувала цікаву ґрунтовну розвідку, присвячену 

міщанським органам станового самоврядування [419]. В своєму дослідженні 

авторка з’ясовує роль соціально-історичних форм самоврядування, що їх 

продемонстрували станові органи влади українських міст – цехові, ремісничі та 

міщанські управи. Головну увагу В. Шандра приділила аналізу повноважень, 

структурним змінам, які відбулися з ними впродовж XIX ст. Можна погодитися 

із висновком авторки, що зберігаючи залишки магдебурзького права, вони 

одержали від держави нові завдання та стали виборними інституціями для 

справляння податків і соціального захисту міщанства [419, с.282]. 

Цінну інформацію про окремі аспекти функціонування міст Волинської 

губернії можна почерпнути в українській еміграційній літературі. В цілому для 

еміграційної літератури не характерний глибокий аналіз різних сфер міського 

життя, зокрема діяльності органів міського громадського управління, що 

пояснюється відірваністю дослідників від архівно-джерельної бази. Так, помітне 

місце серед краєзнавців Волині займає О. Цинкаловський. Проаналізувавши 

історичний шлях населених пунктів Волинської губернії, він подав опис міст до 

початку ХХ ст. О. Цинкаловський навів перелік адміністративних, промислових, 

освітніх, культурних та інших установ, які діяли в той час у волинських містах. 

Проте прямих вказівок на роботу громадського управління у його праці немає, до 

того ж, у переліку міст відсутній губернський центр Житомир [218–219]. 

Сучасні російські історики також активно розробляють проблеми 

розвитку урбаністики періоду Російської імперії. Певний інтерес для нашого 

дослідження мають нова праця В. Нардової [351], присвячена особливостям 

управління містами доби Російської імперії після реформи 1870 р. та 

енциклопедичне видання “Города России. Энциклопедия” за редакцією 

Г. Лаппо [138]. 
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Цікаву розвідку запропонувала російська дослідниця Л. Кошман 

“Городская жизнь в России ХХ ст.: Социальные и культурные аспекты”, в якій 

авторка звернула не лише на адміністративну і економічну складові 

урбанізаційних процесів, а й на міста як центри культурного тяжіння, як мірила 

рівня культури [319]. Також, слід відмітити фундаментальну 

монографію Б. Міронова “Социальная история России периода империи (XVІІІ 

– начало ХХ вв.)”, що розглядає історію імперського періоду в 

міждисциплінарному науковому контексті, використовуючи елементи “нової 

соціальної історії”. [342]. 

Глибокий концептуальний підхід у вивченні міст почав розроблятися в 

західній історіографії ще наприкінці 70-х рр. ХХ ст., що може слугувати 

теоретичним підґрунтям для подальшої розробки цієї тематики. Дослідники 

пропонували вивчати міста як комплексних об’єктів у єдності різних 

напрямків, таких як адміністративних, господарських, соціокультурних тощо. 

Теоретичним підґрунтям їх праць стали висновки німецького соціолога 

М. Вебера, який аналізує поняття міста та його категорій. Він застосовує 

історичні відомості даних не тільки Заходу, але і Сходу. Вчений використовує 

методику порівняння між собою різних типів міст в процесі їх розвитку, 

виділяючи риси, властиві “ідеального типу” міста, характерного для різних 

історичних епох [250, с. 59]. Французький історик Ф. Бродель розглядає таку 

глобальну проблему, як урбанізаційний процес капіталістичної доби з точки 

зору економіки, суспільства та цивілізації. Структуралістський підхід у 

вивченні проблем світової економіки дав можливість досліднику оцінити роль 

і значення міст періоду капіталізму як центрів формування сучасних держав, 

їх вплив на розвиток економіки [243]. 

В сучасній зарубіжній історіографії проблематики волинських міст 

другої половини ХІХ – початку ХХ ст. вирізняється ґрунтовна монографії 

французького історика Д. Бовуа “Битва за землю в Україні: 1863–1914. 

Поляки в соціо-етнічних конфліктах” [239]. Вчений торкнувся проблеми 

відсталої структури міст і містечок імперського періоду, які перебували у 
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приватному володінні, відзначивши, що на Волині їх розміщувалося 

найбільше [239, с. 272]. Варто також згадати інші дослідження, присвячені 

історії національних меншин Волині, автори яких побіжно розглядали вклад 

чехів та німців в господарське та культурне життя міських поселень краю 

[465; 447]. 

Таким чином, міська проблематика у історіографії завжди становила 

значний інтерес серед науковців різних періодів, оскільки міське населення 

було за кількісним показником другим після сільського. 

Історіографія доби Російської імперії була сучасною щодо діяльності 

міського самоврядування кінця ХІХ – початку ХХ ст. Використовуючи 

описовий підхід у висвітленні подій і фактів з історії окремих волинських 

міст дослідники передавали власні спостереження, критикували окремі сфери 

роботи органів міського громадського управління або шукали варіанти її 

покращення. 

Другий період історіографії досліджень волинських міст 20-30-х рр. 

ХХ ст., пов’язаний із працями українських дослідників та польських краєзнавців 

після 1 світової війни. Проте, міська тематика, не ставилася до центральних в 

історичній науці, історія міст поставала як окремий епізод у висвітленні 

буржуазних відносин в Україні, а науковий доробок польських дослідників носив 

виключно краєзнавчий характер. 

У радянський період розвитку історіографії міст і міського населення 

Російської імперії другої половини XIX – початку ХХ ст. були збережені 

попередні традиції краєзнавчих досліджень з урбаністичної тематики Волині, 

окреме місце в яких було відведене і висвітленню проблем розвитку міст 

епохи становлення ринкових відносин в Україні. При цьому джерельна база 

публікацій краєзнавчого характеру була доповнена новими архівними та 

опублікованими матеріалами. Відзначимо, що його заслугою стала поява 

фундаментальних робіт з вивчення міста як соціального, економічного й 

культурного феномена. Дослідниками накопичений значний фактичний 

матеріал, який був підданий теоретичному осмисленню здобуток на теренах 
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урбаністики пореформеного періоду в історії України. 

Сучасний етап історіографії характеризується поглибленим вивченням 

тих аспектів розвитку міст Волинської губернії другої половини ХІХ – 

початку ХХ ст., які раніше в поле зору дослідників не потрапляли. Перед 

істориками відкрилися можливості для дослідження минулого. Якщо одні 

історичні аспекти вивчалися раніше, і тепер отримали нові, відмінні від 

радянських, трактування, то чимало інших лише в останні роки набули 

актуальності. До таких належить й міська проблематика. У роки незалежності 

в Україні з’явилася низка робіт, присвячених різним аспектам функціонування 

міст, діяльності муніципальних органів влади, соціальній та етнічній структурі 

міського населення в тому числі Російської імперії другої половини ХІХ – 

початку ХХ ст. 

 

 

 

1.2. Джерельна база дослідження 

Джерельна база дослідження достатньо об’ємна і репрезентативна і 

ґрунтується широкій базі архівних, статистичних та законодавчих матеріалів. 

Традиційно до джерельної бази були віднесені такі її види, як: діловодна 

документація міських органів влади і державних установ; законодавчі і 

нормативні акти; статистичні та статистично-публіцистичні матеріали, 

періодична преса, яка в цей час активно відгукувалася на події в регіоні. 

Найважливішу групу джерельної бази складають архівні матеріали, у 

яких відображена діловодна документація державних установ та міських 

органів влади. Основою для дослідження міст, вивчення діяльності 

муніципальних органів у Волинській губернії у другій половині ХІХ – на 

початку ХХ ст. є справи фондів ЦДІАК України. Фонди Канцелярії 

київського, подільського, волинського генерал-губернатора (ф. 442) і 

Київського округу шляхів сполучення (ф. 692) містять різноманітну 

інформацію діловодних документів про різні аспекти міського життя 
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Волинської губернії. Згідно з “Міським положенням”, яке було визначальним 

нормативним актом для організації роботи міських управлінь, 

встановлювалися суворі рамки адміністративного контролю з боку 

губернаторів, які, в свою чергу, скеровували усі повідомлення від дум та 

управ генерал-губернатору [8; 22–24]. Така чітка вертикаль підзвітності 

дозволяла зосереджувати в руках генерал-губернатора значну інформацію 

про роботу органів міського самоуправління. Офіційне листування 

представників губернської влади з адміністрацією генерал-губернатора в 

Києві охоплювало коло питань, пов’язаних із підготовкою та реалізацією 

міської реформи 1870 р. та 1892 р., урядові пропозиції та циркуляри, 

роз’яснення від Сенату суперечливих питань, звіти губернаторів – як 

загальні, так і про ситуацію в окремих містах [1; 4; 6–7; 16]. 

Поряд з тим, у фондових збірках ЦДІАК України зберігаються 

документи про заснування населених пунктів та внесенням змін у офіційний 

статус міських поселень [5; 20–21], затвердження оновлених планів міст та 

дозволами влади на розширення їх територій за рахунок передмість [9; 29], 

прибутково-видаткові міські кошториси, вирішенням проблем міського 

благоустрою [27; 36], клопотання дум про позики та дозвіл на впровадження 

певних проектів [2; 17–18; 31; 37], соціально-економічним розвитком міст та 

їх фінансовим становищем, скарги населення на зловживання міських 

посадовців та недосконалість організації ведення муніципального 

господарства тощо [19; 26; 28; 30; 32–33]. 

Особливий інтерес представляють офіційні звіти губернатора які 

надходили до генерал-губернаторської канцелярії, зокрема губернаторські 

річні звіти, кошториси прибутків і видатків міст тощо [10; 12]. 

Додаткові відомості про роботу міських органів управління знаходяться 

в ряді фондів Держархіву Волинської обл., Держархіву Житомирської обл. та 

Держархіву Рівненської обл., що дозволило скласти більш детальну картину 

про стан та діяльність міських органів управління, з’ясувати характер їх 

стосунків із державною губернською адміністрацією тощо. 
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Зокрема, інформація про органи міського самоврядування є й в 

Держархіві Волинської обл., зосереджена у фондах Луцької міської управи (ф. 

3) та Ковельської міської управи (ф. 499). Інформативними для нашого 

дослідження виявилися справи, у яких відображено постанови Луцької міської 

думи про міський бюджет, кошторис доходів і звіт про їх використання [38; 

40; 42–43]. Діяльність муніципальних органів самоуправління детально 

ілюструють намагання міської думи м. Луцька побудувати водопровід і проект 

договору про водопостачання [39] та постанови Луцької міської думи про 

будівництво електростанції [41]. Важливе місце у забезпеченні пожежної 

безпеки жителів міста показує переписка з волинським губернатором та звіти 

про діяльність луцької міської пожежної команди [44]. 

У Держархіві Житомирської обл. корисними для нашого дослідження 

стали фонди Житомирської міської управи (ф. 62), Житомирської міської 

думи (ф. 64) так канцелярія волинського губернатора (ф. 70). Заслуговують 

на увагу журнали міської думи м. Житомира [46–47; 51; 58], які детально 

характеризують основні напрямки діяльності місцевого самоврядування. При 

підготовці праці використано матеріали 64 фонду Житомирської міської 

думи, в яких зберігаються розпорядження Волинського губернського 

правління [57], документи про виділення міської землі під будівництво 

підприємств, учбових закладів, розширення кладовищ [50; 52; 55; 59], справи 

про прокладення та розширення вулиць і площ міста [60]. 

Питання благоустрою Житомирської міської управи зберігаються у 

62 фонді, серед якого можемо виділити справи щодо будівництва міського 

водогону [56], облаштування електричного освітлення вулиць [53], брукування 

доріг [48], створення пожежної команди в Житомирі [54] та перетворення її з 

поліцейської у міську [49]. 

Збагачують нашу уяву про зовнішній вигляд волинських міст та їх 

благоустрій у другій половині ХІХ – на початку ХХ ст. подорожні нотатки, 

зроблені волинським губернатором у 1896 р. під час службової поїздки 

містами краю, які зберігаються у фонді канцелярії волинського 



 

 

37 

 

губернатора (ф. 70) [62]. 

У Держархіві Рівненської обл. зберігаються матеріали з цієї теми у фондах 

Рівненської міської управи (ф. 165), Рівненського міського спрощеного 

громадського управління (ф. 280), Острозького спрощеного міського управління 

(ф. 283), Дубенського міського громадського управління (ф. 359), Рівненської 

міської думи (ф. 616). Так, зокрема, на основі зібраних у фонді Дубенського 

міського спрощеного громадського управління документів (ф. 359) можна 

прослідкувати діяльність Дубнівського самоврядування на протязі всього періоду 

існування цього органу влади (1894 – 1914 рр.) [71–80]. Важливими для 

дослідження обраної теми є матеріали, серед яких справи що ілюструють витрати 

на влаштування і утримання Рівненського міського спрощеного громадського 

управління [65; 68; 81], листування Рівненської міської управи стосовно 

складання кошторису на будівництво електростанції, водопроводу [66] та 

бажання провести трамвайні лінії в місті [64]. Уваги заслуговують справи, у яких 

відображені ревізький перепис та статистичні дані про стан товариств у м. 

Рівному [67; 63], а також накази міського спрощеного громадського управління 

стосовно особового складу [69–70]. 

Таким чином, охоплюючи значний за обсягом статистичний і 

фактологічний матеріал, зазначені архівні джерела дозволяють 

проаналізувати різнобічні аспекти життя міст Волинської губернії в 

досліджуваний період. 

Наступну групу джерельної бази дослідження складають опубліковані 

архівні джерела. Зокрема, до неї належать законодавчі акти, які визначали 

організацію та порядок дії міського самоуправління. Серед документів 

законодавчого характеру насамперед потрібно виділити “Грамоту на права і 

вигоди містам Російської імперії” (1785 р.), положення якої були чинними в 

другій половині ХІХ ст. [86; 88]. Важливе значення для розкриття тематики 

дисертаційного дослідження мають міські положення 1870 р. і 1892 р., 

опубліковані у другому та третьому виданнях Повного зібрання законів 

Російської імперії [82; 83]. Значну частину інформації можна почерпнути з 
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виданих окремими збірками з коментарями і роз’ясненнями до всього 

масиву законодавства, пов’язаного з проведенням міської реформи [84–85; 

87; 89–91; 105]. 

Важливим джерелом інформації для вивчення історії міст Волині 

становить і низка інших законодавчих актів Російської імперії, чинна дія яких 

поширювалася і на міста Волинської губернії. Органи центральної влади чітко 

регламентували порядок переходу поселень у міста [96], вирішення майнових 

претензій між поміщиками й селянами [95], переведення їх в статус міських 

жителів [92], затвердження переліку міських поселень, в яких вводилося 

спрощене міське громадське управління [102], порядок подання скарг на 

постанови губернського правління щодо міських справ [99], регламентували 

окремі господарські питання міст [94; 101] тощо. Однак, в спеціальній 

постанові Державної Ради, затвердженій царем 29 квітня 1875 р., дія якої 

поширювалася і на міста Волинської губернії, стосовно впровадження міської 

реформи підкреслювалася важливість “дотримання послідовності, вільної від 

усякого поспіху” [100, с. 462]. 

Російська влада захищала майновий статус обраних представників, 

забороняючи міським думам відміняти або зменшувати утримання виборним 

посадовим особам до закінчення їх повноважень [93]. Також був розроблений і 

порядок притягнення до відповідальності міських голів та посадових осіб 

громадського управління за невиконання своїх обов’язків до суду [97; 98]. 

Окремо розглядалося питання про порядок виборів в гласні міських дум осіб 

нехристиянського віросповідання, в першу чергу робилися перепони з 

недопущення в органи місцевого громадського управління представників 

єврейського населення [103]. 

Неоднозначність трактування низки законів в процесі їх застосування 

стосовно міських поселень можна прослідкувати у збірнику, підготовленому 

А. Количевим, в якому подаються роз’яснення щодо касаційних справ по 

міських і земських справах, розглянутих органами російської влади в другій 

половині ХІХ – на початку ХХ ст. [156]. 
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У процесі роботи над дисертаційним дослідженням авторкою використані 

збірники документів, випуск яких був приурочений до відзначень перших 

писемних згадок про Луцьк і Рівне [73; 111]. Хоча підбір опублікованих у них 

документів стосовно другої половини ХІХ – початку ХХ ст. ілюструють 

переважно негативні прояви міського життя, певну інформацію про роботу 

органів міського громадського управління вдалося виокремити [162; 188]. 

До наступної групи джерел віднесемо статистичні матеріали, пов'язані зі 

станом міст в Російській імперії. Для дослідження міст Волинської губернії 

інтерес становлять випуски статистичних щорічників, і яких подаються кількісні 

показники народонаселення міст, стан їх соціально-економічного та культурного 

розвитку [112; 115; 117]. Останні, зазвичай, готувалися губернськими органами 

влади і випускалися Центральним статистичним комітетом МВС для прийняття 

важливих для влади рішень. 

Досить інформативними для нашого дослідження стали довідкові видання, 

які стосуються виключно міських поселень царської Росії: “Экономическое 

положение городских поселений Европейской России в 1861- 62 гг.” [221], 

“Города России в 1904 году” [136] та “Города России в 1910 году” [137]. У 

зазначених виданнях можна прослідкувати чисельність, розміщення, соціальний 

та становий склад городян, їх основні види діяльності, дослідити благоустрій та 

економічне становище міст Волині, зробити порівняльний аналіз з іншими 

містами держави. Так, у збірниках “Города России в 1904 году” [136] та “Города 

России в 1910 году” [137] розміщувалася інформація про тогочасний рівень 

міського життя за 35 ознаками, що дало змогу авторам вперше в подібних 

офіційних виданнях віднести й такі населені пункти, які до цього рахувалися 

просто селами, або містечками. При цьому основним критерієм оцінки міських 

поселень виступали показники чисельності їх населення, а також у певній мірі їх 

торговельно-промислової активності. 

Серед використаних у нашому дослідженні матеріалів слід перерахувати 

ще кілька статистичних та довідкових видань, які мають відношення до 

міської тематики. Так, у довідковому збірнику “Водопроводы российских 
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городов” вміщені відомості про комунальні об’єкти волинських міст, які 

можна порівняти з наведеними даними про діючі водогони в інших містах 

держави [272]. У 1889 р. був випущений “Сборник сведений об истинном 

состоянии городского хозяйства в главнейших городах России”, в якому його 

упорядники П. Алабін і П. Коновалов, подаючи інформацію про стан міського 

господарства в 49 містах імперії, включили й відомості про Житомир [106]. 

Для соціоетнічної характеристики і чисельності населення міст Волині 

значну роль відіграв проведений всеросійський одноденний перепис 1897 р. 

Результати перепису, що стосуються Волинської губернії, надруковані окремим 

томом і містять цінну інформацію про міста Волині, зокрема характеристику 

чисельності населення, диференціацію його вікового і статевого, шлюбного й 

сімейного складу тощо. Аналіз цих даних дозволяє прослідкувати рівень та 

тенденції розвитку демографічних процесів у волинських містах [113–114]. 

Вважаємо досить слушною оцінку багатьма дослідниками тієї частини перепису 

1897 р., яка фіксує дані про чисельність соціальних груп та рід занять 

населення, як найбільш недосконалу. Саме завдяки цим матеріалам у 

співставленні із опублікованим загальним зводом у Російській імперії 

результатів розробки даних Першого всезагального перепису населення можна 

прослідкувати кількісні показники міського населення і зробити висновок про 

відставання темпів урбанізації на Волині від аналогічного процесу в цілому 

українських земель [112]. Уточнити чисельність населення міських поселень 

Волинської губернії, а також рід занять міських жителів дозволяють 

опубліковані матеріали подвірного перепису Волинської губернії, проведеного 

в 1910 р., а також надрукований у 1911 р. офіційний список населених пунктів 

Волинської губернії [166; 195]. 

Цінна інформація стосовно Волинської губернії та її міст публікувалася 

також в статистично-довідкових виданнях загальнодержавного 

характеру [115–118; 132]. 

Одним із різновидів опублікованих джерел є описово-статистичні 

матеріали. При підготовці дослідження були взяті до уваги статистичні 
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видання стосовно як Правобережної України загалом, так і Волинської 

губернії зокрема [123; 130; 145; 200; 203]. Крім вищеперелічених джерел нами 

використовувалися опубліковані матеріли статистично-довідкових видань 

загальнодержавного характеру, в яких знаходиться детальна інформація 

стосовно питань фінансово-торговельної сфери, чисельності ремісників у 

містах Волинської губернії тощо [115; 170; 196–197; 199; 217]. Так, на підставі 

офіційних даних департаменту торгівлі і мануфактур, які надходили туди 

через посередництво місцевих статистичних комітетів безпосередньо від 

підприємців складено “Указатель фабрик и заводов Европейской России с 

Царством Польським” за 1881 р., в якому можна почерпнути відомості про 

потужності промислових закладів, загальні суми випущеної ними продукції, 

чисельність робітників тощо охоплювали і міські поселення Волинської 

губернії [170]. 

Важливими довідковими виданнями краєзнавчого характеру наприкінці 

ХІХ – на початку ХХ ст. були губернські пам’ятні книги, що видавалися 

місцевим статистичним комітетом. Вони подавали ґрунтовну інформацію про 

економічний розвиток краю, а також основні статистичні відомості, в тому 

числі й міст. У пам’ятних книгах можна знайти дані, які безпосередньо 

стосувалися діяльності органів міського громадського управління – прибутки та 

витрати міст, особовий склад виконавчих органів самоврядування, матеріали 

про освітлення, брукування вулиць та інші сфери міського благоустрою тощо 

[176–182]. Інформаційна насиченість пам’ятних книг в різні роки була не 

однаковою, однак основні статистичні таблиці, вміщені в усіх довідниках, 

знайомлять із становою характеристикою міського населення, подають дані про 

кількість фабрик і заводів, будинків у містах, учбових закладів Волині тощо. 

Різноманітні відомості з життя міст краю містять і огляди Волинської губернії, 

що додавалися до щорічних звітів волинського губернатора у вищі інстанції 

[107–111]. 

Для розкриття тематики дисертаційного дослідження використано дані про 

соціально-економічний стан волинських міст, вміщені у виданні О. Братчикова 
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“Материалы для изследования Волынской губернии в статистическом, 

этнографическом, сельскохозяйственном и других отношениях” [122]. За 

ствердженням багатьох дослідників, найбільш скрупульозно підібрана 

статистична і різноманітна довідкова інформація, знаходиться у “Военно-

статистическое обозрение Волынской губернии”, підготовленому 

підполковником А. Забеліним [145]. Це видання, опубліковане за ініціативою 

штабу Київського військового округу, ввібрало інформацію найбільш повного 

обсягу про Волинь як однієї з прикордонних губерній Російської імперії. 

Представлені у ньому дані про наявні шляхи сполучення, економічний потенціал 

краю тощо значною мірою стосувався і міст Волинської губернії. 

Важливою групою джерел для вивчення історії волинських міст 

зазначеного періоду є окремі публіцистичні статті, опубліковані на сторінках 

місцевих періодичних видань. Так, у неофіційній частині “Волинських 

єпархіальних відомостей” надруковані цікаві розвідки А. Сендульського, 

присвячені Дубно, Рівному та Острогу [229; 230; 231] та Л. Рафальського, 

який описав подорож по Кременецькому повіту у 1865 р. [227]. Заслуговують 

уваги і інші замітки, зокрема щодо влаштування громадських управлінь у 

приватних містах, а також намірів уряду викупити приватні міста і містечка у 

їх власників, про пожежну частину м. Житомира та розповідь про перший 

офіційний рейс трамваю в м. Житомирі [224; 225; 226; 228]. Замітки 

розповідали про засідання дум, повідомляли читачів про рішення міських 

органів управління, основні напрямки їхньої діяльності тощо. Важливими 

для дослідників є критичний аналіз авторами газетних публікацій роботи 

органів міського самоврядування. 

Дослідження часів Російської імперії, у яких висвітлюється робота 

органів міського громадського управління другої половини ХІХ – початку 

ХХ ст., можна поділити на декілька груп. До першої з них відносяться видання, 

які безпосередньо містили “Міське положення” (1870 р., 1892 р.) та законодавчі 

акти, що мали відношення до муніципальної діяльності. Так, В. Грасс [140], 

О. Количев [89], М. Миш [84; 85], В. Немчинов [91] та М. Шимановський [220], 
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крім “Міського положення”, помістили у своїх роботах законодавчі акти, які не 

входили безпосередньо до нього, але стосувалися діяльності органів міського 

самоврядування. Видання розкривають та доповнюють різні аспекти прав та 

обов’язків муніципальних органів, допомагаючи скласти більш цілісну картину 

їх повноважень. П. Манцевич згрупував усі укази уряду за 25 років, які мали 

відношення до діяльності органів міського та земського самоврядування. З 

цього видання можна не тільки дізнатися безпосередньо зміст документів, а й 

визначити мотиви, якими керувалися урядові органи при їх ухваленні [90]. 

Низка робіт імперської доби була присвячена окремим сферам роботи 

органів міського громадського управління. Так, Г. Содовський розкрив 

законодавчу основу та порядок стягнення муніципального оціночного збору, 

який був одним з найголовніших видів прибутків до міських бюджетів [406, 

с. 12–37]. О. Чехов подав основні законодавчі акти, які визначали порядок дії 

пожежних команд, зокрема описав правила організації складу пожежних 

частин в містах [416, с. 66–69]. У “Кратком статистическом обзоре пожарных 

команд Российской империи” можна знайти детальну інформацію про 

пожежні команди міст Волині [157, с. 22–23, 104–107].  

Вагомий внесок у дослідження внесли публікації про міста в 

енциклопедичних виданнях як під окремими рубриками, так і в загальних 

матеріалах, присвячених історії Волині. Якщо у більшості краєзнавчих праць 

основна увага приділялася давній історії міст регіону, то довідкові матеріали 

про них, які публікувалися в “Енциклопедичному словнику” Ф. Брокгауза та 

І. Єфрона, висвітлюють насамперед історію міських поселень пореформеного 

періоду. При цьому анонімні автори широко використовували місцевий 

статистичний матеріал, вміщений у пам’ятних книжках Волинської губернії, а 

також доробок найбільш авторитетних волинських краєзнавців 

Л. Рафальського, А. Сендульського та деяких інших [129; 281; 142; 144; 147; 

154; 158; 161; 167; 169; 187; 191; 198]. Широке залучення статистичних 

матеріалів з історії міст Волині другої половини ХІХ ст. вирізняє публікації, 

вміщені у визначній пам’ятці польської краєзнавчої літератури – 15-томному 
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“Географічному словнику Королівства Польського та інших слов’янських 

країв” [449–455; 458–461]. Відзначимо характерне для цього видання більш 

детальне висвітлення історії тих міських населених пунктів Волині, які 

продовжували перебувати у приватній власності представників польських 

магнатсько-шляхетських родин. Стосовно цього варто згадати статті-гасла 

Ю. Кшивіцького про Острог, Славуту і Заслав (нині – Ізяслав) [450; 452–453]. 

Потреба в подальшому дослідженні історії міст зумовило появу таких 

нових форм популяризації результатів розвідок як електроні журнали. З метою 

сприяння діалогу між численними науковцями міського простору, що плідно 

працюють в Україні в останні роки, та академічним середовищем дослідників, 

за ініціативи Інституту історії України НАН України та історичного 

факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка 

наприкінці 2016 р. почав виходити електронний журнал урбаністичних студій 

“Місто: історія, культура, суспільство”. Журнал ставить за мету розвиток 

міської історії, інституціоналізацію цієї царини в Україні, та створення мережі 

дослідників міста.  

Підсумовуючи огляд джерел, варто відзначити, що у фондах державних 

архівів й відділах наукових і універсальних бібліотек збереглася значна 

кількість архівних документів та друкованих матеріалів, які висвітлюють 

дану тему. Вагоме значення мають архівні матеріали ЦДІАК України, а 

також державних архівів Волинської, Житомирської та Рівненської областей. 

Опубліковані джерела представлені документами законодавчого характеру, а 

також статистичними матеріалами. Значний інтерес викликають матеріали 

періодичної преси кінця ХІХ – початку ХХ ст. Крім цього, необхідними для 

дослідника є опубліковані документи та довідково-статистичні видання. 

Таким чином, зазначений комплекс джерел дозволяє досить глибоко і 

всебічно проаналізувати розвиток міст Волині в другій половині ХІХ – на 

початку ХХ ст. 
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1.3. Теоретико-методологічні засади дослідження 

Для досягнення мети наукового дослідження і розгляду теми дисертації, 

здобувачка залучила ті методи, які забезпечили вивчення предмета і об'єкта та 

дозволили реалізувати поставлені завдання. Методологічною основою 

дисертаційної робити став міждисциплінарний підхід, оскільки тематика 

дослідження тісно переплітається з таким напрямом, як соціальна історія з 

діяльністю самоврядних і державних інституцій, з тогочасною економікою і 

фінансами міст, а також з історією міст регіонів та з історією держави і права. 

Розв’язання поставлених нами завдань викликало необхідність 

використовувати декілька груп методів. Зокрема загальнонаукові, історичні, 

міждисциплінарні та спеціальнонаукові. 

Вивчення особливостей розвитку міст Волинської губернії здійснювалося 

на основі таких загальнонаукових принципів, як історизму, прагнення до 

об'єктивності, плюралізму, взаємозв'язку соціальних явищ з рівнем розвитку 

міської економіки, системності наукового аналізу. Принцип історизму дозволив 

розглядати особливості функціонування та реформування міського громадського 

самоврядування Волинської губернії як органу влади, органічно пов'язаного із 

тогочасними інституціями, створюваними державою для управління міським 

господарством для забезпечення потреб міських жителів. При цьому виявлено 

низку соціально-економічних та регіональних чинників, котрі впливали на 

формування та діяльність самоврядної влади в містах Волині. 

Серед загальнонаукових методів використані діалектичний, історичний, 

історико-порівняльний (компаративний) і статистичний. Діалектичний метод 

дозволив проаналізувати міський простір Волинської губернії, з’ясувати вплив 

адміністративного та правового статусу міст на їх розвиток, розглянути 

діяльність міських дум у динаміці, результативність її діяльності на всіх 

етапах, виявити тенденції до активізації заходів, спрямованих на розвиток міст 

та їх інфраструктури. 

Метод системного аналізу дозволив виокремити актуальні питання 
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роботи органів громадського управління у міському господарстві, визначити 

їхній вплив на розвиток економіки міст Волині другої половини ХІХ – 

початку ХХ ст. Системний підхід дозволив виявити структуру міської влади 

та її роль у забезпеченні динамічного розвитку міст впродовж тривалого 

часу. Соціальна складова дослідження полягає у з'ясуванні прагнення органів 

влади забезпечити надання широкого спектру соціальних послуг для міських 

жителів. Функціонально-інституційний підхід забезпечив вивчення кола 

повноважень органів міського громадського самоврядування, визначених для 

них “Міськими положеннями” 1870 і 1892 рр. та з'ясування ролі губернської і 

регіональної адміністрації. 

Методи синтезу та аналізу, дедукції та індукції, узагальнення, 

структурно-системний дали можливість об’єктивно та логічно простежити 

динаміку чисельності міського населення, організаційну діяльність органів 

міського громадського управління, визначити джерела формування та основні 

статті витрат муніципальних бюджетів волинських міст та сформулювати 

обґрунтовані висновки. Відзначимо, що важливість загальнонаукових методів 

полягала у можливості визначення філософського й конкретно - наукового 

знання. 

Серед історичних методів дослідження використано: історико-

порівняльний, проблемно-хронологічний, історико-системний. Використання 

названих методів обумовлювалося потребою проаналізувати соціальну 

інфраструктуру, адміністративні та соціально-економічні аспекти розвитку 

міст Волинської губернії у другій половині ХІХ – на початку ХХ ст. 

Застосування історичного методу допомогло висвітлити та оцінити 

проведення міських реформ та їх результатів для різних верств населення міста, 

враховуючи низи і верхи, рівень надання міських послуг до запровадження 

законодавчих положень і після, а також тогочасні соціально-економічні і 

політичні умови Російської імперії. Історико-порівняльний (компаративний) 

метод забезпечив можливість використати досягнення влади в інших містах 

російської та західноєвропейських державах за такими показниками, як надання 
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соціальних послуг, розвитку міського транспорту, освітлення та електрифікації. 

При з'ясуванні реалізації міських реформ та при аналізі наслідків діяльності 

органів міського громадського управління неможливо обійтися без методів 

статистичної обробки інформації. Вони дали змогу систематизувати дані про 

динаміку чисельності міського населення, простежити розвиток основних 

статей доходів та основні напрямки витрат міських бюджетів. Методи 

регіоналістики спрямовували активізувати історико-порівняльний підхід аби 

зрозуміти наскільки успішними були заходи органів міського громадського 

управління Волинської губернії у порівнянні з іншими регіонами, у яких сферах 

вони проявлялися, і як вирішувалися подібні питання господарського розвитку 

не лише в Росії, а й в західних державах. 

Принцип об'єктивності сприяв виявленню як позитивних наслідків у 

діяльності органів міського громадського управління, що вилилися у піднесення 

благоустрою та модернізації міст Волині, так і негативних, котрі полягали в 

недотриманні державою принципів самоврядування, недостатньому наданні 

соціальних послуг населенню міст регіону. Принцип плюралізму, 

взаємообумовленості та взаємозв'язку соціальних явищ з рівнем розвитку 

економіки був використаний при вивчені місця і ролі міських дум у мережі 

органів влади, її взаємин з губернською адміністрацією, поліцією, судовими 

установами, коли її повноваження законодавчо обумовлювалися, й коли вона 

прагнула реалізувати своє право розвивати господарство в інтересах міста. 

Міждисциплінарні та спеціальнонаукові методи дослідження є сукупністю 

низки синтетичних, інтегрованих способів, скерованих головним чином на 

міжпредметні зв’язки наукових дисциплін. Використання методів цієї групи 

викликано багатовекторністю тематики, адже вивчення урбанізаційних процесів 

дає можливість чіткіше простежити розвиток міст як осередків економічного та 

адміністративного розвитку, які продовжують відігравати свою роль і нині. 

Принципи науковості та об’єктивності сприяли формуванню нейтральної 

позиції автора при написанні роботи, відсутності упередженості при оцінці 

джерельних матеріалів та літератури, а також при аналізі подій та фактів, які 
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мали відношення до діяльності органів міського самоврядування, визначили 

науковий характер дослідження. 

Осмислення подій та фактів з історії міст Волині другої половини ХІХ 

– початку ХХ ст. не може досліджуватися без урахування вагомого значення 

історико-краєзнавчих студій. Краєзнавство виступає важливим засобом 

конкретизації історичного процесу, усвідомлення необхідності вивчення 

особливостей демографічних, адміністративних та соціально-економічних 

засад, які відображали характер і напрямки розвитку волинських міст. Крім 

того, краєзнавство не лише збагачує історичну науку, а й виступає засобом 

перевірки окремих аспектів історичного пізнання. 

Комплексне застосування названих методів дослідження дозволило 

повною мірою вивчити джерела дослідження, систематизувати та узагальнити 

отриману інформацію й сформувати систему знань щодо визначеної теми, а 

відтак і розв’язати поставлені перед нами завдання. 

Осмислення історичних процесів і явищ вимагало комплексної оцінки, 

що передбачала застосування новітніх наукових критерій у порівняльно-

аналітичному співвідношенні із тогочасним значенням, розумінням й 

сприйняттям суспільством фактів і подій. Вагомою є потреба уточнення 

понятійного апарату. Трактування термінів вважаємо за потрібне подавати у 

контексті, обумовленому хронологічними рамками та специфікою порушеної 

проблематики. 

Науковий підхід формується специфічним понятійним апаратом, який 

окреслює теоретичні і практичні основи дослідження. З метою єдиного 

вживання цих термінів визначимо їх значення, враховуючи, що деякі поняття 

сформовані у ХІХ – початку ХХ ст., не збігаються із сьогоднішніми. Міська 

реформа задіяла механізми самоврядування. При використанні цього терміну 

користуємося визначенням його у тексті Європейської Хартії місцевого 

самоврядування, у якій цей термін вживається для визначення сфер компетенції 

виборних органів, адміністративного контролю за їх діяльністю, самостійного 

формування джерел фінансування та правового захисту міста. 
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Для чіткого розуміння структури міського врядування звернімося до 

його розгляду. Міська влада органів громадського самоврядування поділялася 

на розпорядчий орган – думу, і виконавчий – управу. Обидва очолював 

міський голова, а в разі його відсутності – його заступник, а згодом “товариш” 

міського голови. У залі засідань думи брали участь її гласні, а їх хід 

протоколював міський секретар. Виконавчий орган думи, управа, складалася із 

постійних її членів, а також постійних і виконавчих (тимчасових) комісій, у які 

наймалися фахівці й робочі. Окрім них до її складу входили міські землемір й 

архітектор. 

Розглянувши структури міських органів самоврядування звернімося до 

державних інституцій, які здійснювали адміністративний контроль і 

регламентували законність і доцільність прийнятих думою рішень. Серед них 

виділимо губернське у земських і міських справах присутствіє, яке розглядало 

усі скарги й правопорушення, а включення до його складу представників 

судової ланки дає змогу говорити про його правовий характер. Губернатор і 

генерал-губернатор були вищою інстанцією, які могли в будь-який час 

запросити у міської влади звіти, ревізувати її діяльність або ж змусити 

виконати державні потреби, пов'язані із забезпеченням військ, котрі 

дислокувалися у волинських містах. 

При розгляді діяльності органів міського громадського самоврядування у 

сферах благоустрою, антиепідемічній боротьбі та профілактиці пожеж, 

здобувачка оперувала наступними поняттями. Оскільки міськими положеннями 

1870 і 1892 рр. благоустрій міста належав до основних завдань думи, вона 

приділяла йому найбільшу увагу. Серед головних і щорічних робіт, які вона 

виконувала були: замощення вулиць, прокладання мостових, встановлення 

гасових, газових й електричних ліхтарів, надання міської землі і дозволів для 

забудови території волинських міст, їх озеленення, забезпечення шляхами та 

комунікаціями. Зокрема для проведення водогону й електричного трамваю на 

концесійних умовах укладалися угоди з підприємцями. В антиепідемічній сфері 

дума найчастіше боролася із холерою, віспою, тифом, видаючи обов'язкові 
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правила про дотримання санітарно-медичних норм та стандартів гігієни 

жителями Волині. Це входить до поняття муніципальне господарство, що 

обіймало практично усі сфери життя міста. 

Для розуміння діяльності думи у сфері фінансів, маємо звернутися до 

фінансової термінології. Міська влада щорічно формувала бюджети міст, 

доручаючи складати його розпис фінансовій комісії управи. Нею розроблявся 

проект витрат і потенційних надходжень, а на засіданні думи уже схвалювався 

остаточний бюджет. Головною вимогою при цьому було дотримання 

збалансованості, щоб прибутки перевищували або були не меншими від 

витрат. Основні статті прибутків складалися із зборів, мит, податків та 

орендної плати, а витрати – з обов'язкових державних, на утримання міської 

нерухомості і власності, благоустрою, санітарії тощо. Після кожного року 

фінансової діяльності думи та управа готувала фінансовий звіт, в якому 

відображався реальний стан речей й окреслювалося позитивне чи негативне 

сальдо – різниця між прибутками і витратами. Якщо коштів не вистачало, 

дума намагалася отримати державні позики. 

Розв’язання завдань визначеної проблематики акцентоване на аналізі та 

відтворенні об’єктивної картини соціальної структури, адміністративного та 

економічного аспектів розвитку міст Волинської губернії у другій половині 

ХІХ – на початку ХХ ст.; методологічне осмислення та узагальнення 

результатів дослідження. 

Розділи дослідження сформовані за проблемним методом, структурно 

відображають основні аспекти задекларованої теми. Дисертація структурована 

за визначеними принципами та понятійним обґрунтуванням. Використана 

методологічна основа дослідження сприяла досягненню мети, забезпечила 

можливість міждисциплінарного аналізу проблеми, розширення фактологічної 

бази та поглиблення аналітичної складових наукового пошуку. 

Таким чином, виходячи зі сказаного, можна зробити висновок про те, 

що давно вже назріла потреба всебічного, комплексного й цілісного 

наукового дослідження, проаналізовано соціальну інфраструктуру, 
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адміністративні та соціально-економічні аспекти розвитку міст Волинської 

губернії у другій половині ХІХ – на початку ХХ ст. із залученням належним 

чином науково опрацьованих матеріалів. 
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РОЗДІЛ 2 

МІСТОУТВОРЮЮЧІ ФАКТОРИ ТА СОЦІАЛЬНА СТРУКТУРА 

НАСЕЛЕННЯ МІСТ ВОЛИНСЬКОЇ ГУБЕРНІЇ 

2.1. Міський простір регіону 

 

 

Населені пункти Волині виникали в конкретні історичні епохи, їх назви 

змінювалися в часі за формою, а часто і за змістом, поширювалися залежно від 

конкретних історичних подій, явищ – міграції населення, війн, культурного, 

економічного і мовного спілкування волинян тощо; часто поява та 

функціонування назв залежало також від географічного середовища. 

5 липня 1795 р. Катерина ІІ підписала указ Сенату “Про заснування 

Волинської та Подільської губерній”, яким передбачалося створення 

Волинського і Подільського намісництв [237, с. 21]. Спочатку відповідно до 

указу Волинське намісництво з губернським містом Новоград-Волинським 

складалося з 13 повітів: Новоград-Волинський, Лабуньський, Заславський, 

Острозький, Рівненський, Домбровецький, Овруцький, Радомишльський, 

Житомирський, Чуднівський, Луцький, Володимирецький і Ковельський 

[242, с. 17]. 

Згідно з указом Сенату від 12 грудня 1796 р. “Про новий поділ держави на 

губернії” було скасовано низку губерній, у т. ч. Брацлавська в Правобережній 

Україні. В 6 пункті цього документа зазначалося: “З колишньої польської 

України, Волині і Подолії, до імперії нашої приєднаних, за відокремленням 

достатньої кількості душ і площі для утворення Київської губернії, утворити дві 

губернії: Подільську і Волинську”. Базалійський, Дубенський, Кремецький, 

Старокостянтинівський і Ямпільський повіти Подільської губернії були включені 

до Волинської губернії [130, с. 8]. Розгляд урядом змін у територіально-

адміністративному поділі Волинської губернії відбувся в 1797 р. Указом від 

29 серпня 1797 р. Павло І затвердив доповідь Сенату, в якій були зазначені нові 

кордони новоутворених українських губерній і поділ їх на повіти [237, с. 26]. 



 

 

53 

 

Волинська губернія складалася з 12 повітів, центрами яких призначалися 

міста Новоград-Волинський, Заслав, Острог, Рівне, Овруч, Житомир, Луцьк, 

Володимир, Ковель, Дубно, Кременець і Старокостянтинів. Позаштатними 

містами приписаними до повітів, стали Чуднів, Лабунь, Домбровиця, Базалія та 

Ямпіль. Так російська адміністрація називала поселення, які раніше були 

офіційними містами, а потім втратили свій статус, але зберегли міські привілеї 

за своїми міськими жителями [237, с. 27].  

Губернським містом, за поданням волинського губернатора 

М. Міклашевського за згодою генерал-губернатора О. Беклешова, було 

залишено м. Житомир, яке за розмірами було більшим, ніж Новоград-

Волинський, розташовувалося ближче до Києва і в якому вже були 

облаштовані приміщення губернських владних структур і сформований в 

органах управління штат чиновників та канцелярських службовців [145, 

с. 31–32]. 

У середині ХІХ ст. Волинська губернія займала площу 1,294 кв. 

географічні милі або 62,643 кв. версти [293, с. 19]. До її складу входили 

12 повітів: Володимирський, Ковельський, Луцький, Рівненський, Старо-

Костянтинівський, Овруцький, Дубненський, Кременецький, Заславський, 

Новоград-Волинський, Житомирський, Острозький [242, с. 27]. 

Характеризуючи міський простір Волинської губернії, насамперед, слід 

звернути увагу на містоутворюючі чинники, характерні для регіону. Під 

ними прийнято вважати економічні і соціальні умови, які визначають 

виникнення і розвиток населених пунктів та від яких залежить структура 

населення і його чисельність, тобто розміри поселення і його тип. Крім того, 

важливим містоутворюючим чинником в першій половині – середині ХІХ ст. 

був адміністративний [326, с. 142]. 

З давніх часів містами називали різні типи поселень, які переважно 

відігравали роль адміністративно-військових центрів. До часу утворення 

Волинської губернії чіткого розмежування між населеними пунктами Волині, 

які називалися містами чи селами, за територіальними, адміністративними, 
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господарськими та іншими чинниками не було. Не відрізнялися вони також 

професійною структурою і фаховою працею населення, оскільки городяни 

мали право займатися сільським господарством, а селяни – торгівлею і 

ремеслом. Не існувало юридичних норм, відповідно до яких можна було 

визначати тип міського та сільського поселення і різницю між ними. Часто 

надання населеному пункту статусу міста залежало від бажання його 

власника, чи наполягань адміністративних структур. При цьому господарська 

складова інколи не була вирішальною, адже містом міг вважатися населений 

пункт хіба що згідно з минулою традицією, тоді як реально його економічне, 

торговельне значення було незначним, навіть меншим, як деяких сіл. У 

зв’язку з цим надзвичайно важко дати загальне визначення міста, виокремити 

чіткі критерії поділу поселень на міські й сільські [321, с. 53–58]. 

І. Крип'якевич вважав, що в Україні місто існувало на кількох рівнях: 

“містечко”, “мале місто” і “велике місто”. Містечко – невелике поселення 

землеробського характеру із слабо розвинутим ремеслом, воно було також 

місцем проведення торгів. Населення містечок, на відміну від селян, не 

відпрацьовувало панщину, а перебувало в основному на чинному праві. На 

думку І. Крип'якевича, містечка та малі міста мали однакові статути та 

привілеї, а також були місцем проведення торгів для найближчої сільської 

округи. [159, с. 18]. 

Містечка були специфічними поселеннями за часів Речі Посполитої. 

Більшість їх виникала при монастирях, маєтках феодалів, торгових шляхах. 

Міщани в основному були ремісниками і гендлярами, але деякі з них займалися 

і сільським господарством. Містечка характеризувались багатонаціональним 

складом населення. Тут жили у великій кількості євреї, поляки, татари. 

Прикметою більшості містечок була наявність великої площі у центрі 

поселення, де організовувався торг різними товарами і виробами, що 

постачалися туди міщанами і селянами з навколишніх сіл [159, с. 28]. 

Переважна більшість нових містечок закладалась на місці вже існуючих 

поселень. Однак, не завжди наявність локаційного привілею, виданого феодалу, 
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була ознакою появи міста. Дійсно, наявність привілею давала можливість 

заснувати місто, але траплялося так, що вона з різних причин не була 

реалізована. 

На становлення та розвиток міст на Волині впливала низка позитивних 

чи негативних чинників. Стимулювало ці процеси загальне економічне 

пожвавлення, що мало місце у Польщі у XVI – на початку XVIІI ст., 

наданням містам магдебурзького права тощо. Виникнення такої значної 

кількості міських поселень пояснюється і зацікавленістю феодалів, які поряд 

зі своїми амбіційними планами переслідували і фіскальні, розуміючи, що з 

містечок, навіть невеликих, можна отримати прибутків у кілька разів більше 

ніж із сіл. 

Наприкінці XVІІІ ст. у Волинському воєводстві Речі Посполитої 90,4 % 

міст і містечок перебували у приватній власності. Так, Рівне і Дубно 

належали князям Любомирським, Старокостянтинів і Заслав – князям 

Сангушкам, Бердичів – князям Радзивіллам, Острог був поділений на дрібні 

ділянки, які належали приватним особам. Більшість волинських приватних 

міст і в ХІХ ст. практично не змінили свій статус і належали приватним 

власникам. Таке становище звичайно впливало на їх розвиток [203, с. 49–58]. 

Переважна більшість містечок належала приватним власникам, дії яких 

не завжди відповідали потребам їх розвитку. Крім того, значна кількість 

різних повинностей відігравала негативну роль. I все ж таки процес урбанізації 

Волинського воєводства проходив досить інтенсивно. З'являлись нові міста і 

містечка, які часто були центрами адміністративно-господарських комплексів, 

резиденціями магнатів і шляхти, частково осередками культури, про що 

свідчать і нові назви або перейменування. 

У самодержавній Росії міста були для влади засобом закріплення 

інкорпорованих територій у складі імперії, їх економічного освоєння і 

політичного підпорядкування. Місто вважалося центром управління, 

політичного, військового і фінансового контролю. Отож, згідно з імперською 

практикою, статус міста надавався офіційно передусім з урахуванням інтересів 
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державного правління, тоді як історичні традиції, розвиток виробництва і 

культурних сил, становище корінного населення, національне життя в цьому 

процесі, на відміну від країн Західної Європи, відігравали другорядну роль [297, 

с. 73]. 

З’ясувати, які поселення вважалися містами у ХІХ ст. можна завдяки 

довіднику “Огляд Волинської губернії”, виданому за окремі роки, зокрема за 

1897, 1902, 1903, 1912, 1913 та 1914 роки [107–111]. У довіднику вказувався 

офіційний статус поселення. І власне поняттям “місто” означено два типи 

поселень: штатні – діючі адміністративні центри та “позаштатні” – поселення, 

що на цей час не мали офіційного статусу міст, але жителі яких зберегли в 

попередні періоди набуті привілеї “міських обивателів”. Офіційні міста мали 

різні ранги: губернське, повітове, неповітове (або заштатне) [145, с. 31]. 

У Російській імперії, а отже й Волинській губернії після її включення у 

склад цієї держави, містами вважалися населені пункти, визнані такими 

владою. “Жалувана грамота на права і вигоди містам Російської імперії” 

(1785 р.) сформулювала юридичні права “міських обивателів” і визначила 

формальні критерії міста – отримання від імператора власної жалуваної 

грамоти. Відповідно до цього документа створювалася міська спільнота з 

правами юридичної особи. Місто отримувало затверджені монархом герб і 

план, створювалося самоуправління. Офіційні міста отримували привілеї з 

правом проведення ярмарків, встановлення базарів, пунктів стаціонарної 

торгівлі, яка була заборонена у селах та містечках [237, с. 29]. 

У середині ХІХ ст. офіційними містами були 12 населених пунктів 

Волинської губернії: Житомир – губернський і повітовий центр, Володимир-

Волинський, Дубно, Заслав, Ковель, Кременець, Луцьк, Овруч, Острог, 

Новоград-Волинський, Рівне, Старокостянтинів – повітові центри. Про це 

йдеться у “Списке населенных мест Волынской губернии”, виданому у 

Житомирі в 1911 р. [195, с. 245–248]. 

Поява позаштатних міст переважно пов’язана із російськими 

адміністративними реформами. Вони відрізнялися більш складною, ніж 
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сільські поселення соціальною структурою своїх мешканців і поряд з містами 

відігравали важливу роль у господарському житті краю, будучи важливою 

ланкою в міжлокальних господарських відносинах. 

До 1860-х рр. у Волинській губернії міськими поселеннями вважали й 

інші види неземлеробських поселень: містечка (торгово-промислові центри), 

“приватні міста”. І станово, і по-господарськи вони були близькими до міст. 

Сучасники теж називали їх містами, хоча офіційно російська адміністративна 

влада так їх не іменувала. Така форма міських поселень, як містечко була 

нетиповою для Російської імперії до входження до її складу Правобережної 

України, власне чужою історичною, соціальною і урбаністичною традицією. 

Неодноразово одне і те ж поселення в урядових документах іменувалося 

і містечком, і селом. Імперське законодавство в одних випадках відносило 

містечка до міських поселень, а в інших – до сільських [200, с. 62, 79, 81]. У 

таблиці 1 подано перелік офіційних міст Волинської губернії в середині 

ХІХ ст., а в таблиці 3 перераховано містечка губернії станом на 1860 р. 

Поряд із містами, що перебували у приватній власності магнатів і 

шляхти, були й вільні міста – колишні “королівські міста”, які, після 

приєднання Правобережжя до Російської імперії, перейшли у державну 

власність і називалися “казенними”. Поступово російська влада різними 

методами, переважно шляхом викупу у власників, змінювала статус приватних 

міст, які були адміністративними центрами губернії та повітів. Наприклад, 

місто Зв’ягель спеціально для перетворення його у губернський центр 

(перейменовано на “новий град на Волині” – Новоград-Волинський) куплене у 

казенну власність “з достатнім простором вигідної землі”. У 22 жовтня 1802 р. 

Житомир держава викупила у графа І. Ільїнського. На середину ХІХ ст. у 

приватній власності перебували наступні повітові центри Волинської губернії: 

Дубно, Заслав, Острог, Рівне, Старокостянтинів [242, с. 27]. 

Відзначимо, що формальний офіційний підрахунок міст не може точно 

відобразити урбаністичну ситуацію, оскільки у другій половині ХІХ ст. разом з 

адміністративними містоутворюючими чинниками починають діяти й інші. 
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Містоутворюючу силу все більше проявляв економічний чинник. Фабрично-

заводська промисловість концентрувала діяльність у зручних для неї місцях, 

найчастіше поза межами існуючих населених пунктів, які мали офіційний 

статус міст. Окремі заштатні міста і містечка, в яких динамічно розвивалась 

економіка, значно випереджали за багатьма показниками більшість повітових 

центрів. Так, у 1850 р. у повітовому місті Старокостянтинів було 3 промислові 

підприємства з річним виробітком на суму 6,6 тис. крб., а в містечку Красилів 

Старокостянтинівського повіту – 26 таких підприємств з річним виробітком на 

суму 11,27 тис. крб. [146, с. 7]. 

У повітовому місті Заславі тютюнова фабрика випускала у 1850 р. 

тютюнових виробів на суму 300 крб., а в містечку Шепетівка Заславського 

повіту цукроварня виробляла цукру на суму 400 тис. крб. щороку [207, с. 31]. 

У місті Славута того ж повіту 4 промислові підприємства виробляли 

продукцію на суму понад 125 тис. крб. Найбільш значним із них була 

суконна фабрика, яка виробляла щорічно більше 35,5 тис. м різних сортів 

сукна на суму 113 тис. крб. і на якій працювали 380 робітників [207, с. 39]. 

Суконні фабрики із значним річним виробітком продукції були у містечках 

Рожище Луцького повіту (65,6 тис. крб.) і Дубровиця Рівненського повіту 

(34,5 крб.) [205, с. 430]. 

Подібна тенденція була більш характерною і очевидною в індустріально 

розвинутих південно-східних та центральних регіонах України. Все ж 

економічний чинник набирав ваги до кінця ХІХ ст. і на Волині, хоча 

адміністративний чинник для розвитку міста залишався традиційно важливим 

в цьому регіоні [205, с. 30]. 

Додатковим чинником для розвитку міст Волинської губернії було 

розташування в них військових формувань російської армії. Тимчасово або 

постійно в населених пунктах краю квартирували військові частини всіх 

родів військ. У містах Житомир і Дубно були облаштовані постійні квартири 

для військових, у прикордонних повітах (Кременецькому, Дубнівському, 

Володимирському) на постої перебувала чимала кількість військових, 
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кількість яких не була стабільною і коливалася залежно від зовнішньої 

політики імперії. Повинність з постою військ найменше накладалася на 

мешканців Луцького та Овруцького повітів через їх бідність і незначну 

кількість. Згідно із даними квартирного розпису 4 піхотного корпусу на 

постійних квартирах у Волинській губернії у 1847 р. перебувало 102 піхотні 

роти, 4 артилерійські батареї. Постійні військові шпиталі були створені в 

містах Житомирі та Дубно, тимчасовий в містечку Клевань [203, с. 69]. 

У другій половині ХІХ ст. міста відігравали важливу роль як стратегічні 

військові пункти та місця дислокації військ. Завдяки впровадженню військової 

реформи у 60–70-х рр. ХІХ ст. розпочалося формування сталих гарнізонів у 

волинських містах, й передусім у тих, що мали важливе стратегічне 

розташування, зручне транспортне сполучення, можливість розміщення на 

постійній основі певної кількості військ [145, с. 47]. 

Зроблений нами аналіз розміщення військ дозволив виокремити 14 міст 

з гарнізонами та умовно поділити їх на три групи. Перша – міста з великими 

гарнізонами (включали штаби дивізій, декілька полків чи бригад); друга – 

міста з середніми гарнізонами (мали полк чи дивізіон); третя – міста з малими 

гарнізонами (квартирували роти, батареї чи ескадрони, а також місцеві 

команди). Міста, де з’явились постійні гарнізони, отримали завдяки цьому 

додаткові економічні вигоди і в них наприкінці ХІХ ст. почали будувати 

гарнізонні (міські) казарми та військові містечка. Вони займали цілі квартали, 

а найчастіше окремі райони чи передмістя і через це суттєво змінювали 

загальне планування міст. Крім спорудження військових об’єктів, значно 

зросли обсяги житлового будівництва, адже присутність військ потребувала 

значної кількості квартир для офіцерського складу, що спонукало міських 

землевласників активно споруджувати прибуткові будинки. Але разом з 

позитивним впливом на розвиток міст наявність значної кількості військ мало 

й негативні аспекти: непорозуміння між місцевими адміністраціями та 

представниками військового відомства, соціальні і побутові конфлікти між 

військовими та цивільними особами тощо [441, с. 47]. 
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Безумовно, чинником, який сприяв розвитку міст у Волинській губернії, 

були реформи 1870 р. і 1892 р. Вони передбачали створення і діяльність органів 

міського самоуправління, визначали коло питань, що передавалися у його 

відання. Хоча реформи впроваджувалися повільно, але вони відіграли чималу 

роль у розвитку регіону. Динамічний розвиток урбанізаційних процесів на 

Волині стримувало повільне провадження реформ місцевого самоврядування, 

зокрема Міського положення 1870 р., реальну дію якого волинські міста 

відчули лише з 80-х рр. ХІХ ст. Закріпила розвиток міських органів управління 

міська реформа 1892 р., хоча вона була менш демократичною і менш 

прогресивною, ніж попередня [443, с. 52]. 

Одночасно, у досліджуваний період у Волинській губернії було чимало 

населених пунктів, що за своїм соціально-економічним розвитком відповідали 

статусу міста, однак такого статусу не отримали. Намагання управителів 

надати деяким населеним пунктам міські права, зазвичай, завершувалися 

невдачею. Причину тут слід вбачати передусім у недосконалій російській 

законодавчій базі, яка не мала чіткого відпрацьованого механізму зміни 

статусу населеного пункту на міський, а також у надзвичайному бюрократизмі 

тодішніх державних органів влади. 

Таким чином, у Російській імперії міста стали для влади засобом 

закріплення інкорпорованих територій у складі держави, їх економічного 

освоєння і політичного підпорядкування. Місто вважалося центром управління, 

політичного, військового і фінансового контролю. Офіційний статус міста 

надавався з урахуванням інтересів державного управління, тоді як історичні 

традиції, розвиток виробництва, культурні традиції і національне життя в цьому 

процесі, на відміну від країн Західної Європи, відігравали другорядну роль. 

З приходом російської влади, містечка, які в попередній період були 

центрами адміністративно-господарських комплексів, резиденціями магнатів 

і шляхти, втратили свій міський статус. Така форма міських поселень, як 

містечко була нетиповою для Російської імперії, чужою історичною, 

соціальною і урбаністичною традицією. 



 

 

61 

 

Характеризуючи міський простір Волинської губернії, слід звернути 

увагу на економічні і соціальні умови, які визначали розвиток населених 

пунктів, від яких залежала структура населення, його чисельність, тобто 

розміри поселення і його тип.  

Визначальним містоутворюючим чинником в ХІХ ст. був 

адміністративний. Зосередження російської адміністрації в губернському 

місті та повітових містах позитивно впливало на розбудову міст. Динамічний 

розвиток урбанізаційних процесів на Волині стримувало повільне 

провадження реформ місцевого самоврядування, реальну дію якого 

волинські міста відчули лише з 80-х рр. ХІХ ст.  

Важливим фактором, який сприяв розвитку міст Волині у другій 

половині ХІХ ст. ставав економічний чинник. Окремі населені пункти, в яких 

динамічно розвивалась фабрично-заводська промисловість, випереджали за 

своїми показниками більшість повітових центрів. Побудова залізниці дала 

поштовх для пришвидшеного розвитку залізничних станцій. Також розбудові 

міст сприяло визнання їх російською владою як стратегічних військових 

пунктів і розміщення в більшості волинських міст сталих військових 

гарнізонів на постійній основі. Ще однією особливістю досліджуваного 

регіону, яка впливала на розвиток урбанізаційного процесу, було перебування 

п’яти міст і переважної більшості містечок у приватній власності, які на 

власний розсуд вирішували потреби їх розвитку. 
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2. 2. Демографічні зміни міського населення 

В другій половині ХІХ – на початку ХХ ст. у Волинській губернії 

спостерігалося прискорення урбанізаційного процесу, що проявлялося у 

збільшенні питомої ваги міського населення. Однак, темпи урбанізації 

Волині відставали від аналогічних процесів на інших українських землях. 

Демографічні зміни міського населення у ХІХ ст. у розрізі природно-

економічних районів подає І. Вологодцев у ґрунтовній праці “Особенности 

развития городов Украины” [260, с. 97–98]. Інформація щодо демографічних 

змін міського населення України подано в таблиці 4. 

За площею Волинська губернія була найбільшою на Правобережній 

Україні. Вона займала 6376166 дес. 300 сажень і майже вдвоє перевищувала 

Подільську, але за чисельністю населення поступалася і Київській, і Подільській 

губерніям. Найбільшим за територією був Овруцький повіт – 903125 дес., а 

найменшим – Острозький, площа якого складала всього 220625 дес. Наприкінці 

XVІІІ ст. густота населення найбільшою була у таких повітах: Острозькому (на 

одну особу припадало 2,68 дес.), Старокостянтинівському (2,73), Дубнівському 

(3,33), Заславському (3,55); найменш заселеними були Овруцький (10,62 дес. на 

одну особу), Рівненський (10,09), Луцький (8,21), Ковельський (7,56) повіти. 

Загалом в губернії в кінці 1790-х рр. густота населення становила 5,91 дес. на 

одну особу [122, с. 73]. 

Наприкінці XVІІІ ст. найбільш залюдненими були такі повітові центри: 

Дубно – 6535 осіб, Житомир – 5419, Старокостянтинів – 4581, Заслав – 4566, 

Острог – 4098 осіб, а також поселення, які названі містечками: Бердичів – 

4815 осіб, Любар – 4556, Корець – 4706, Полонне – 4954 особи. За рівнем 

розвитку ремесла й торгівлі ці містечка не відрізнялися від міст, навіть 

перевищували їх [130, с. 13]. 

У цей період близько 60 % міських поселень (а це виключно містечка) 

налічували до 1000 мешканців. Ще в однієї четверті міських поселень 

кількість мешканців не перевищувала 2 тис. осіб. Було лише два міста – 
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Дубно і Житомир, – у яких налічувалося понад 5 тис. осіб [122, с. 75]. 

У існуючих класифікаціях міст за кількістю населення рубіжною є 

цифра 20–25 тисяч осіб. Це не випадково: саме в містах, населення яких 

перевищує 20–25 тисяч, створюються умови для кардинальної зміни способу 

життя порівняно із селом. Наприкінці XVІІІ ст. цілком виправдано вважали 

великими міста ті, у яких мешкало понад 25 тис. осіб. Отже, жодне місто 

Волині тоді й не наблизилося до зазначеної кількості мешканців. Таким 

чином, у жодному з волинських міст цього часу не склалися умови для 

формування нових, ринкових відносин [260, с. 51]. 

Однак, наприкінці XVІІІ – у першій половині ХІХ ст. простежувався 

значний приріст населення міст і містечок Волинської губернії. На основі 

аналізу результатів переписів населення Російської держави (V–ХІІ ревізії), 

статистичних таблиць другої чверті ХІХ ст., а також адміністративно-

поліцейських звітів можна стверджувати, що впродовж 1798 – 1853 рр. 

людність 12 міст Волинської губернії збільшилася з 40 тис. – до майже 

107 тис. осіб, тобто у 2,6 рази, а усієї губернії – з 1092 млн – до 1497 млн, тобто 

в 1,4 рази [113; 114]. Отже, темпи приросту чисельності населення повітових 

міст у зазначений період були майже удвічі вищими порівняно з приростом 

усього населення Волині. 

Приріст населення міст відбувався упродовж усієї першої половини 

ХІХ ст., за винятком декількох років, коли панувала епідемія холери: у 1830–

1831 рр. і 1848–1849 рр. У 1848 р. епідемія поширилася в усіх повітах 

Волинської губернії. На цю заразну хворобу захворіло 63929 осіб, тобто 

4,51 % усього населення губернії, померло 24698 (38,61 %) хворих. Смертність 

від холери була вищою серед євреїв, що можна пояснити їх більшою 

мобільністю, скупченістю проживання в містах і містечках [113, с. 19–20]. 

Епідемія спричинила зменшення населення міст на 4,45 %, а всієї губернії – на 

1,24 %. Найбільше постраждали міста Дубно, Луцьк, Рівне, Острог, у яких 

людність зменшилася, відповідно, на 8,51 %; 8,45 %; 7,07 % і 6,36 %. Після 

епідемії простежувалося поступове зростання чисельності міського населення: 
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у 1853 р. воно збільшилось на 6,61 % порівняно з 1848 р., але порівняно з 

1846 р. – всього на 1,49 % [114, с. 122]. 

За першу половину ХІХ ст. високими темпами приросту населення 

виділявся Овруч (772 %), Житомир (334 %), Володимир-Волинський (233 %), 

Кременець (227 %) [339, с. 52]. Причини швидкого розвитку цих міст були 

різні. Наприклад, Овруч опинився в центрі внутрішньої колонізації, яка тоді 

інтенсивно проходила в північно-східному регіоні губернії, а піднесення 

Житомира зумовлене його перетворенням у 40–50-х рр. ХІХ ст. на справжній 

губернський центр [442, с. 44]. 

Повільно зростало населення Дубна (44,5 %), Заслава (83 %), Острога 

(84 %). Стагнація Дубна розпочалася в 1830-х рр., коли після ліквідації 

Кременецького ліцею в ньому остаточно занепали великі ярмарки. Через 

різні причини, пов’язані з їх власниками, не мали сприятливих умов для 

розвитку Заслав і Острог [227, с. 20; 385, с. 61]. 

До обезлюднення міст і зменшення міського населення загалом 

призводили часті пожежі. Погорільці переселялися у навколишні села. Якщо 

ними були євреї, то для цього потрібно було мати дозвіл від генерал-

губернатора, незважаючи на те, що до часу пожежі мешкали у приватному 

містечку. Прикладом може бути містечко Білгородка Заславського повіту. У 

квітні 1835 р. тут згоріли 31 єврейська і 3 хати українських селян. Хоча 

власник містечка Є. Сангушко виділив погорільцям по центнеру зерна й 

дозволив безкоштовно використовувати лісоматеріали з найближчого лісу 

для будівництва житла, потерпілі бажали за краще переселися у сусідні села 

[62, арк. 4]. 

Однак, незважаючи на швидкий приріст чисельності міської людності, 

на початку 1850-х рр. у Волинській губернії лише у Старокостянтинові і 

Кременці кількість мешканців перевищувала 10 тис. осіб, а в Житомирі 

наближалася до 25 тис. Загалом же частка населення повітових міст зросла з 

3,67 % у 1798 р. – до 7,14 % у 1853 р. [145, с. 59]. 

Як у всій Російській імперії, на Волині в другій половині ХІХ – на 
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початку ХХ ст. також проявилася тенденція до переважаючого зростання 

міського населення. Так, якщо з 1856 р. – до 1912 р. населення всієї губернії 

зросло з 1498000 осіб – до 3815000 осіб, а саме у 2,5 рази, то відповідно його 

міська частка виросла із 103569 осіб – до 338575, тобто у 3,5 рази [258, с. 69]. 

Щодо всього населення Волині питома вага міського населення за цей час 

зросла з 6,9 – до 8,9 % [326, с. 142–143]. Інформація про загальні показники 

кількості населення офіційних міст Волинської губернії станом на 1860 р. 

наведено в таблиці 2. 

Варто наголосити, що подібні показники були серед найнижчих як в 

українських губерніях, так і губерніях європейської частини Росії. Так, у 60-і 

рр. ХІХ ст. питома вага міського населення Волині не перевищувала середні 

показники в Правобережній Україні, які складали 9,1 % [162, с. 119]. У 1897 р., 

коли питома вага міського населення Волині становила 7,8 %, в усіх губерніях 

Правобережної України маємо показник 9,6 %, тоді як в європейській частині 

Росії він був ще вищим – 12,9 % [166, с. 172]. І в 1913–1914 рр. питома вага 

міського населення Волині не перевищувала 9 %, питома ж вага городян у 

складі населення всієї царської Росії складала 15,3 %. Зазначимо, що у той час 

питома вага міського населення Київської губернії удвічі перевищувала 

аналогічний показник у Волинській губернії [342, с. 98]. Кількісні показники 

населення міст Волинської губернії за результатами переписів наведено в 

таблицях 5, 6 і 7. 

Співставлення чисельності населення всієї губернії з чисельністю її 

міського населення, а також визначення питомої ваги останнього, дає підстави 

стверджувати, що урбанізаційний процес на Волині або набирав темп, або 

сповільнювався, по суті був хвилеподібним. За весь період другої половини 

ХІХ – початку ХХ ст. спад міського населення в цьому регіоні України 

спостерігався лише з середини 1860-х – до початку 1870-х рр., на що звернув 

увагу і детально розглянув у своєму дисертаційному дослідженні А. Гуменюк. 

За його підрахунками, на даний час при загальній тенденції до зменшення 

кількості міського населення всієї Правобережної України, на Волині 
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подібний спад виявився найбільш відчутним. Якщо впродовж 1858 – 1861 рр. 

міське населення Волині зросло від 110200 осіб – до 129600 осіб, то в 1866 р. 

воно становило тільки 114000 осіб і навіть у 1870 р. не досягло рівня 1861 р., 

склавши лише 124500 осіб [270, с. 59]. 

Такі коливання демографічних показників міського населення на Волині 

А. Гуменюк пояснює несприятливими природними чинниками: неврожаєм 

1865 р., епідемією холери 1866 р. тощо [270, с. 56]. Однак подібні стихійні 

лиха поширювалися на всю Правобережну Україну. Стосовно Волині 

напрошується ще одне пояснення відчутного зменшення тут кількості 

міського населення у зазначений період: тривалий застій у розвитку приватних 

міст краю у 1850 – 1860-і роки, який співпав у часі із ліквідацією кріпосного 

права. Адже і після 1861 р. статус цих міст залишався незмінним, а їх 

власники не зуміли швидко відреагувати на нову економічну ситуацію. Їх 

прибутки різко скоротилися, а самі приватні міста на той час виявилися 

найменш привабливими для сільського населення, яке земельний голод і 

сплата викупних платежів змушували все частіше шукати заробітків, у т. ч. в 

містах [375, с. 64]. 

Пояснення незначного спаду питомої ваги міського населення на 

Волині у 1883–1897 рр., на нашу думку, слід шукати у прискорених темпах 

зростання всього населення губернії, яке на даний час майже подвоїлося 

порівняно з попереднім періодом. Зауважимо, що в українських губерніях 

приріст населення в пореформений період був вищим, ніж в усій царській 

Росії, що спричинило тут аграрне перенаселення [113, с. 79–90]. У 1863–

1914 рр. чисельність населення Волинської губернії поміж трьох губерній 

Правобережної України зростала найвищими темпами. Так, якщо загалом в 

Правобережній Україні вона зросла у 2,4 рази, то на Волині – у 2,6 рази [442, 

с. 64]. 

Варто відзначити, що такого відчутного зростання населення Волинської 

губернії, як у 1883–1897 рр., не спостерігалося ні в 1850 – 1870-і роки, ні 

пізніше. Середньорічний показник загального приросту населення губернії у 
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той час склав 3,2 %. У містах цей показник був дещо нижчим – 2,4 % [200, 

с. 162]. Однак у решті розглянутих нами хронологічних періодах темпи 

зростання міського населення істотно випереджали темпи зростання населення 

всієї губернії. 

Найбільш відчутний розрив у темпах зростання чисельності населення у 

відношенні до всього населення губернії продемонстрували волинські міста у 

1897–1912 рр. За даний проміжок часу їх населення зросло на 44,5 %, а 

загальний приріст населення в губернії становив лише 27,6 % [195, с. 9]. Між 

тим у межах самого хронологічного відрізку 1897–1912 рр., який склав 15 років, 

чисельність міського населення Волині зростала набагато швидше у перші 

шість років (1897–1903 рр.). Якщо загальний приріст міського населення у 

1897–1903 рр. склав 25 %, то в 1903–1912 рр. лише 15,7 % [442, с. 82]. 

Незважаючи на кризові явища в економіці, саме у 1900–1904 рр. вперше 

спостерігався випереджаючий (майже вдвічі) ріст міського населення порівняно 

з двома іншими губерніями Правобережної України. Якщо на Волині в цей час 

воно зросло на 15,5 %, то на Поділлі і Київщині – відповідно на 7 і 8 % [189, 

с. 94–95]. Дані підрахунки дозволяють спростувати загальний висновок 

І. Вологодцева про те, що періодом більш інтенсивного зростання міст України 

повинні бути роки, які безпосередньо передували Першій світовій війні: 1909–

1914 рр. [260, с. 128]. 

Як відомо, окрім жителів юридично визнаних міст Волинської губернії, 

царська адміністрація до категорії міського населення відносила і мешканців 

містечок. За підрахунками І. Вологодцева, питома вага їх населення в 

загальній чисельності населення Волинської губернії впродовж усього 

пореформеного періоду значно перевищувала аналогічний показник в групі 

офіційних міст. Так, у 1863–1897 рр. вона коливалася в межах 14,2 – 13,2 % 

[260, с. 124]. У переважній їх більшості проживало більше 2 тис. жителів, що, 

наприклад, для Франції вважалося нижнім порогом міського життя [132, 

с. 512]. Так, із 148 волинських містечок таких у 1897 р. було 117, а в 1911 р. – 

вже 131 [132, с. 569–582]. 
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Упродовж розглядуваного періоду від одного – до шести зросла 

кількість волинських містечок, у яких проживало понад 10 тис. осіб. Якщо в 

1860-і рр. таким було лише Полонне, то на початку ХХ ст. їх перелік 

поповнили Здолбунів, Корець, Любар, Радзивилів, Шепетівка [136, с. 98]. І 

хоча серед них лише Здолбунову вдалося отримати статус офіційного міста, 

однозначно саме містами упорядники збірника “Міста Росії в 1910 р.” 

вважали і решту вказаних містечок, включивши їх до загального списку міст 

Волинської губернії [137, с. 528]. Та все ж порівняно з Київською та 

Подільською губерніями, де на початку ХХ ст. нараховувалося відповідно 16 

і 18 містечок, у яких проживало більше 10 тис. жителів, на Волині таких було 

найменше [138, с. 82]. 

Виходячи з того, що місту обов’язково має бути притаманне певне 

соціально-економічне наповнення, лише від 5 – до 16 волинських містечок в 

офіційних джерелах та науковій літературі з цієї проблематики розглядаються 

як поселення з найбільш характерними міськими ознаками. За підрахунками 

А. Гуменюка, в кінці ХІХ ст. кількість населення у 16 найбільше економічно 

розвинутих містечках Волині поступалася чисельності населення офіційних 

міст більше, ніж удвічі. Однак темпи зростання населення даних містечок у 

1861–1900 рр. більш, ніж удвічі були вищими від офіційних міст. Причому 

розрив між темпами зростання населення економічно розвинутих містечок і 

офіційних міст на користь перших на Волині, порівняно з двома іншими 

губерніями Правобережної України, був найвищий[438, с. 80]. 

Подібні тенденції до переважаючого зростання населення містечок з 

економічними рисами міст збереглися і на початку ХХ ст. Так, якщо у 1897–

1913 рр. населення офіційних міст збільшилося в середньому майже на 45 %, 

то підрахунки у п’яти найбільш динамічно зростаючих волинських містечках 

(Любар, Полонне, Радзивилів, Чуднів, Шепетівка) показують, що в середньому 

їх населення зросло на 71 % [136, с. 23, 25, 29; 137, с. 58]. 

На демографічні зміни в містах Волині впродовж досліджуваного 

періоду впливали високі природній і механічний прирости населення. Однак 
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з часом природній приріст як джерело поповнення міського населення вже не 

відігравав тієї визначальної ролі в загальному прирості населення, як це 

спостерігалося у 60–80-і рр. ХІХ ст. Відзначимо, що прояви такої загальної 

тенденції, характерної для міст України, почали проявлятися на Волині дещо 

пізніше – лише наприкінці ХІХ – на початку ХХ ст. Наприклад, у Рівному в 

1884 р. природній приріст населення на 1000 осіб становив 23,9, а в 1911 р. – 

лише 13,6 особи [326, с. 143]. 

Порівняно з сільською місцевістю середні показники природного 

приросту населення в містах Волині за 1861–1913 рр. були нижчими. Якщо на 

1000 жителів у сільській місцевості вони становили 16,8, то в містах – лише 

11,3 особи [137, с. 255]. З кінця ХІХ ст. основним джерелом поповнення 

кількості міського населення на Волині стає внутрішня міграція. Її темпи, 

згідно із даними всеросійського перепису населення 1897 р., дещо відставали 

від середніх показників у 50 губерніях європейської території Російської 

імперії. Якщо уродженцями волинських міст вважалися 62,5 % всіх городян 

(включаючи уродженців того повіту, де було місто), то в європейській частині 

Російської імперії цей показник становив 53,3 %. Прибуле населення в містах 

Волині налічувало 33 % їх жителів, тоді як в європейській частині Росії 

відповідний показник перевищував 45 % [112, с. XVІ; 168, с. 129]. 

У розрізі розглянутих нами хронологічних відрізків співставлення 

показників чисельності населення в окремих містах дозволяє виявити певні 

закономірності в динаміці урбанізаційних процесів, пов’язаних із впливом 

таких нових визначальних чинників зростання міст, як еволюція ринкових 

відносин у всіх сферах економіки, поява нового виду транспортного зв’язку – 

залізниць тощо. Підрахунки дослідників свідчать, що в 1913 р. найбільшими за 

кількістю жителів містами на Волині, крім губернського центру – Житомира 

(90720 осіб), були Рівне (34923 осіб), Луцьк (29329 осіб), Ковель (29919 осіб). 

Пояснення стабільно високих показників чисельності населення Житомира, на 

нашу думку, потрібно шукати в загальних тенденціях випереджаючих темпів 

росту населення великих міст всієї Російської імперії [106, с. 70]. А. Рашін, 
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аналізуючи темпи приросту населення 54 найбільших міст царської Росії, до їх 

переліку включив і Житомир, населення якого з 1863 р. до 1914 р. зросло в 

2,3 рази [186, с. 90]. 

Стосовно решти найбільших міст Волині, то на їх темпи зростання 

найбільш життєдайно вплинула поява залізничного сполучення. Так, Ковель і 

Рівне на початку ХХ ст. вважалися серед головних залізничних вузлів 

Волинської губернії [25, арк. 3]. При цьому не менш важливу роль в динаміці 

населення Рівного і Луцька відіграв той факт, що ці міста знаходилися 

вздовж лінії, яка служила умовною межею між Волинським Поліссям і 

лісостепом [185, с. 58]. 

При найбільш несприятливих стартових умовах на початку 60-х рр. 

ХІХ ст., коли Ковель, Рівне та Луцьк демонстрували досить низькі показники 

чисельності населення, в подальшому саме ці міста в групі офіційних міст 

розвивалися найвищими темпами. Особливо вражаючі темпи зростання 

населення були зафіксовані в Ковелі у 1861–1883 рр. і Рівному у 1883–

1897 рр. відповідно на 252 і 251 %. Так, за 1861–1913 рр. населення Ковеля 

виросло у 7,4 рази [186, с. 110]. Це, до речі, були одні з найвищих показників 

приросту міського населення в усій Правобережній Україні. 

Докорінні зміни містотворчих чинників у другій половині ХІХ – на 

початку ХХ ст. призвели до появи на Волині нових поселень, які з часом 

набули виразних міських ознак. Саме такими можна вважати Здолбунів, 

Сарни, Костопіль. Засновані як залізничні станції і розвиваючись в 

сприятливих умовах прискореними темпами за чисельністю народонаселення, 

характером господарської діяльності, а також обсягами товарообігу, вони 

змогли досягти показників значних міст. Особливо сприятливі обставини 

склалися для Здолбунова, який став ще одним значним залізничним вузлом 

Волинської губернії. Так, у 1887 р. тут проживали 2771 особа, у 1897 р. – 

4692 осіб, між тим як у 1911 р. – вже 6410 осіб, а в 1913 р. – 11006 осіб. Таким 

чином, його населення за 26 років зросло на 8235 осіб, тобто втричі [5, арк. 

10 зв.]. 
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Варто виділити ще групу міст, які при більш сприятливих обставинах 

могли розвиватися значно вищими темпами. У 1861–1883 рр., використовуючи 

свій попередній економічний потенціал, продовжували досить динамічно 

розвиватися Острог [125, с. 8], Новоград-Волинський [128, с. 5] і 

Старокостянтинів [127, с. 7]. Між тим у 1883–1897 рр. Острог і Старокостянтинів 

вже мали від’ємні показники загального приросту населення, а в Новограді-

Волинському після 1883 р. аж до початку ХХ ст. темпи зростання населення 

знизилися майже вдвічі. Продовжувало нерівномірно зростати населення 

Старокостянтинова і в подальшому. Якщо у 1897–1903 рр. його населення зросло 

на 49,4 %, то в 1903–1913 рр. загальний приріст населення тут знову фіксувався 

від’ємним (–9,9 %). Залишившись осторонь головних залізничних магістралей, 

вони так і не змогли сповна реалізувати свій урбанізаційний потенціал [132, 

с. 164]. 

На розвитку деяких міст негативно позначився той факт, що залізничне 

сполучення вони отримали пізніше від решти міст. Так, до речі, сталося з 

Житомиром, а також з Володимиром-Волинським, до яких залізнична колія 

була прокладена лише наприкінці ХІХ – на початку ХХ ст. Саме тому у 

1883–1897 рр. в Житомирі був зафіксований певний спад темпів його 

зростання (майже на 3 %) порівняно з 1861–1883 рр. І лише після 1897 р. 

населення губернського центру почало зростати значно вищими темпами, 

перевищивши аналогічні показники попередніх хронологічних періодів [137, 

с. 58]. 

Відзначимо, що у перші 6 років (1897–1903 рр.) останнього розглянутого 

нами хронологічного відрізка найбільш динамічно зростало населення Житомира 

(на 34,2 %), Рівного (на 39,7 %) і Старокостянтинова (на 49,4 %) [185, с. 54]. Та в 

наступному десятиріччі (1903–1913 рр.) у цих містах фіксувалися найнижчі 

темпи зростання (від 1,8 % в Рівному до 2,6 % у Житомирі), а в 

Старокостянтинові взагалі спостерігався демографічний спад [185, с. 64]. На 

нашу думку, їх відчутне демографічне зростання у 1897–1903 рр. не змогло бути 

в подальшому підкріпленим більш ефективним промисловим розвитком цих 
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міст, оскільки в їх економічному житті важливу роль продовжувала відігравати 

торговельна діяльність. А саме промислове виробництво вимагало значної 

кількості робочих рук і могло поглинути значну кількість прибулого в міста 

населення. 

Між тим у 1897–1913 рр. Володимир-Волинський, Ковель та Луцьк 

демонстрували стабільно високі показники росту населення з чіткою 

тенденцією до подальшого зростання. На нашу думку, урбанізаційний 

потенціал насамперед Ковеля і Луцька в цей час ще не встиг розкритися в 

повній мірі. При сприятливих обставинах в подальшому від них можна було 

очікувати в групі офіційних міст високих демографічних показників [137, 

с. 131, 141, 172]. 

У 1861–1913 рр. найменша чисельність населення в групі офіційних 

міст Волинської губернії фіксувалася в Овручі. Залишившись осторонь 

основних шляхів сполучень і не маючи змоги ефективно розвиватися, це 

місто так і не зуміло стати значним міським поселенням [128, с. 13]. Однак 

той факт, що в 1903–1913 рр. тут було продемонстровано значний ріст 

міського населення (на 30 %), засвідчує те, що загальні тенденції зростання 

міст поширювалися й на ті з них, які розвивалися у менш сприятливих 

умовах. 

Найбільш характерні тенденції демографічних змін у розвитку міст 

Волинської губернії в другій половині ХІХ – на початку ХХ ст. дає 

можливість прослідкувати класифікація міст за кількістю жителів. Так, в 60–

70-х рр. ХІХ ст. найбільш типовими тут були міста з кількістю жителів від 

5 до 10 тис. осіб (з 12 – таких міст нараховувалось 8, що становило 66,7 % 

загальної кількості міст). У 1880-і рр. явною стала тенденція до збільшення 

частки міст з кількістю жителів від 10 – до 20 тис. Якщо в 1861 р. таких міст 

налічувалося лише 2, тобто 16,7 % від їх загальної кількості, то в 1897 р. – 6, 

що складало 50 % всіх міст губернії [186, с. 214]. У 90-і рр. ХІХ ст. міста з 

кількістю жителів від 10 – до 20 тис. стали домінувати над усіма іншими. Їх 

нараховувалося 8 з 12, що становило 66,7 % від загальної кількості міст. На 
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початку ХХ ст. зросла частка міст з населенням від 20 – до 50 тисяч: їх стає 6, 

що склало половину загальної кількості міст, в той час як у 1861 р. до цієї 

групи відносився лише губернський центр – Житомир. Це, до речі, було 

єдине на Волині місто, яке подолало бар’єр 50-тисячного міста [186, с. 249]. 

Отже, в другій половині ХІХ – на початку ХХ ст. на Волині 

спостерігалося прискорення урбанізаційного процесу. Одним із його проявів 

було збільшення питомої ваги міського населення. Проте темпи урбанізації 

тут явно відставали від аналогічного процесу загалом в Україні. Динаміка 

демографічних процесів у містах Волині засвідчує, що на відміну від решти 

регіонів України, у досліджуваний період темпи зростання міського населення 

Волинської губернії були одними з найнижчих поміж українських губерній 

царської Росії. На прискорених темпах зростання населення Житомира 

позначилося насамперед те, що він залишався головним адміністративним 

центром губернії. 

Водночас і цей регіон зазнав на собі позитивного впливу нових 

містотворчих чинників, які спричинили активізацію демографічних процесів. 

Так, поява нового виду сполучення – залізниць призвела до змін у ієрархії міст: 

насамперед за чисельністю та економічними показниками зростали ті міста, які 

стали центрами або вузлами залізничного сполучення. Натомість деякі колишні 

адміністративні центри, які залізниця оминула, почали занепадати. Зокрема, у 

деяких містечках, які не відносилися до розряду офіційних міст, але такими 

могли вважатися за економічними показниками, чисельність населення 

зростала більш динамічно. Окремі міські поселення, які не відносилися до 

групи офіційних міст, однак могли вважалися такими за своїми економічними 

ознаками, розвивалися більш динамічно. На початок ХХ ст. оптимальними за 

кількістю жителів стали міста з населенням від 20 – до 50 тисяч. На цей час в 

загальному прирості міського населення Волині все більшої ваги набуває 

механічний приріст. Головним компонентом у внутрішніх міграційних потоках, 

направлених в міста, виступало селянство місцевої округи та міщани 

навколишніх містечок. 
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2.3. Соціальна та етнічна структура 

Як і в усій Російській імперії, у містах Волині проживало населення, яке 

відносилося до таких станів і груп: дворяни родові і особисті (переважно 

колишня польська, або сполонізована шляхта), духовенство різних сповідань, 

міські обивателі, а саме: почесні громадяни (як родові, так і особисті), купці, 

міщани, ремісники (цехові), селяни, іноземні вихідці, дворові люди тощо. Окрім 

того, та частина представників колишньої польської шляхти, яка проживала в 

містах і не зуміла довести своїх прав, зараховувалася до міських обивателів під 

назвою “громадян західних губерній”, а ті, що проживали у містечках, 

відносилися до розряду вільних сільських обивателів під назвою “однодворців 

західних губерній” [417, с. 283–284]. До окремих, але малочисельних розрядів 

належали відставні нижні чини, солдатські дружини та їх дочки, діти солдатів і 

кантоністів [185, с. 49–52].  

Міста Волині успадкували широкий спектр станового поділу населення, 

який склався ще за доби середньовіччя. Проте він поступово нівелювався під 

дією розвитку капіталізму, хоч риси становості зберігалися. Упродовж другої 

половини ХІХ ст. – на початку ХХ ст. станова структура населення міст 

Волині зазнала відчутних змін. Інформація про становий склад міського 

населення Волинської губернії станом на 1911 р. наводиться в таблиці 8. 

Найбільш привілейованим станом впродовж всього періоду тут виступало 

дворянство. Однак за чисельністю та питомою вагою воно ніколи не займало в 

містах провідних позицій. У 1861 р. його частка в загальному складі міського 

населення коливалася від 2,2 % у Острозі – до 3,8 % у Житомирі. При цьому в 

приватних містах, за винятком Рівного, відсоток дворян був дещо нижчим, ніж 

у державних містах [160, с. 308]. 

Після 1861 р. дворяни покидали свої маєтки і масово направлялися в 

міста, де ще донедавна проживали хіба що взимку. Тепер же вони купували 

тут нерухомість, влаштовувалися на чиновницькі посади, або жили на 

прибутки від своїх капіталів. Проте придбати нерухомість у приватних містах 
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їм було значно складніше, оскільки для цього потрібно було заручитися 

згодою власника міста. Щодо землі, то вони, як і будь-хто, могли придбати її у 

приватних містах лише у чиншове користування. Це, безумовно, явно 

охолоджувало бажання багатьох дворян селитися саме тут, хоча і приватні 

міста потребували кваліфікованих чиновників, суддів, адвокатів тощо. А ці 

посади обіймали в тому числі і дворяни, що прибували сюди з інших регіонів 

України, чи з центральних губерній Росії [369, с. 139]. 

Наприкінці ХІХ ст. питома вага дворян, які проживали в містах Волині, 

виглядала значно вищою, ніж загалом в губернії. Так, згідно з переписом 

населення 1897 р., у Волинській губернії дворяни становили 0,7 % її 

населення, а в містах – 3,6 % [163, с. 320]. При цьому частка дворян, які 

мешкали в містах цього регіону України, була вищою порівняно з таким 

показником серед міського населення Російської імперії, що становив 2,6 % 

[282, с. 50]. Однак уже в цей час проявилася явна тенденція до зменшення 

питомої ваги дворян у міському населенні Волині, яка особливо стала 

помітною на початку ХХ ст. Так, у Житомирі в той час питома вага дворян 

порівняно з 1861 р. знизилася майже на 30 % і в загальному складі міського 

населення становила лише 8,6 %. Водночас і чисельність цього найбільш 

привілейованого стану населення в губернському центрі скоротилася майже 

вдвічі (з 15380 осіб в 1867 р. – до 7548 осіб в 1911 р.) [111, с. 66]. 

Характеризуючи становий поділ міського населення Волині у 

зазначений період, варто врахувати, що такі міста, як Рівне, Дубно, Острог, 

Старокостянтинів, Заслав, перебували у приватній власності. Так, Рівне 

належало С. Любомирському, Заслав – Р. Сангушку. У 1880-і рр. Дубно було 

власністю Є. Борятинської, а на початку ХХ ст. – К. Шувалової. З кінця 

ХІХ ст. удільному відомству належав Острог. Ще з середньовіччя за їхніми 

власниками збереглося вотчинне право на міську землю, право збирати різні 

податки з промислів і торгівлі, а також так зване “пропінаційне право”: 

монополія на виробництво і продаж спиртних напоїв. Натомість більшість 

городян володіли своєю нерухомістю в межах міста на підставі так званого 
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“чиншового права” і сплачували на користь власника земельний податок – 

чинш. Це, безумовно, ускладнювало розвиток приватних міст. Адже ці кошти 

осідали у власника міста, а не в міській скарбниці. Нерідко проявляючи 

сваволю і диктуючи свої правила, власники міст використовували ці кошти на 

власний розсуд і при цьому ігнорували інтереси мешканців міст [376, с. 98]. 

Становому поділу населення приватних міст були властиві певні 

особливості. Зауважимо, що після приєднання Волині до Російської імперії 

наприкінці XVІІІ ст. як у державних, так і в приватних містах єврейське 

населення, віднесене до станових груп купців, міщан і ремісників, було 

особисто вільним. Водночас були закріпачені міщани-християни, які займалися 

виключно землеробською діяльністю, а також наявні у містах селяни. Якщо у 

приватних містах це було зроблено на користь власника міста, то в решті міст – 

на користь держави. Так, відповідно з даними ревізького перепису в 1858 р., 

К. Любомирському належало 574 селян – мешканців Рівного [200, с. 61]. При 

цьому лише у приватних містах втратили особисту свободу і були закріпачені 

ще й ті міські обивателі – християни за віросповіданням, чий рід занять був 

пов’язаний із ремеслом та торгівлею. І хоча в переважній більшості такими 

видами діяльності займалися євреї, проте ця обставина могла почасти негативно 

вплинути у 40–60-і рр. ХІХ ст. на соціально-економічний розвиток приватних 

міст. Це проявилося, зокрема, в скороченні обсягів торгівлі та зменшенні 

прибутків, отримуваних від міст їх власниками [377, с. 140]. 

Аграрна реформа 1861 р. скасувала і в приватних містах особисту 

залежність згаданих груп городян, зарахувавши їх до розряду 

тимчасовозобов’язаних селян. Згідно з указом від 30 липня 1863 р. усі вони 

стали власниками землі, на якій проживали, і отримали право на всі види 

торговельно-промислової діяльності [103, с. 870]. Урядовим указом від 

16 травня 1867 р. до стану селян-власників були зараховані і державні 

селяни, які також мешкали у містах Волині. Колишні дворові люди, що 

складали челядь власників міст, зараховувалися до сільської, або міщанської 

громади. Звання солдатських дітей і кантоністів було ліквідовано у 1857 р., а 
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стан громадян і однодворців – указом від 19 лютого 1868 р. [100, с. 462–464]. 

Як відомо, реформи 1860-х рр. призвели до ліквідації деяких станових 

груп, роль яких у житті міст була незначною. Однак станової системи вони 

загалом не знищили, та й завдання такого уряд перед собою не ставив, 

вбачаючи у її збереженні гарантію своєї безпеки. Саме в цей час, за 

висловом Л. Іванова, “в місті найбільш яскраво зіткнулися між собою два 

напрямки, дві лінії розвитку: з одного – становість, представлена найбільш 

чітко родовим дворянством, з другого боку, в місті всі стани потрапляли під 

вплив капіталізму, що бурхливо розвивався, втягуючись у промислово-

торговельну діяльність, сферу буржуазних відносин” [289, с. 318]. 

Ще вищими темпами, ніж дворянство, в другій половині ХІХ – на початку 

ХХ ст. в містах Волині як за чисельністю, так і за питомою вагою скорочувалося 

купецтво. Так, впродовж 1861 – 1911 рр. в Житомирі спостерігалося зменшення 

його чисельності більш, ніж у 10 разів (з 3389 осіб – до 330 осіб) [111, с. 76]. 

Причинами цього явища стали ускладнення у торговому оподаткуванні та зміни 

в російському законодавстві, які дозволяли займатися промислами без запису до 

купецької гільдії. 

При цьому відзначимо, що основна маса купецтва зосереджувалася 

саме в губернському центрі. Так, у 1883 р. в Житомирі проживало 52 % всіх 

купців Волинської губернії [145, с. 129]. Лише у деяких містах із порівняно 

високою торговельною активністю, наприклад, у Новограді-Волинському, 

Луцьку, Дубно при зниженні питомої ваги купецтво зуміло зберегти свою 

чисельність, а в Рівному впродовж досліджуваного періоду його чисельність 

навіть зросла більш, ніж втричі [145, с. 135]. 

Проте це не означало, що в містах Волині торгівля, як один із 

найдавніших видів підприємництва, почала занепадати. Відомо, що до цього 

виду діяльності все активніше залучалися представники й інших станових 

груп міського населення. Так, якщо в 1897 р. у містах Волині нараховувалося 

2690 купців, то водночас усіма видами торговельної діяльності тут займалося 

12814 жителів [285, с. 56]. 
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Взагалі скорочення купецтва спостерігалося в усіх містах Правобережної 

України. На цьому явищі позначилися ті зміни, які відбулися впродовж другої 

половини ХІХ ст. в торгово-промисловому оподаткуванні. Через них стало 

можливим займатися промислами без запису до купецької гільдії. До неї 

записувалися ті, хто традиційно вважав себе купцем, тобто відчував генетичну 

єдність з цим станом [440, с. 71]. 

Малочисельним станом населення волинських міст виступало 

духовенство, питома вага якого була незначною і не перевищувала в 

досліджуваний період 1 %. Лише у Кременці наприкінці ХІХ ст., коли тут 

функціонувала Волинська духовна семінарія, питома вага духовенства в 

загальному складі його населення становила 4,5 %. Але після того, як цей 

навчальний заклад у 1902 р. перевели в Житомир, питома вага духовенства в 

Кременці зменшилася в 17 разів [357, с. 64]. 

Найчисельнішу групу городян у містах Волині становили міщани, які 

виступали переважно дрібними виробниками і торговцями. Впродовж другої 

половини ХІХ – початку ХХ ст. їх чисельність і питома вага продовжували 

зростати, особливо після відміни у 1883–1886 рр. подушного податку, а 

разом із ним і обмежень у свободі пересування та виборі місця проживання. 

Наприклад, у Острозі в 1861 р. питома вага міщан складала 71 % від усіх 

міських жителів, а в 1911 р. цей показник уже перевищував 90 % [171, 

с. 363]. 

Тут певну роль відігравав як високий природній приріст міського 

населення, так і той чинник, що повітові міста, окрім населення із сільської 

округи, притягували до себе насамперед містечкове населення – переважно 

міщан за становою приналежністю, а за національною ознакою – євреїв. Так, у 

1914 р. єврейська громада Рівного, звертаючись до міської влади з проханням 

розширити жіноче професійне училище, пояснювала, що “населення Рівного 

прогресивно зростає, оскільки сюди з тих чи інших причин на постійне 

проживання з усієї губернії прибувають єврейські сімейства” [63, арк. 159]. 

У приватних містах облаштуватися на постійне проживання було менш 
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привабливо, ніж у решті міст, оскільки в такому разі неминуче мали вступити 

в дію договірні зобов’язання щодо оплати на користь власника міста 

спеціального земельного податку – чиншу. Стосовно селян, то за твердженням 

П. Риндзюнського вони свій переїзд у міста на постійне проживання не завжди 

оформляли документально і переважно вважалися тимчасовими його 

мешканцями [394, с. 83]. У такому випадку на них права власників міст не 

поширювалися. 

У державних містах Волині, на відміну від приватних, питома вага 

міщан у загальній кількості міського населення була вищою. Так, у 1911 р. 

цей показник становиву них 80–95 %, тоді як у приватних (за винятком 

Острога) – 47–72 % [181, с. 62–63]. Аналіз статистичних даних засвідчує, що 

наприкінці ХІХ – на початку ХХ ст. в останній групі міст міщани більше 

поступалися своїми позиціями селянству. 

Найбільш відчутні зміни в становій структурі міського населення Волині 

впродовж досліджуваного періоду пов’язані з прискореним зростанням як 

чисельності, так і питомої ваги представників селянського стану. Активні 

міграційні потоки, спрямовані в міста із сільської місцевості, спричинилися до 

того, що наприкінці ХІХ ст. після міщан селяни стали тут другою становою 

групою. В таблиці 9 наведено основні заняття міських жителів Волинської 

губернії згідно із даними перепису 1897 р. 

Характерно, що найбільше їх проживало як у містах із найвищою 

торговельно-економічною активністю, так і в дуже відсталих у економічному 

відношенні. Стосовно перших, то тут новоприбулі селяни могли набагато 

швидше знайти собі роботу. Так, у Здолбунові на початку ХХ ст. 68,5 % його 

мешканців за становою приналежністю були селянами. Причому селяни в 

таких містах переважно виступали як промислові робітники, наймалися 

прислугою, а за наявності певного рівня освіти могли обіймати службові 

посади і навіть виступати в ролі підприємців [182, с. 282]. 

У містах, що мали повільні темпи розвитку, значна частина селян 

традиційно продовжувала займатися сільськогосподарськими заняттями, які, 
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до речі, почасти були притаманні і міщанам. Це в повній мірі стосується 

Ізяслава. Матеріали подвірного перепису, проведеного в 1910 р. засвідчили, 

що із 411 існуючих тут господарств сільськогосподарського характеру 

383 належало саме селянам, а решта – міщанам. З урахуванням членів родин їх 

веденням займалися 2043 особи, що становило 28 % загальної кількості 

представників селянського стану в цьому місті [166, с. 92]. 

Та все ж існуюча в царській Росії в другій половині ХІХ – на початку 

ХХ ст. станова система поділу населення, властива й містам Волинської 

губернії, не була спроможна зупинити соціальну еволюцію суспільства. Як і 

повсюди у підросійській Україні, тут руйнувалися соціальні перепони і 

приналежність до того чи іншого стану важила все менше. Саме тому в 

соціальній структурі міського населення і в цих містах більш вагоме 

значення набуває спосіб отримання прибутків і заробітків, а також рід занять. 

Як відомо, в період поглибленого розвитку ринкових відносин відбувалося 

активне формування нових соціальних сил – підприємців та робітників. На жаль, 

документальні джерела недостатньо висвітлюють питання, наскільки активно в 

процесі класоутворення брали участь міські жителі Волині і за рахунок яких саме 

станових прошарків поповнювалися ряди підприємницького класу та робітників. 

На основі введених В. Крутіковим до наукового вжитку даних стосовно 

соціальної структури великої і середньої міської буржуазії України на початку 

ХХ ст. можна стверджувати, що на даний час її чисельність на Волині була 

найнижчою не лише серед губерній Правобережної України, а й усієї України. 

Принагідно зазначимо, що до великої торгово-промислової буржуазії він 

зараховував як представників одноосібного капіталу (включаючи власників 

нерухомого майна), так і колективного (торговельні доми, товариства на паях 

та акціонерні компанії тощо) з річним прибутком 10 тис. крб. і більше, а до 

середньої – від 1 до 10 тис. крб. [325, с. 57–66]. 

Як загалом в Україні, в структурі торгово-промислової буржуазії на 

Волині було також помітне переважання середньої її групи. Так, на початку 

ХХ ст. до неї можна було віднести 1520 власників одноосібного капіталу та 
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13 власників колективного капіталу (включаючи 4 торговельні доми та 

9 акціонерних товариств) [325, с. 64]. Але і тут ми спостерігаємо значне 

відставання Волині порівняно з іншими українськими губерніями як за 

чисельністю власників середніх торгово-промислових підприємств, так і в 

загальних сумах їх прибутків. 

Наголосимо, що автор фундаментальної праці з історії підприємництва в 

Україні Т. Лазанська також звернула увагу на те, що упродовж капіталістичного 

розвитку Волинська губернія “зсунулася до найменш промислово розвинених 

районів, причому не лише за вартістю промислового виробництва, а й за 

кількістю закладів та числом підприємців” [329, с. 76]. 

Насамперед у формуванні великої і середньої буржуазії у волинських 

містах визначальну роль відіграло купецтво. Якщо врахувати, що до крупної 

торгово-промислової буржуазії дослідники небезпідставно відносять всіх купців 

1-ї гільдії [322, с. 73; 328, с. 71; 329, с. 76], то за підрахунками Т. Лазанської, із 

625 свідоцтв, виданих в Україні в 1873 р., на Волині подібних було видано лише 

29, тобто 4,5 % загальної їх кількості [329, с. 79]. При цьому переважна більшість 

усієї великої торговельної буржуазії Волині зосереджувалася у губернському та 

повітових центрах. Так, за підрахунками Б. Кругляка, зробленими на основі 

першого Всеросійського перепису населення 1897 р., в губернському центрі 

зосереджувалося 23 % всього гільдійського купецтва Волині, а в повітових 

центрах – 46 %. Таким чином, в усіх містах зосереджувалося 69 % всієї великої 

торговельної буржуазії губернії [322, с. 73]. 

Певну вагу в структурі міської буржуазії на Волині мала група 

власників нерухомого майна. За підрахунками В. Крутікова, на початку 

ХХ ст. прибуток 610 мешканців волинських міст від нерухомого майна 

обраховувався вартістю від 1 тис. крб. – до 10 тис. крб. і більше. Щоправда, 

таких, які оперували прибутками у розмірі понад 10 тис. крб., виявилося 

всього 10 осіб [325, с. 64]. Однак кількість одержувачів прибутків від 

міського нерухомого майна, яких можна було віднести до великої і середньої 

буржуазії, була в 2,5 разів меншою від кількості тих, основним джерелом 
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отримання прибутків яких виступала торговельно-промислова діяльність 

[325, с. 65]. 

Враховуючи спостереження В. Крутікова про те, що “велика кількість 

власників нерухомого майна характерна для найбільш розвинутих промислових 

губерній та міст”, можна зробити висновок, що і в цьому відношенні міста 

Волинської губернії значно відставали від багатьох міських поселень решти 

українських губерній царської Росії [325, с. 65]. Звичайно, не усі мешканці 

волинських міст – власники нерухомого майна отримували такі вагомі 

прибутки. Як свідчать архівні документи, багатьом домовласникам ледь 

вистачало їх, щоби вчасно сплатити всі належні податки і якось звести кінці з 

кінцями [74, арк. 17]. 

Широка соціальна база в досліджуваних нами містах Волині існувала і 

для дрібнобуржуазного підприємництва. Поступово в його орбіту втягувалися 

усі верстви міського населення. Найчисельнішу його групу складали дрібні 

товаровиробники, торговці, домовласники, які переважно належали до 

міщанського стану. Так, проведений нами аналіз соціальної структури 

домовласників п’яти волинських міст (Луцька, Ковеля, Володимира-

Волинського, Кременця, Овруча) на 1877 р. показав, що їх відсоток у загальній 

чисельності міських жителів коливався в межах від 6,5 % в Луцьку – до 20,2 % 

в Овручі. Домовласниками тут виступали як дворяни, так і купці, і міщани. 

Однак, якщо частка дворян у їх складі не перевищувала 9,9 %, купців – 2,35 %, 

то питома вага міщан складала 82,7 % [7, арк. 8–зв. 9]. 

Не розглядаючи деталі формування ще одного нового класу в містах 

Волині в другій половині ХІХ – на початку ХХ ст., а саме представників 

найманої праці, зазначимо, що, як і загалом в Україні, його ряди тут 

поповнювалися переважно за рахунок селян, дрібних ремісників, колишніх 

дворових слуг тощо. Як вказував В. Вологодцев, найбільш істотною ознакою 

для виявлення соціальної природи міських поселень є характер занять їх 

населення [260, с. 120]. 

Незважаючи на те, що наявні статистичні джерела не дозволяють 
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провести порівняльний аналіз професійних занять мешканців волинських 

міст впродовж всього досліджуваного нами періоду, спробуємо окреслити їх 

коло на основі перепису населення 1897 р. При цьому скористаємося схемою 

розподілу самодіяльного населення за видами праці, яку на основі вказаного 

джерела розробив В. Вологодцев для вивчення професійних занять жителів 

98 найбільших міст України. Так, згідно з номенклатурою перепису 1897 р. 

65 груп виробництв він згрупував за такими галузями праці: 1) сільське 

господарство; 2) промисловість; 3) транспорт; 4) торгівля; 5) державна 

служба; 6) інші галузі праці; 7) армія; 8) інші самодіяльні заняття [260, 

с. 120]. 

У результаті проведених підрахунків у 12 офіційних волинських містах 

виявилося, що до самодіяльного населення тут (без урахування членів їх сімей) 

відносилося 44,3 % їх мешканців, а саме 103630 осіб. Найбільший відсоток 

самодіяльного населення (30,5 %) був задіяний у трьох сферах міської 

економіки: промисловості, транспорті і торгівлі. Разом вони становили 

31631 особу [132, с. 361]. Якщо на транспорті працювала відносно незначна 

частина городян – всього 2315 осіб або 2,2 % самодіяльного населення, то в 

промисловості і торгівлі трудилися 29316 осіб. При цьому чисельність і питома 

вага городян, які займалися торговельною діяльністю, були нижчими від 

показників міського населення, задіяного у сфері промислового виробництва. 

Так, якщо промисловою діяльністю були охоплені 16502 особи, які становили 

15,9 % самодіяльного населення, то в торговельній галузі працювали 12814 осіб 

(12,4 % самодіяльного населення) [132, с. 376]. 

Отже, висновок П. Риндзюнського про те, що в другій половині ХІХ ст. 

в містах царської Росії “розвиток промисловості впливав на соціальну сферу 

набагато сильніше, ніж розвиток торгівлі”, підтверджується практикою 

волинських міст. І це при тому, що в містах обороти торгових капіталів 

значно перевищували промислові [393, с. 173]. Згідно із даними В. Семенова-

Тянь-Шанського, відчутне переважання торгових капіталів в загальному 

торгово-промисловому обороті спостерігалося також і у волинських містах 
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[193, с. 74]. Однак на основі перепису населення 1897 р. ми не можемо 

виділити окремо як частку міського населення Волині, що була зайнята 

безпосередньо у фабрично-заводському виробництві, так і ту, що була 

задіяна у ремісничій сфері. Між тим є всі підстави стверджувати, що в 

досліджуваний нами період реміснича діяльність продовжувала займати 

значне місце серед професійних занять мешканців волинських міст. 

Вкажемо, що частка самодіяльного населення волинських міст, задіяного в 

торгівлі, була майже такою, як і в групі 98 найбільших міст України, де вона 

становила 12,85 . А от питома вага самодіяльного населення міст Волині, яке 

працювало у промисловій сфері, відчутно поступалася аналогічному показникові 

у даній групі українських міст, де він складав 23,9 % [260, с. 120]. Найбільша 

кількість населення, яка мала відношення до промислової діяльності, у 1897 р. 

фіксувалася в Житомирі (5643 особи), Рівному (1596 осіб), Новограді-

Волинському (1164 особи), а найменша – в Овручі (392 особи), Володимирі-

Волинському (668 осіб). І торговельною діяльністю найбільша кількість городян 

займалась в Житомирі (3449 осіб), Рівному (1452 особи), а також Луцьку 

(977 осіб) [375, с. 63]. 

У невиробничій сфері, включаючи службу в армії та державних 

установах, було залучено 70 % самодіяльного населення. З них 22,5 % 

склалося переважно за рахунок тих, хто був задіяний на приватній службі, 

або працював прислугою, чи поденно [109, с. 183]. 

Зауважимо, що найчисельнішою ця категорія самодіяльного населення 

була у найбільших волинських містах – Житомирі (5262 особи), Рівному 

(1620 осіб), Луцьку (1018 осіб), Ковелі (980 осіб). Звернемо увагу на той 

факт, що в даних містах чисельність населення, яке мало відношення до 

приватної служби, поденної роботи тощо, не поступалася чисельності тих, 

хто займався безпосередньо промисловою діяльністю [111, с. 55]. 

На жаль, на підставі перепису 1897 р. провести соціальний аналіз як 

цієї категорії міського населення, так і тих, які мали відношення до інших 

галузей праці, ми не можемо. Однак стверджуємо, що і ця група занять 
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міських жителів (як і вказані попередні) формувала професійне обличчя 

волинських міст [112; 168]. 

Про те, що офіційні міста Волині були центрами адміністративного 

управління, засвідчує той факт, що 2,8 % їх самодіяльного населення мало 

відношення до державної служби. Характерно, що найвагомішу питому вагу 

цієї категорії самодіяльного населення демонстрував як губернський центр, 

де вона складала 4,1 %, так і найбільш відсталий в економічному відношенні 

Овруч – 5,4 % [106, с. 59, 92, 118]. Стосовно останнього, то напрошується 

висновок, що бюрократичний апарат проявляв тенденцію до зростання і в тих 

містах, які державі було важче проконтролювати стосовно доцільності такої 

кількості чиновників. 

Більше 29 тис. осіб, що становило 28 % самодіяльного населення 

волинських міст, були пов’язані з військовою службою. Це переважно 

військовослужбовці місцевих гарнізонів. Хоча їх присутність і впливала як на 

етнічні, так і на соціально-економічні процеси розвитку волинських міст, 

однак цю групу населення варто розглядати певною мірою як відособлену від 

решти груп самодіяльного населення. Її органічний зв’язок із соціально-

економічним життям міст мав тимчасовий характер і в разі передислокації 

військових частин порушувався [441, с. 152]. 

Порівняно з розглянутими вище категоріями професійних занять 

мешканців волинських міст сільським господарством займалася невелика 

частина городян – 4453 осіб, що відповідно складали 4,3 % самодіяльного 

міського населення. Таким чином, матеріали перепису населення 1897 р. 

свідчать про переважно міський характер професійних занять мешканців 

волинських міст [114, с. 130] 

У процесі формування нових капіталістичних відносин у другій 

половині ХІХ – на початку ХХ ст. станова структура міського соціуму 

Волині зазнавала руйнувань, однак повністю так і не була ліквідована. Проте 

кількісні співвідношення між представниками різних станів та їх питома вага 

змінювалася. Продовжувався процес формування основних класів – 
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підприємців і представників найманої праці. У процесі класоутворення брали 

участь усі верстви міського населення. Про поглиблення урбанізаційних 

процесів на Волині наприкінці ХІХ – на початку ХХ ст. свідчить і широкий 

спектр професійних занять міських жителів. Найбільш всеохоплююче він 

проявлявся насамперед у губернському центрі та деяких економічно 

розвинутих повітових містах [251, с. 119]. Види зайнятості у Волинській 

губернії за кількістю працюючих станом на 1897 р. подано у таблиці 10. 

Міському населенню Волинської губернії в другій половині ХІХ – на 

початку ХХ ст. була характерна строката національна структура, найвагомішими 

серед яких виступали єврейська, українська, польська та російська національні 

групи [239, с. 30]. Інформація щодо національного складу населення Волинської 

губернії за мовними ознаками наводиться в таблиці 11. 

Як і більшість міст українських губерній царської Росії в другій 

половині ХІХ – на початку ХХ ст. в містах Волині не було переваги корінного 

українського етносу, характерної для її сільської місцевості. Однак українське 

населення в містах Волині зростало як чисельно, так і за питомою вагою. Так, 

якщо українці наприкінці ХІХ – на початку ХХ ст. становили абсолютну 

більшість населення всієї Волині, то в містах їх частка коливалася в межах від 

20 % – до 33 % [113, с. ІХ; 182, с. 66–67]. І хоча дані показники були дещо 

вищими від аналогічних загалом в Україні (так, у 1897 р. в усіх її містах 

проживало всього 16 % українського населення), кардинально вплинути на 

співвідношення національних груп міського населення даного регіону вони не 

могли [141, с. 60]. Чисельне зростання українців в міському населенні Волині 

при цьому було більшим. Так, якщо в 1897 р. у містах Волині проживали 

46 тис. українців, то в 1912 р. – понад 112 тис. осіб [113, с. ІХ; 182, с. 66–67]. 

Отже, за вказаний проміжок часу українське населення тут зросло більш ніж 

вдвічі. 

Відзначимо, що в нових містах, а також у тих поселеннях, які за 

економічними ознаками цілком могли вважатися саме такими, питома вага 

українського населення була значно вищою, ніж у адміністративних повітових 
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центрах. Це можна пояснити переважанням українців серед сільського 

населення та більш активними етнонаціональними процесами, які відбувалися 

в містах із високим рівнем торгово-промислового розвитку. 

Цікаво, що у найбільш перспективних з економічного погляду міських 

поселеннях поповнення чисельності городян за рахунок прибулого із сільської 

округи українського населення відбувалося інтенсивніше. Так, у Здолбунові в 

1912 р. українці становили майже половину (43 %) міського населення. 

Водночас високий відсоток українців порівняно з іншими національностями 

традиційно продовжував зберігатися в містах із найменшою чисельністю 

населення. Наприклад, у Овручі на початку ХХ ст. представники української 

національності становили майже 70 % всього міського населення, а в Ізяславі 

– 49 % [181, с. 67]. 

Зазвичай, рід занять корінного українського населення, яке проживало 

в містах Волині, впродовж декількох поколінь, традиційно був пов’язаний із 

сільським господарством. Наприклад, у Рівному серед мешканців вулиці 

Омелянівської, заселеної ще з XVІІІ ст. здебільшого українцями, і на початку 

ХХ ст. переважали заняття, пов’язані з городництвом, рільництвом тощо 

[366, с. 64]. Водночас новоприбуле в міста українське населення зі своєю 

попередньою трудовою діяльністю спільного мало не багато. Їх нові 

професійні заняття найчастіше пов’язувалися з промисловим виробництвом, 

ремісничою діяльністю, сферою обслуговування [251, с. 302]. 

Та все ж українське населення і в цьому регіоні України, продовжуючи 

залишатися насамперед селянською нацією, досить слабко реагувало на 

прискорення процесів індустріалізації та урбанізації й не поспішало 

поповнювати ряди мешканців міст. Серед причин, які позбавляли його 

можливості опанувати містами, варто назвати русифікаційну політику 

царського уряду. Її вплив на національний склад міського населення як загалом 

в українських містах, так і у волинських зокрема, можна пояснити процесом 

витіснення польського дворянства російським, певною активністю російського 

купецтва, яке просувалося сюди завдяки державній підтримці. За росіянами 
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зберігався також пріоритет і в обійманні урядових та громадських посад. Та й, 

врешті, все діловодство в міських державних установах велося російською 

мовою. Безперечно, що й серед працівників освітніх закладів теж переважали 

росіяни. Виключно російськомовною була Православна церква. Наголосимо, 

що усі ці вище перераховані професійно-станові категорії були мешканцями 

міст, що, врешті, не могло не позначитися на національній структурі міського 

населення. Скерована на ліквідацію насамперед національної ідентичності 

українського корінного етносу, русифікація ще в більшій мірі прискорювала 

асиміляційні процеси в українському середовищі [270, с. 84]. 

Найбільш чисельним у волинських містах ХІХ ст. було єврейське 

населення, тенденції до зростання якого, як відомо, були властиві містам 

України ще з XVІІІ ст. [236, с. 112]. Статистичні дані засвідчують, що на 

початку 70-х рр. ХІХ ст. в містах Волинської губернії проживало майже 

70 тис. єврейського населення, а на початку ХХ ст. – вже майже 165 тис. осіб 

[182, с. 66–67; 417, с. 577]. 

Вагоме зростання чисельності євреїв у волинських містах було пов’язане 

як із входженням території краю до так званої “смуги постійної єврейської 

осілості”, так і з цілеспрямованою державною політикою, скерованою на 

обмеження їх прав у питаннях землеволодіння. Відзначимо, що питома вага 

єврейського компоненту в загальному складі міського населення досягала 

найвищих показників у 1870 – 1880-і роки, коли вона коливалася в межах 55,6 

– 60 % [145, с. 155; 417, с. 173]. Тут певну роль відіграло видане в 1882 р. 

офіційне розпорядження, відповідно до якого вкотре наголошувалося на 

забороні представникам цієї нації, за винятком уже існуючих землеробських 

колоній, селитися за межами міст і містечок Західного краю [104, с. 157]. 

Незважаючи на те, що чисельність єврейського населення в містах 

Волині продовжувала невпинно зростати і на початку ХХ ст., його питома 

вага в цей час дещо зменшується. Так, у 1912 р. вона становила 49 % [182, 

с. 66–67]. Серед ймовірних причин тут можна назвати, по-перше, зростання 

ролі міграційних потоків, направлених у міста насамперед із сільської 
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місцевості, головним компонентом яких виступало корінне українське 

населення; по-друге, розгортання еміграції євреїв за межі Російської імперії, 

яка була викликана серією антиєврейських погромів, у т. ч. у волинських 

містах, спровокованих тут у 1881–1882 рр., а також у 1905 р. [12, арк. 2]. Так, 

за твердженням С. Брука і В. Кабузана, наприкінці ХІХ – на початку ХХ ст. 

Волинська губернія відносилася до основних районів царської Росії, які 

поставляли емігрантів у США, Канаду, Аргентину, Бразилію. Серед них 

найбільший відсоток припадав на євреїв [246, с. 83]. 

Варто відзначити ще один важливий аспект: зазвичай, в нових містах, а 

також у поселеннях із економічними ознаками міст, в яких національний склад 

населення був найбільш строкатим, єврейські громади чисельної переваги не 

мали. Так, у Здолбунові на початку ХХ ст. її представники складали лише 

12,7 % міського населення, а в Сарнах – близько 20 % [21, арк. 2; 22, с. 67]. 

Однією з причин такого стану могло бути те, що, наприклад, Здолбунів отримав 

офіційний статус міста лише на початку ХХ ст. А Сарнам, незважаючи на 

численні клопотання місцевих властей, здобути подібний статус так і не 

вдалося [21, арк. 13]. Як відомо, саме визнання населеного пункту міським 

поселенням дозволяло представникам єврейської національності селитися тут 

без перешкод. 

Ключова роль у багатьох містах Волині єврейського населення 

зводилася не лише до чисельної переваги, а й проявлялася у домінуванні його 

представників у сфері міської торгівлі, ремісничого виробництва, 

підприємницької діяльності. 

З другої половини ХІХ ст. дедалі більшої ваги в містах Волинської 

губернії починає набувати російська меншина. Згідно з одноденним 

Всеросійським переписом населення 1897 р. за чисельністю і питомою вагою 

вона стає тут третьою національною групою, майже зрівнявшись із українським 

населенням. Так, її чисельність тут перевищувала 44 тис. осіб, що лише на 

1700 осіб було менше від загальної кількості українського населення. Водночас 

і за питомою вагою (18,97 %) росіяни несуттєво поступалися українцям у 
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загальному складі міського населення. Зазначимо, що росіяни становили лише 

3,5 % населення всієї Волинської губернії [114, с. ІХ]. Необхідно мати на увазі, 

що програма перепису фіксувала не етнічне походження чи національну 

самоідентифікацію, а рідну, або материнську мову опитуваних, і до 

російськомовного населення в містах Волині потрапило чимало й українців. До 

того ж на чисельності російського населення в губернському та в більшості 

повітових міст (окрім Овруча) позначилася присутність значних військових 

гарнізонів. Так, загальна чисельність військових у містах Волині перевищувала 

29 тис. осіб [114, с. 156]. Це було, як підрахував М. Манько, майже 60 % 

самодіяльного російського чоловічого населення і 30 % міських жителів-росіян 

[338, с. 30]. 

На початку ХХ ст. чимало представників російської меншини мали 

здебільшого переважаючий вплив на їх життя. Росіяни обіймали в містах 

найважливіші адміністративні і громадські посади і були задіяні у сфері 

державного управління. Підкреслимо, що вагома роль російськомовного 

елементу в житті волинських міст посилювалася і за рахунок асиміляції 

представників інших національних груп, які були тут представлені, 

насамперед євреїв, українців, а також поляків. 

Питома вага польської національної меншини у складі міського 

населення Волині виглядала найбільш сталою. Наприкінці ХІХ – на початку 

ХХ ст. вона коливалася в межах 7,6 % – 11,6 % [113, с. ІХ; 182, с. 66–67]. 

Зазначимо, що ці показники виглядали дещо вищими, ніж частка поляків у 

складі населення всієї Волинської губернії, яка в 1897–1907 рр. залишалася 

незмінною і складала 6,2 % [113, с. ІХ; 123, с. 219]. 

Слід підкреслити, що Волинська губернія нарівні з Київською і 

Подільською, відносилася до тих українських губерній, де поляків проживало 

найбільше, що накладало свій відбиток і на національному складі міського 

населення [233, с. 9]. Так, наприкінці ХІХ – на початку ХХ ст. темпи зростання 

чисельності польської меншини у волинських містах не поступалися 

українському корінному етносу. Впродовж 1897 – 1912 рр. чисельність поляків 
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тут зросла більше як удвічі і становила 39455 осіб [114, с. ІХ; 180, с. 69]. 

Незважаючи на всі зусилля, які докладав царський уряд для ослаблення 

матеріально і політично польського населення, в містах Волині воно зуміло 

утримати міцні позиції. Представники польської національності нерідко 

зустрічалися серед міського чиновництва, були задіяні у медицині, освіті, 

займалися приватною юридичною діяльністю, жили за рахунок прибутків від 

капіталу, нерухомості тощо. За твердженням В. Палієнка, високий рівень 

освіти і професійної підготовки поляків на Волині дозволяв їм нічим не 

поступатися малочисельній, але правлячій великоросійській етнічній групі, а 

також чисельному корінному українському населенню [362, с. 123]. Як і 

повсюди в Правобережній Україні, в містах краю поляки надалі проявляли 

свою активність, надавали позитивного імпульсу їх соціально-економічному 

зростанню. 

Насамперед це стосується губернського центру, а також нових міст і 

поселень з міськими ознаками. Так, на початку ХХ ст. частка поляків у 

населенні Житомира становила 17 %, Здолбунова – 18,3 %, Сарн – 32 % [21, 

арк. 2]. Це можна пояснити тим, що в губернському центрі польське 

населення, в структурі якого провідне місце належало шляхті, знаходило 

більше можливостей для особистої реалізації на державній службі, в закладах 

освіти, загалом у сфері інтелектуальної праці. Натомість у Здолбунові, 

Сарнах, де конкуренція з єврейським населенням була не такою відчутною, 

знайти свою нішу у сфері промислового виробництва, торгівлі тощо полякам, 

як і представникам інших національностей було легше. 

Суттєво вплинула на зміни етнічної палітри Волинської губернії, а 

також внесла певні корективи в національний склад її міського населення в 

другій половині ХІХ – на початку ХХ ст. іноземна колонізація. Це був ще один 

спосіб, за допомогою якого царський уряд намагався применшити суспільну 

та економічну вагу тут поляків та підняти економічний потенціал цього досить 

відсталого краю. У 60–70-х рр. ХІХ ст. інтенсивному переселенню німецьких і 

чеських колоністів на територію Волинської губернії сприяла законодавча 
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політика царської Росії, розроблена з урахуванням пільг переселенцям в 

оподаткуванні, відбуванні військової служби, отриманні ними російського 

підданства тощо [104, с. 166]. Окрім того, стати провідним регіоном України за 

питомою вагою німецьких та чеських колоністів у складі населення всієї 

губернії дозволили Волині також як мала густота її населення, так і значна 

кількість дешевих земель. Ось чому вже в 1884 р. тут нараховувалося близько 

140 тис. колоністів, з яких майже 100 тис. осіб переселилися в останнє 

десятиріччя (1874–1884 рр.) [145, с. 192]. 

Слід зазначити, що в період інтенсивної іноземної колонізації (60-і – 

початок 80-х рр. ХІХ ст.) присутність німецького та чеського елементів у 

містах Волині, зазвичай, була рідкісним явищем. Адже як німецька, так і 

чеська меншина проживали майже виключно у сільській місцевості, 

традиційно займаючись рільництвом, тваринництвом, а також переробкою 

сільськогосподарської продукції. Так, статистичні дані за 1884 р. фіксують, що 

німецькі колоністи проживали лише в Житомирі (72 особи) та Новограді-

Волинському (24 особи). Тоді ж у більшості волинських міст були відсутні і 

чехи. А в містах їхнього проживання (Житомир, Рівне, Дубно, Володимир-

Волинський, Луцьк), за винятком останнього, де нараховувалося 147 чехів, їх 

чисельність коливалася в межах від 2 – до 25 осіб [176, с. 46–51]. 

Чисельність німецької та чеської меншини в містах Волині суттєво 

починає зростати наприкінці 80-х – на початку 90-х рр. ХІХ ст. внаслідок 

переорієнтації політики уряду щодо іноземної колонізації, яка, на його думку, 

не виправдала очікуваних сподівань. Як відомо, 14 березня 1892 р. виданий 

царський указ про правила поселення іноземців у Волинській губернії. У 

відповідності з ним всім іноземцям, і навіть тим, які прийняли російське 

підданство, надалі було заборонено на території Волинської губернії селитися 

поза межами міст, набувати власність будь-якими способами, окрім як 

успадкуванням права власності на нерухоме майно, в тому числі й на землю 

[87, с. 23]. Так, якщо в 1884 р. в містах Волині проживало лише 113 німців і 

220 чехів, то вже у 1897 р. – відповідно 2009 осіб і 962 особи, а в 1912 р. – вже 
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3650 німців і 3571 чехів [114, с. ІХ; 176, с. 46–51; 182, с. 66–67]. Та все ж 

питома вага представників німецької та чеської меншини і на початку ХХ ст. 

залишалася незначною, не перевищуючи в сукупності 2 % міського населення 

Волині [182, с. 66–67]. Хоча німці і чехи не мали значного впливу на 

господарське та культурне життя волинських міст, в їх розвиток вони зуміли 

внести свої певні національні особливості. 

Незважаючи на те, що як німецьке, так і чеське населення, яке 

проживало в містах Волині, відносилося до сільського стану, у трудовій 

діяльності воно віддавало перевагу ремісничій, торговій сфері, переробці 

сільськогосподарської продукції тощо. Як відзначив німецький дослідник 

Х. Хольц, “у деяких волинських містах саме німці (разом із євреями) були 

єдиними пекарями білого хліба, а як виробники ковбас і вмілі садівники 

спочатку були поза конкуренцією” [447, s. 132]. 

Як і в сільській місцевості, поширеними в містах заняттями серед чехів 

були пивоваріння, млинарство, ковальство, виробництво олії та цукру, 

переробка овочів і молока. Дослідник чеських поселень на Волині Я. Вацулік 

відзначав, що чехи-ремісники були відомі своєю професійною майстерністю, 

їхні вироби успішно конкурували з промисловими. Вони могли виготовити 

усе – від ковальських, бондарських, теслярських виробів – аж до шевських, 

кравецьких і пекарських [465, s. 53]. 

Успішно працювали чехи в містах Волині у сферах торгівлі і послуг. 

Так, у регіоні в цей час набуває поширення гасло “свій у свого”, саме тому 

чехи купують все необхідне у своїх же краян. У 1897 р. на Волині в торгівлі 

було задіяні 152, а в готельному господарстві – 63 чехи. Тільки в Рівному 

тоді нараховувалося 12 чеських різників, 10 власників готелів, 7 торговців і 

6 пекарів [465, s. 53]. 

Чехи, порівняно з мешканцями німецької національності волинських 

міст, проявляли більшу схильність до підприємницької діяльності. У другій 

половині ХІХ ст. поступово з’являється низка чеських змішаних підприємств, 

котрі збували власне землеробське устаткування, а також продавали 
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землеробські машини, завезені з чеських земель. Так, у Дубно чех І. Мартінек 

заснував власне виробництво плугів і борін. Водночас він займався збутом 

сільськогосподарського устаткування, яке випускала фірма Ф. Віхтерлє з 

Простейова (Чехія). Серед чехів, зайнятих підприємницькою діяльністю, в 

містах Волині зустрічалися й такі, які досягли значних успіхів у розвитку своєї 

справи. Такими були, зокрема, засновники цементного заводу в Здолбунові 

брати О. та Л. Елінеки [384, с. 78–80]. 

На особливості національного складу міського населення цього регіону 

України впливала державна політика царизму стосовно проживання євреїв та 

іноземців у Волинській губернії, а також її русифікаційний чинник. 

Таким чином, у процесі формування нових капіталістичних відносин у 

другій половині ХІХ – на початку ХХ ст. станова структура міського соціуму 

Волині зазнавала руйнувань, однак повністю так і не була ліквідована. Проте 

кількісні співвідношення між представниками різних станів та їх питома вага 

змінювалася. Продовжувався процес формування основних класів – підприємців 

і представників найманої праці. У соціальній структурі міського населення більш 

вагоме значення набуває спосіб отримання прибутків і заробітків, а також рід 

занять, а приналежність до того чи іншого стану важила все менше. У процесі 

класоутворення брали участь усі верстви міського населення. Про поглиблення 

урбанізаційних процесів на Волині наприкінці ХІХ – на початку ХХ ст. свідчить і 

широкий спектр професійних занять міських жителів. 

Господарські зміни, притаманні містам Волині в другій половині ХІХ – 

на початку ХХ ст., досить активно впливали на розвиток етнічних процесів. 

Найбільш розмаїтий національний склад населення був характерний для міст 

із найвищим економічним потенціалом, на відміну від міст із слабо 

розвинутою економікою. Рівень урбанізованості українського етносу на 

Волині залишався дуже низьким, а зростання чисельності у загальній масі 

міського населення відбувалося насамперед за рахунок міграції до міст 

сільського населення. 

Міському населенню Волинської губернії в другій половині ХІХ – на 
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початку ХХ ст. була характерна строката національна структура, найвагомішими 

серед яких виступали єврейська, українська, польська та російська національні 

групи. Як і більшість міст українських губерній царської Росії, у містах Волині не 

було переваги корінного українського етносу, характерної для її сільської 

місцевості. Однак українське населення в містах Волині зростало як чисельно, 

так і за питомою вагою.  

Найбільш чисельним у волинських містах ХІХ ст. було єврейське 

населення, що було пов’язано як із входженням території краю до так званої 

“смуги постійної єврейської осілості”. Ключова роль у багатьох містах 

Волині єврейського населення зводилася не лише до чисельної переваги, а й 

проявлялася у домінуванні його представників у сфері міської торгівлі, 

ремісничого виробництва, підприємницької діяльності. 

З другої половини ХІХ ст. дедалі більшої ваги в містах Волинської 

губернії починає набувати російська меншина, яка за чисельністю і питомою 

вагою вона стає третьою національною групою, майже зрівнявшись із 

українським населенням. Росіяни обіймали в містах адміністративні і 

громадські посади і були задіяні у сфері державного управління. Вагома роль 

російськомовного елементу в житті волинських міст посилювалася і за рахунок 

асиміляції представників інших національних груп. Також, незважаючи на всі 

зусилля, які докладав царський уряд для ослаблення матеріально і політично 

польського населення, в містах Волині воно зуміло утримати міцні позиції.  
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РОЗДІЛ 3 

ОРГАНІЗАЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ ОРГАНІВ МІСЬКОГО 

ГРОМАДСЬКОГО УПРАВЛІННЯ 

3.1. Реформування міського громадського самоврядування 

 

 

 

Капіталістичні реформи, розпочаті в Російській імперії у другій 

половині ХІХ ст., спонукали до зростання значення міст як центрів суспільно-

політичного, економічного та культурного життя держави, змінили соціальну 

структуру населення міст. 

Законодавче регламентування громадського самоврядування російських 

міст розпочинається в епоху реформ Катерини ІІ. У квітні 1785 р. була 

оголошена “Грамота на права і вигоди містам Російської імперії”, яка пізніше 

отримала назву “Жалувана Грамота містам [86]. У цьому документі визначався 

правовий статус міст та міського населення всієї імперії. З метою регламентації 

міського життя проголошувалося утворення міських товариств, а мешканці 

міста називалися “городовими обивателями”, або міщанами. 

Після трьох поділів Речі Посполитої російське міське право, хоча й 

проголошувалося на основі магдебурзького права, вступило в конфлікт із 

традиційним міським правом, яке вже упродовж кількох століть діяло у 

волинських містах. Магдебурзьке право стало важливим етапом у становленні 

самоорганізації міщан як оформленої системи суспільної регуляції [256, с. 54]. 

Згідно магдебурзького права, міське населення звільнялось від юрисдикції 

урядової адміністрації (власників, намісників, воєвод, тощо) і місту надавалось 

право самоврядування на корпоративній основі, запроваджувались власні 

виборні органи. Міщани набували право вільної торгівлі, яка регламентувалася 

міськими виборними органами. Міста отримували право володіти і 

розпоряджатися земельною власністю, лісовими ділянками і водними 
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ресурсами в містах і навколо для випасу худоби, будівництва й опалення 

будинків, полювання та риболовлі [121, с. 413]. Міста з магдебурзьким правом 

сплачували мито у державну скарбницю, або власнику міста. Магістрат 

розподіляв цю суму мита на всіх міщан. Крім того, міська влада встановлювала 

платежі та орендні виплати для забезпечення потреб суспільно-економічного 

життя міста. Незважаючи на те, що низка українських міст одержали не повне 

магдебурзьке право, а лише елементи самоврядування, з наданням міщанам 

юридичних гарантій приватної власності створювалися сприятливі умови для 

господарського розвитку міст [304, с. 31]. Поширення магдебурзького права на 

території українських земель Речі Посполитої сприяло формуванню таких 

нових рис ментальності місцевого населення, як демократизм, менша орієнтація 

на центральну владу, правова регламентація суспільне життя. Таким чином, 

магдебурзьке право сприяло формуванню засад громадянського суспільства, 

поширювало на українські території прогресивну європейську систему 

управління, де міста були невід’ємною частиною тогочасного європейського 

простору. 

Після трьох поділів Речі Посполитої із приходом російської влади 

українські міста стають не стільки центрами торгівлі та ремесел, а як 

адміністративні центри зі збору податків для центральної російської влади. 

Питання внутрішнього благоустрою міст і вирішення побутових проблем їх 

мешканців стають другорядними. Крім того, російська влада намагалася 

обмежити єврейське торгово-ремісниче населення та володарів міської 

власності серед польського шляхетства, які переважали серед міських 

жителів, не бажали надавати євреям і польському населенню самоврядних 

прав в той час, коли російського населення було мало [237, с. 68]. 

Із приходом нової влади і закриттям кордонів імперії вже наприкінці 

XVІІІ ст. припиняються традиційні торгові шляхи Речі Посполитої, що були 

орієнтовані на Варшаву, Краків, Берлін, Відень та інші центри, а взамін не 

були відкриті торгові ринки в центральних російських губерніях. Створення 

на початку ХІХ ст. лінії єврейської осілості, за яку заборонялося без 
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спеціального дозволу виїжджати єврейським торгівцям і ремісникам, призвело 

до ще більшого зубожіння жителів міст і містечок Волині [236, с. 29]. 

Найгостріше складності проявилися в питанні розподілу міських 

коштів – хто, скільки і як буде збирати податки і хто ними буде 

розпоряджатися. Представники центральної російської адміністрації вимагали 

передусім сплати коштів в державну скарбницю, накладали штрафні санкції за 

неповну чи несвоєчасну сплату цих платежів. Тому доволі часто ресурсів на 

розвиток та благоустрій міст не залишалося. Це призводило до поступового 

занепаду міст [235, с. 30]. 

Представники офіційної російської влади неодноразово робили спроби 

ліквідувати залишки малоконтрольованого традиційного магдебурзького 

права українських міст [388, с. 21]. Самостійна фінансово, самоврядна міська 

громада зовсім не вписувалася в російську систему управління. Розправитися 

із традиційним міським самоврядуванням українських міст вдалося після 

придушення польського повстання. У 1831 р., згідно з указом імператора 

Миколи І, магдебурзьке право було офіційно скасоване в усій імперії, крім 

Києва, де воно зберігалося ще кілька років до 1835 р. [88, с. 38]. Російська 

влада зобов’язала міські органи самоуправління перейти на загальноросійське 

законодавство і сформувати владні структури на умовах “Грамоти на права і 

вигоди містам Російської імперії” [184, с. 280]. Хоча таке рішення викликало 

багато проблем в площині його виконання. 

Більш детально розглянемо положення цього документу. “Грамота на 

права і вигоди містам Російської імперії” складалася з маніфесту та 178 статей і 

регламентувала функціонування міст імперії [86]. Право бути міським жителем 

визначали 26 пунктів “Грамоти”, але “справжніми міськими обивателями” 

могли вважатися лише ті, хто мав нерухоме майно у місті (землю чи будинок). 

Переважно ними ставали ремісники та купці, яких записували відповідно до 

їхніх майнових статків в міську книгу. До городян не записували селян – 

мешканців міст, що мали тут власні будинки, займалися торгівлею чи 

промислами. “Грамота” в першу чергу передбачала зміцнення економічних і 
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соціальних позицій патриціату, подальшу соціальну диференціацію міських 

жителів [88, с. 9]. 

Згідно з “Грамотою”, міські жителі поділялися на 6 розрядів, але 

фактично було зафіксовано два стани – купецтво й міщанство. Городяни 

мали різні права й привілеї залежно від приналежності до тієї або іншої 

категорії, а по суті залежно від свого матеріального достатку [86]. 

За містами закріплювалися всі раніше набуті угіддя, річки, озера, 

промисли тощо. Міщанам надавалося право на різні промисли та 

розпоряджатися суспільним майном. Місцевій владі дозволялося влаштовувати 

щотижневі торги і щорічні ярмарки, утримувати та передавати в оренду корчми 

й харчевні, будувати підприємства, засновувати школи [84, с. 154]. 

“Грамота” детально регламентувала роботу органів міського 

самоврядування. Городяни всіх розрядів з 25-літнього віку мали право раз у три 

роки вибирати представників від розрядів та міського голову у загальну міську 

думу. Загальна міська дума збиралася раз у три роки або за потреби. У документі 

чітко визначалися функції самоврядування, серед яких проголошувалася турбота 

про потреби міста, ведення обліку новобудов, придбаних земель тощо. Водночас 

місцевій владі заборонялося встановлювати додаткові податки та вимагати від 

городян виконання надмірних повинностей. Міська дума була зобов'язана 

звітувати губернаторові про всі міські прибутки й витрати [393, с. 74]. 

Міська дума вибирала шість представників (по одному від кожного 

розряду) у шестигласну думу, що діяла постійно під головуванням міського 

голови й відала усіма поточними міськими справами. Це були питання збору 

податків в державну та міську скарбницю, слідкування за виконанням 

повинностей, благоустрою міста, його витрати й прибутки, тобто була 

виконавчим органом самоврядування міста. Судовими виборними установами 

в містах стають магістрати – органи станового міського самоврядування, де 

окремо обиралися суди для дворян та для міського населення [86]. 

Таким чином, вже з перших днів формування російської влади 

волинські міста перетворюються в адміністративні центри зі збору податків 
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для центральної імперської влади. Питання внутрішнього благоустрою міст і 

вирішення побутових проблем їх мешканців стають другорядними. 

Намагання обмежити єврейське торгово-ремісниче населення та володарів 

міської власності серед польського шляхетства, закриття традиційних 

торгових шляхів Речі Посполитої призвело до занепаду та зубожіння жителів 

міст і містечок Волині. Ліквідувати залишки магдебурзького права вдалося 

лише після придушення польського повстання в 1831 р., коли воно було 

офіційно скасоване в усій імперії. Імперська влада зобов’язала міські органи 

самоуправління перейти на загальноросійське законодавство і сформувати 

нові владні структури. Положення “Грамоти на права й вигоди містам 

Російської імперії” діяли до прийняття нового “Міського положення”. 

Інформація про органи міського самоврядування кожного офіційного міста 

Волинської губернії станом на 1860 р. подано в таблиці 12.  

Важливою складовою буржуазних реформ 1860 – 1870-х рр., які були 

проведені в Російській імперії, стала міська реформа 1870 р. За “Міським 

положенням”, підписаним Олександром II 16 червня 1870 р., виборче право 

отримали міщани, що володіли певним майновим цензом, а також особи, що 

платили визначені збори в міський бюджет [82, с. 812 – 860]. Метою міської 

реформи стало бажання російської влади створити умови міським жителям 

приймати участь у веденні міського господарства, що мало стимулювати 

економічне підняття міст [350, с. 31]. 

Підготовка реформи почалася ще на початку 1860-х рр., однак 

розробники одразу зіткнулися із низкою складностей. Для вироблення 

пропозицій з проведення реформи міського самоврядування були створені 

509 комісій в губернських і повітових містах імперії. Але більшість комісій 

запропонували дозволити всім станам приймати участь в управлінні міським 

господарством, що зовсім не влаштовувало російську владу. Текст “Міського 

положення” готувало МВС під керівництвом графа П. Валуєва “з врахуванням 

вироблених місцевими комісіями матеріалів” і в 1864 р. скеровано до 

Державної Ради. Тільки через шість років, 16 червня 1870 р. російський 
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імператор Олександр ІІ підписав його [353, с. 56]. 

Міська реформа проголосила єдині органи громадського управління, що 

обиралися на основі майнового цензу. За статтями “Міського положення” у 

містах створювалися розпорядчі органи – міські думи, та виконавчі органи – 

міські управи. Основними функціями думи, яка представляла усе міське 

товариство, були: визначати справи суспільного устрою; встановлювати розмір 

грошового утримання посадових осіб громадського міського управління; 

встановлювати, збільшувати або зменшувати міські податки та збори; збирати 

несплати в державну казну за попередні роки [82, с. 812]. Повноваження міської 

думи та управи згідно положень «Міського положення» 1870 р. наведено в 

таблиці 13. 

Міська дума зі свого складу обирала на чотири роки міського голову, 

його заступника та членів управи. Думу й управу очолював міський голова, 

який призначав самостійно, або на вимогу губернатора, засідання міської 

думи. Також було передбачено право скликати збори міської думи за 

ініціативою не менш однієї п'ятої всіх виборних гласних, які за три дні мали 

сповістити міського голову щодо обговорюваних питань [82, с. 828–830]. 

Міська управа здійснювала безпосереднє керівництво справами 

міського управління. Серед її функцій стало управління поточними справами 

міського господарства; інформування міської думи про стан господарства; 

складання проектів міських витрат та кошторисів; стягування визначених 

податків та зборів; регулярне звітування про свою діяльність. У невеликих 

повітових і безповітових містах міським думам дозволялося не створювати 

міську управу, а її обов’язки покладалися на міського голову [175, с. 41]. 

Нагляд за діяльністю органів міського самоврядування був під контролем 

губернатора, який контролював всі видатки на утримання думи [82, с. 823]. 

Згідно із “Міським положенням”, на нові громадські установи були 

покладені завдання з управління муніципальним господарством. У їхнє 

відання передавалося широке коло питань міського господарства й 

благоустрою: “Справи по зовнішньому благоустрою міста, а саме: опікування 
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про влаштування міста згідно затвердженому планові; керівництво… 

облаштуванням і утриманням вулиць, площ, бруківок, тротуарів, міських 

громадських садів, бульварів, водопроводів, стічних труб, каналів, озер, 

канав і проток, мостів, гатей і переправ, а також і освітленням міста; справи, 

що торкаються добробуту міського населення: заходи по забезпеченню 

народного продовольства, устрій ринків і базарів; піклування… про охорону 

народного здоров'я, вживання заходів попередження пожеж та інших лих, 

про забезпечення від заподіюваних ними збитків; опікування щодо 

заснування й розвитку місцевої торгівлі й промисловості, про обладнання 

бірж і кредитних закладів; облаштування за рахунок міста доброчинних 

закладів і лікарень і керівництво ними на підставах, вказаних для земських 

установ…” (переклад автора) [82, с. 813]. Таким чином, на органи міського 

самоврядування були покладені адміністративно-господарські функції із 

благоустрою міста (освітлення, опалення, водопостачання, каналізація, 

транспортне облаштування міських проїздів), піклування про розвиток 

торгівлі й промисловості, освіта, охорона здоров'я. 

Повноваження міської думи тривали чотири роки. Для проведення 

чергових виборів і обрання членів міських дум (гласних) скликалося міське 

виборче зібрання. Виборче право базувалося на буржуазному майновому 

цензові. Право участі у виборах незалежно від стану надавалося власникам 

нерухомості, особам, що сплачували на користь міста податки та торгово-

промислові збори [82, с. 826]. 

Реформа 1870 р. передбачала організаційно-технічний принцип побудови 

апарату системи управління, тобто, сама процедура виборів була прописаною, 

із чітким дотриманням норм стосовно вікового та майнового цензів, терміну 

проживання у місті виборців та підданства. Оскільки саме від результатів 

виборів безпосередньо залежала майбутня позитивна репутація думи перед 

вищою владою та рівень довіри міщан, що виражався у таких повноваженнях, 

як формування міського бюджету, його використання на заходи з благоустрою 

міста. 
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Власне виборці у Російській імперії були поділені на три категорії (такі ж 

виборчі системи вже існували в Австрії та Пруссії) [350, с. 62]. Так, міщани, які 

сплачували до міського бюджету 2/ 3 податків належали до перших двох 

категорій. Третя ж включала усіх інших жителів. Право голосу мало дві форми 

– безпосередню, тобто виборець особисто голосував, то за довіреністю. Другою 

формою голосу користувались жінки, що володіли необхідним виборчим 

цензом, але могли брати участь у виборах лише через своїх довірених осіб, 

оскільки брати особисту участь у голосуванні дозволялось лише чоловікам, що 

досягли 25-літнього віку. Фактично позбавленими виборчого права були 

наймані робітники, що у більшості не володіли нерухомістю, інженери, лікарі, 

викладачі, які не мали власних будинків, а винаймали квартири. Вибори у 

міські думи провадилися за так званою трикласною виборчою системою, 

відповідно до розміру зборів, що сплачувалися особами на користь міста. 

Тисячі дрібних платників податків обирали в думу таку ж кількість 

представників, як кілька великих промисловців і купців. Система майнового 

цензу забезпечувала перевагу в думі великої фінансової та торгово-промислової 

буржуазії. Проведення виборів і підрахунок голосів відбувалися під 

безпосереднім керівництвом міського голови і губернатора. Закон передбачав 

оскарження зловживань, допущених під час виборів, але скарги надходили для 

прийняття заходів до міського голови та губернатора [82, с. 824]. 

Згідно з “Міським положенням” у тих містах, де кількість виборців не 

перевищувала 300 осіб, обиралася міська дума із 30 гласних. Якщо ж 

виборців було більше, на кожні 150 нових виборців дозволялося додатково 

обирати ще до 6 гласних. Так, напередодні проведення перших виборів до 

Луцької міської думи у 1880 р. в місті проживали 12292 мешканці, з яких 

лише 800 осіб були домовласниками і становили 6,5 % всього населення 

міста [7, арк. 8–8 зв.]. Крім того, частина домовласників позбавлялася участі 

у виборах через заборгованість у сплаті міських податків. Не варто забувати і 

ту частину виборців, які просто не прийшли на вибори. У 1885 р. у складі 

Луцької міської думи працювало 37 гласних, яких обирали лише близько 



 

 

104 

 

450 виборців, тобто близько 3 % від усього населення міста [38, арк. 24]. 

Міський бюджет формувався за рахунок податків і зборів з нерухомості, 

прибутків від різних оренд міського майна, податків із промислових 

підприємств та торгівлі. Міська реформа перекладала на органи міського 

самоврядування “обов'язкові витрати” по утриманню поліції, пожежної 

охорони, в'язниць та військових казарм [82, с. 854]. 

Органами нагляду за діяльністю міського самоврядування були 

губернатор, очолювана ним губернська присутність у міських справах, а 

також структури міністерства внутрішніх справ [82, с. 851]. 

Процес практичної реалізації “Міського положення” і проведення 

реформування міського управління в різних регіонах Російської імперії 

проходив по-різному. У центральних губерніях, де в містах була стабільна 

російська влада, чиновники дозволяли обирати органи громадського управління 

і вони починали працювати. Так, з 707 міст, які нараховувалися в Російській 

імперії на початку 1860-х рр., більшість з яких мала не більше 5 тисяч 

мешканців, російська влада дозволила провести вибори і сформувати міські 

думи лише у 509 містах. До початку наступної міської реформи в 1892 р. 

російська влада дозволила сформувати міські думи вже в 621 місті [134, с. 170]. 

Зовсім інше ставлення було у російських можновладців до губерній так 

званого “західного краю”, де більшість в містах складало єврейське населення. 

Крім того сильні впливи мали власники поляки (нещодавно було польське 

повстання 1863 р.). Запровадження норм “Міського положення” тут під різними 

приводами відтягувалося. У 1870 р. в Житомирі була створена окрема урядова 

комісія для збору пропозицій стосовно запровадження у Волинській губернії 

нового міського положення. Результатом її діяльності стала спеціальна постанова 

Державної Ради, затверджена царем 29 квітня 1875 р., і окремий указ урядового 

Сенату від 6 червня 1875 р., у яких рекомендувалося місцевим чиновникам, 

запроваджуючи міське самоврядування, “дотримуватися послідовності, вільної 

від усякого поспіху”, тобто з метою утримання контролю над ситуацією не 

поспішати із нововеденнями [4, арк. 6; 7, арк. 1; 100, с. 462–464]. 
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Незважаючи на недоліки, міські громади Волинської губернії 

неодноразово зверталися до губернатора та генерал-губернатора із проханням 

дозволити вибори до органів міського самоврядування. Міська реформа давала 

хоч незначний, але шанс впливати на рішення російської влади, відстоювати 

інтереси місцевих громад міст Волині і обмежити непомірні сплати 

різноманітних платежів із міщан. 

Початком впровадження міської реформи у губернії стало створення 

в березні 1876 р. органу нагляду та контролю за міським самоуправлінням у 

Волинській губернії  губернського у міських справах присутствія, яке 

очолив губернатор [4, арк. 5]. Першим містом, яке отримало дозвіл 

сформувати нові самоврядні громадські органи управління став звичайно ж 

губернський центр. Таким чином, через сім років після проголошення 

реформи, на початку 1877 р. в Житомирі відбулися перші вибори до міського 

управління у Волинській губернії [4, арк. 46].Згідно детального аналізу 

складу Житомирська міська дума у 1884–1888 рр. нараховувала 65 гласних, 

які обиралися майже рівномірно від трьох майнових розрядах виборців: по 

першому було обрано 18 гласних, по другому – 17, а по третьому – 21. Їх 

мали право обирати лише біля 900 виборців, що складали всього 1,6 % всього 

міського населення Житомира із загальною кількістю 55752 жителів [106, 

с. 204, 374]. Така мала кількість виборців, як зазначалося раніше, пов’язана з 

тим, що частина домовласників позбавлялася участі у виборах через 

заборгованість у сплаті міських податків, або просто не прийшли на вибори. 

Аналіз освітнього рівня гласних засвідчує, що майже половина з них мали 

середню освіту (26 гласних; 45 %). Інша частина – 24 гласних (41,5 %) – мали 

лише домашню освіту. Вищу освіту мали всього 5 гласних (9 %). Так, з гласних 

першого розряду вищої освіти не мав ніхто, у той час як по другому розряду її 

мали чотири гласні, а по третьому – один [402, с. 75]. Такий невисокий освітній 

рівень вибраних представників в органи міського самоврядування можна 

пояснити особливостями виборчого законодавства, коли виборчого права 

позбавлялися особи, які орендували майно, серед яких було багато осіб з 
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вищою освітою (лікарі, вчителі, інженери). Звичайно, що такий невисокий 

освітній рівень гласних міг впливати на якість рішень, що приймалися думою у 

вирішенні міських проблем [379, с. 104]. 

Згідно із соціальним складом Житомирська міська дума розподілялася 

наступним чином: купці (13 гласних), дворяни (12), міщани (9), чиновники 

(10), священики (2). Про інших гласних інформація неповна. Із загальної 

кількості гласних 44 % належало – до дворян і чиновників, 22,5 % – до 

купецтва, 16 % – до міщан. По першому розряду гласних найбільше було 

купців (9), по другому – дворян (6), по третьому – міщан (5) [398, с. 82]. 

За “Міським положенням” 1870 р. існували реальні обмеження виборчих 

прав, хоча й зазначалося, що обраними в гласні могли бути всі, хто мав право 

голосу на виборах. Однак кількість гласних від нехристиян, зокрема євреїв, у 

міських думах не повинна була перевищувати третини загальної кількості 

гласних. Також зазначалося, що голова думи не міг бути євреєм [82, с. 852]. 

Згодом, після введення нового міського положення 1892 р., кількість гласних 

від нехристиян ще більше зменшена, а євреїв зовсім усунули із числа 

виборців. Гласних від них не обирали, а призначали, причому вони повинні 

були становити не більше однієї десятої частини всього складу міської думи 

[120, с. 327]. 

Російські чиновники уважно слідкували, щоб владні повноваження 

також не переходили в руки польських власників. Після придушення 

польського повстання російський уряд своїм розпорядженням від 26 березня 

1864 р. наказував замінити у Південно-західному краї керівників цивільних 

установ польської національності (католиків) особами православного і 

лютеранського віросповідання [7, арк. 45 – 46]. 

У випадку, коли ж гласні обирали на керівні посади міських управлінь 

представників польської національності, то губернатор скасовував такі 

результати виборів [382, с. 140]. Так, 11 березня 1882 р. волинський губернатор 

повідомляв генерал-губернатора про те, що вдруге з липня 1881 р. ним були 

відмінені вибори на посаду міського голови та його заступника у Володимирі-
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Волинському, оскільки гласні віддали перевагу “в результаті обрання на 

громадські посади невідповідних осіб”, тобто представників польської 

національності. Подібна ситуація склалася і в Овручі, де заступником голови 

вдруге було обрано поляка-католика [6, арк. 52, 52 зв., 53]. У 1884 р. під час 

виборів до Луцької міської думи волинським губернатором двічі була відхилена 

подана для затвердження кандидатура на посаду заступника голови міської думи 

В. Корвіна-Піотровського, луцького поміщика, поляка за національністю, за 

якого проголосувало 25 із 29 гласних другого і третього розрядів [7, арк. 220]. 

Міська реформа 1870 р. зовсім не врегульовувала питання самоврядування 

міст, які належали приватним власникам. У Волинській губернії таких було п’ять 

– Дубно, Острог, Рівне, Заслав та Старокостянтинів. Мешканці цих міст платили 

чинш своїм власникам, які мало переймалися питаннями благоустрою і розвитку 

своїх володінь. Але поряд з тим, російська влада вимагала від міського населення 

всіх міст імперії сплати цілої низки обов’язкових зборів та платежів в 

загальнодержавну скарбницю. Ступінь і види самоврядування в приватних 

містах визначали їх власники. А офіційно всі ці міста, крім м. Дубно, де було 

дозволено мати спрощену міську думу раніше, не мали своїх власних дум, а 

за міським управлінням були приписані до Новоград-Волинської міської 

думи [4, арк. 1]. Деякий час у 60-ті рр. ХІХ ст. Острог перебував у віданні 

Дубенської спрощеної міської думи [1, арк. 4]. За будь-яким, навіть 

дріб’язковим дозволом, мешканці приватних міст змушені були долати 

значні відстані, часто бездоріжжям. Та і міська дума Новоград-Волинського, 

до якої були приписані чотири приватні міста – Острог, Рівне, Заслав, 

Старокостянтинів та ще 30 містечок однойменних повітів, громадські та 

станові справи котрих були зосереджені також у цій думі, вже не могла 

справлятися з такою кількістю справ, вчасно слідкувати за надходженням 

зборів та податків, вимагати сплати недоплат і вирішувати поточні справи [6, 

арк. 3, 3 зв]. 

У ході проведення нової міської реформи російська влада пообіцяла 

ліквідувати це протиріччя. У мешканців приватних міст з’явилася хоч 
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ілюзорна, але надія, на поліпшення свого складного економічного становища, 

сподівалися, що влада дозволить використовувати частину коштів на 

забезпечення міських потреб. Але чиновники зовсім не поспішали. Як зазначає 

дослідниця волинських міст О. Прищепа, через 10 років після проголошення 

міської реформи, 20 листопада 1880 р. від жителів Заслава міністру внутрішніх 

справ було надіслане прохання посприяти їх відокремленню від Новоград-

Волинської міської думи і дозволити створити власну думу. Автори петиції 

зазначали, що “не маючи залізничного і шосейного сполучення з Новоградом-

Волинським, жителям Заслава доводиться долати бездоріжжям 110 верст, щоб 

вирішити інколи найпростіші питання” [379, с. 105]. Скаржилися прохачі і на 

утиски з боку російських чиновників стосовно контролю над зібраними 

коштами на різні державні і громадські потреби, а також на виконання ними 

натуральних повинностей. І навіть в разі відрядження до Заслава одного з 

членів міської думи Новограда-Волинського його жителі теж терпіли збитки, 

оскільки “член думи… доводить громаду до витрат” [6, арк. 25 – 25 зв.]. 

Не лише у Волинській губернії в ході практичної реалізації міської 

реформи повстала проблема адміністративного функціонування приватних міст 

так званих “західних губерній Російської імперії”. Російський уряд після п’яти 

років реалізації міської реформи окремим розпорядженням від 29 квітня 1875 р. 

роз’яснював, що у приватних містах західних губерній слід створювати спрощені 

міські думи, які будуть підпорядковуватися безпосередньо губернатору 

відповідно до “Жалуваної грамоти на права і вигоди містам Російської імперії” 

[100, с. 462–464]. Таким чином, російська влада була зовсім не зацікавлена в 

розвитку самоврядування приватних міст, а швидше навпаки, чиновники чекали 

поки буде ліквідований сам статус цих міст як вотчинних володінь їх власників 

[6, арк. 15 зв.]. Губернське правління Волинської губернії, яке безпосередньо 

відповідало за проведення міської реформи, найбільше переймалося тим, чи 

зможуть ці міста в разі відокремлення їх від Новоград-Волинської міської думи, 

сформувати дієві органи влади, які будуть вчасно і в повному обсязі сплачувати 

податки в державну скарбницю [6, арк. 12]. Тим більше, що більшість 
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волинських міст вже мали значні заборгованості зі сплати різноманітних 

платежів перед імперською владою, а нова реформа лише розширювала перелік 

обов’язкових загальнодержавних платежів [379, с. 106]. 

Лише на початку 1882 р., через 12 років після оголошення міської 

реформи, Новоград-Волинська міська дума провела перші вибори у приватних 

містах і були створені спрощені міські думи в Острозі, Рівному, Заславі та 

Старокостянтинові. Тут були обрані міські старости, які підпорядковувалися 

безпосередньо губернатору і відповідали за своєчасне надходження платежів в 

казну [6, арк. 54 зв.]. Стосовно Дубна, в якому і до введення нового міського 

положення діяла окрема міська дума, вирішено було зрівняти його з іншими 

приватними містами у праві обрання свого міського управління у спрощеному 

варіанті [7, арк. 32]. Однак у цьому місті аж до введення “Міського 

положення” 1892 р. продовжувала діяти власна дума [71, арк. 26]. 

Лише після створенням спрощених міських дум у приватних містах 

Волинської губернії в 1881 р. проведено вибори та створено нові громадські 

міські думи у Луцьку, Ковелі, Володимирі-Волинському, Кременці та Овручі 

[6, арк. 14, 32]. Аналогічні вибори відбулися на початку 1882 р. у Новограді-

Волинському, де також російська влада сформувала нову громадську міську 

думу [6, арк. 54 зв.]. 

Вибори показали численні порушення. Так, мешканці Луцька 7 травня 

1881 р. в телеграмі, надісланій в МВС, писали: “…шість місяців вводиться 

міське положення, … у справі застій …, просимо дозволити відкрити в 

Луцьку дійсно міську управу” [7, арк. 43 зв., 44]. У 1888 р. в Острозі вибори 

міського старости переносилися кілька разів у зв’язку з неявкою виборців, 

взяло участь лише 472 жителі [69, арк. 62]. Усього 750 мешканців Ковеля, які 

становили 5,5 % його населення, були включені до списків виборців у 

1886 р., коли проводилися наступні вибори до міського громадського 

управління [61, арк. 5]. 

Таким чином, із приходом російської влади українські міста стають не 

стільки осередками ремесла та торгівлі, а адміністративними центрами зі збору 
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податків для імперії. Питання внутрішнього благоустрою міст і вирішення 

побутових проблем міських мешканців стають другорядними. Закриття 

традиційних торгових ринків регіону, створення лінії єврейської осілості, за яку 

заборонялося виїжджати торгівцям і ремісникам, призвело до ще більшого 

зубожіння жителів міст і містечок Волині. З ліквідацією магдебурзького права 

міські органи самоуправління перейшли на норми загальноросійського міського 

права, яке не враховувало особливості функціонування волинських міст. 

Представники центральної російської адміністрації вимагали передусім сплати 

коштів в державну скарбницю, тому ресурсів на розвиток та благоустрій міст 

залишалося обмаль. Це призводило до подальшого занепаду міст. 

Російські урядовці проголошували метою міської реформи 1870 р. 

створення умов міським жителям приймати участь у веденні міського 

господарства. Хоча на практиці дії російської влади більше нагадували бажання 

перекласти на місцеві органи самоврядування тягар управління муніципальним 

господарством. Міська реформа запроваджувала єдині для всіх станів органи 

громадського управління, що обиралися на основі майнового цензу, який 

забезпечував перевагу в думі великої фінансової та торгово-промислової 

буржуазії. У містах створювалися розпорядчі органи – міські думи, та виконавчі 

органи – міські управи, які управляли муніципальним господарством.  

Боячись надавати доступ до самоврядування жителям міст Волині, де 

було багато польських власників та значна кількість єврейського населення, 

уряд гальмував запровадження виборних міських дум у Волинській губернії. 

Першим містом, яке отримало дозвіл сформувати нові самоврядні громадські 

органи управління став губернський центр Житомир лише через сім років 

після проголошення реформи. 
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3.2. Структура міської влади й організація роботи органів міського 

громадського управління містами Волині наприкінці ХІХ – на початку 

ХХ ст. 

У той час, коли у Волинській губернії лише приступали до реалізації 

міської реформи і розпочинали вибори в міські думи, в Петербурзі в березні 

1881 р. сталася надзвичайна подія – вбивство народовольцями ініціатора 

ліберальних реформ російського імператора Олександра ІІ. Для внутрішньої 

політики нового російського імператора Олександра ІІІ був характерний 

реакційний напрямок з ліквідації ліберальних змін, введених у 60-х – 70-х рр. 

ХІХ ст. Усі контрреформи (селянська, земська, міська, судова) носили 

яскраво виражений дворянсько-кріпосницький характер. До кола цих змін 

потрапило і місцеве самоуправління. Зокрема, було ухвалено “Положення 

про заходи до охорони державного порядку і громадського спокою” (1881 р.), 

внесено низку змін до організації земств (1890 р.), посилено цензуру, 

скасовано університетську автономію тощо. Серед іншого уряд 11 червня 

1892 р. прийняв нове “Міське положення” [84], яке замінило попереднє 

“Міське положення” 1870 р. Царизм і не приховував, що його введення 

необхідне було для посилення контролю російської адміністрації над 

місцевим самоврядуванням [350, с. 205]. 

“Міське положення” поширювалося на чітко окреслене коло населених 

пунктів, статус яких як міських поселень був затверджений імперією. Міські 

поселення виконували функції губернських або повітових центрів та заштатних 

міст. У другій половині ХІХ ст. містами у Волинській губернії вважалися 

Житомир (центр), Новоград-Волинський, Рівне, Луцьк, Володимир-

Волинський, Ковель, Остріг, Овруч, Дубно, Кременець, Старокостянтинів та 

Заславль (у січні 1910 р. перейменовано в Ізяславль) [84, с. 767, 780]. У 1903 р. 

указом імператора статус міста отримав Здолбунів, де вводилося спрощене 

міське управління. Для визначення прав власників та оцінки нерухомості була 

створена спеціальна комісія. Міські землі Здолбунова належали поміщику 
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Д. Хом’якову та цементному заводу “Волинь”, але певна їх частина, що 

здавалася в оренду, мала бути викуплена міщанами. До того часу, поки це не 

було здійснено, Д. Хом’яков мав сплачувати до каси міського управління 

500 крб. щорічно на утримання поліції [84, с. 777]. 

Російські урядовці не ставили за мету вносити кардинальні зміни у 

перелік обов’язків муніципальних органів. Сфера діяльності міського 

громадського управління, визначена новим “Міським положенням”, 

залишилася практично аналогічною. Зокрема, органи самоуправління 

розпоряджалися зібраними на користь міст зборами й повинностями, 

розвивали місцеву торгівлю і промисловість, наглядали за правильним 

веденням торгівлі, відкривали базари, організовували кредитні установи 

тощо. Вони відповідали за утримання в належному стані і впорядкування 

вулиць, площ, доріг, тротуарів, водогонів, бульварів, каналів, а також 

освітлення міста [91, с. 16]. 

Міське громадське управління отримало право від імені всіх жителів 

набувати й відчужувати майно, укладати договори, вчиняти цивільні позови й 

відповідати в суді по майнових справах. “Належні міському поселенню землі, 

призначені за міським планом під площі, вулиці, провулки, тротуари, зостаючись 

міською власністю, перебувають у спільному всіх користуванні” зазначалося у 

“Положенні”. Сфера діяльності міського громадського управління обмежувалося 

межами міського поселення та відведеними йому землями [83, с. 434]. 

Соціальна сфера була важливою складовою діяльності муніципальних 

органів. Міське самоуправління займалося облаштуванням благодійних та 

лікарняних закладів, опікою над бідними. Самоврядні органи міста повинні 

були брати участь у заходах з охорони здоров’я населення та запобігання 

епідеміям, дбати про покращення лікарської допомоги міщанам. На них 

накладався також обов’язок боротися зі пожежами та стихійними лихами. В 

освітній сфері міське управління брало участь у керівництві навчальними 

закладами, у облаштуванні бібліотек, музеїв, театрів тощо. Суттєвим 

пунктом витрат для муніципальних органів стало виділення коштів на 
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потреби військового відомства і утримання адміністрацій [84, c. 17]. Таким 

чином, у відданні місцевих органів самоврядування перебували практично 

усі найважливіші аспекти міського життя. 

Міське самоврядування було представлене розпорядчими та виконавчими 

органами – думою та управою. Думу формували гласні, для обрання яких через 

кожні чотири роки призначалися міською управою вибори, результати яких 

затверджувалися губернатором [91, с. 21]. Коротка структура міського 

управління подана в схемі 1. 

В новому “Положенні” за основу виборчого права брався виключно 

майновий ценз, на відміну від “Міське положення” 1870 р., яке в основу права 

обирати гласних покладало розмір сплати зборів у міську касу. Воно 

поширювалося на: 1) власників в межах міста нерухомим майном вартістю від 

300 крб. ; 2) осіб, які утримували торгівельно-промисловий заклад, який 

відносився до першої чи другої гільдії [220, с. 94]. Введений майновий ценз був 

досить високий, що істотно зменшило кількість міських жителів, які змогли 

взяти участь у виборах. Так, якщо у виборах Луцької міської думи за правовими 

нормами 1870 р. могло брати участь близько 450 осіб, тобто 3 % всього 

населення Луцька, то за правилами 1892 р. лише 105 (0,6 % міських жителів) 

[38, арк. 24]. Такі обмеження аргументувались царськими чиновниками як 

спроба сформувати ефективне міське управління завдяки високому рівневі 

освіти через допущення до виборів більш заможної частини населення (в першу 

чергу дворян). Таким чином, надаючи перевагу заможнішим верствам 

населення законодавство позбавляло представництва в думах бідніші верстви 

міських жителів і таким чином потреби більшості жителів міст щодо житла, 

харчування, лікування, освіти лишалися невирішеними [286, с. 79]. 

Виборче законодавство обмежувало окремі категорії виборців. Так, 

навіть маючи відповідний майновий ценз, жінки та особи, які не досягли віку 

25 років мали право приймати участь у виборах не особисто, а через 

уповноважених. Жінки могли надавати відповідні права лише своїм родичам 

[83, с. 437]. Також, порівняно з попереднім “Міським положенням”, було 
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зменшено кількість гласних з нехристиян – вона не могла перевищувати одну 

п’яту частину всієї кількості гласних. Саме конфесійна приналежність була 

причиною відмови губернської адміністрації у дозволі працювати в міському 

управлінні [84, c. 67]. Щоправда, зазначалося, що на території єврейської 

осілості, у випадку недостатньої кількості осіб християнського віросповідання, 

для обрання гласних вільні вакансії можна заповнювати нехристиянами. Це 

було актуальним для Волинської губернії, оскільки тут в містах більше 

половини населення складали євреї [84, c. 68].  

Не мали права брати участь у виборах: представники місцевих 

управлінських установ, за винятком губернського предводителя дворянства, 

голови губернської земської управи, міського голови та членів від земських 

зборів і міської думи; священики та церковнослужителі; місцеві чини 

прокурорського нагляду; особи, які займали в губернії поліцейські посади 

[140, c. 14]. Крім того, існував ще низка обмежень участі у виборах, зокрема 

позбавлялися права обирати особи, що знаходилися під наглядом поліції [91, 

c. 6]. 

Нові законодавчі обмеження участі у виборах, особливо підняття 

майнового цензу, зменшення кількості виборців, майже вдвічі зменшили 

кількість гласних, яких обирали у містах Волинської губернії. Так, у 

Житомирі вона знизилася з 2990 осіб – до 350 [286, c. 417]; в Луцьку – з 450 – 

до 105 [372, c. 145]. Відповідно до цього у міських думах зменшилася 

кількість обраних представників. Якщо до запровадження міської реформи 

1892 р. у Луцькій міській думі працювало 37 гласних, то у 1894 р. їх кількість 

не перевищувала 20 осіб [38, арк. 24]. А якщо до Житомирської міської думи 

у 1880-і рр. обиралося – до 56 гласних, то в 1901 р. до неї входило лише 

36 гласних [26, арк. 2; 106, с. 204]. 

Згідно “Міського положення” 1892 р. для такого регіону, як Волинська 

губернія, де правом голосу на виборах користувалися не більше 100 осіб, 

російська влада встановила норму до 40 гласних, які могли бути обрані в 

міську думу [140, с. 19]. Крім обраних, у засіданнях думи могли приймати 
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участь представник від духовного відомства та голова місцевої повітової 

земської управи [84, c. 49]. 

Для проведення виборів рішенням губернатора скликалися виборчі 

збори, участь в яких мали право брати лише особи з правом голосу, серед 

яких і обиралися гласні. Губернатор мав право скасувати обрання окремих 

гласних, або взагалі визнати недійсними результати виборів, і призначити 

нові вибори. Випадки незатвердження обраних осіб були непоодинокими 

[350, с. 204]. Проведення нових виборів приводило до додаткових витрат і 

ускладнювало роботу органів міського управління. 

Хоча, “Міським положенням” гласним заборонялося без поважних 

причин ухилятися від участі у засіданнях, не всі міські гласні відвідували 

засідання думи. До поважних причин в законодавстві зазначалися такі: 

відповідальне доручення на державній службі, хвороба, яка заважає виходу з 

будинку, важка хвороба чи смерть родичів, неповідомлення гласному про 

засідання. Про свої причини відсутності гласний мав завчасно повідомити 

голову, який оголошував про це на загальному зібранні. У разі відсутності 

повідомлення або неявки з неповажних причин передбачалися спочатку 

попередження, наступного разу – грошове стягнення (до 75 крб.). За третім 

випадком відсутності без поважних причин на засіданні думи окрім грошового 

стягнення дозволялося виключення зі складу гласних [91, с. 297]. Однак, 

незважаючи на ці суворі правила, серед міських обранців були такі, які, 

продовжуючи залишатися у складі думи, взагалі не відвідували засідання.  

Крім того, згідно регламенту роботи міської думи, щороку мало 

відбутися не менше чотирьох та не більше двадцяти чотирьох засідань. При 

голосуванні гласний не мав права передавати свій голос іншій особі. 

Наслідком цього ставали численні випадки відсутності необхідного кворуму 

для прийняття рішень [91, с. 298]. 

Окрема стаття “Міського положення” визначала повноваження органів 

самоврядування. Зокрема, для координації діяльності міського самоврядування 

дума організовувала вибори та призначала грошове утримання на міські посади, 
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здійснювала керівництво виконавчими органами громадського управління. 

Також дума розглядала міський кошторис прибутків та витрат, визначала 

розміри місцевих зборів.  

Муніципальні органи видавали обов’язкові для жителів розпорядження 

про заходи із запобігання пожежам, порядку утримання в належному стані 

вулиць, площ, бульварів, правила користування міським транспортом тощо. 

Крім цього, до їхньої компетенції входили постанови щодо санітарного 

стану, якого слід дотримуватися в місцях продажу продуктів харчування, на 

фабричних та ремісничих підприємствах, бойнях для худоби та приватних 

садибах [83, с. 441]. 

Дума отримала право обговорювати пропозиції щодо позики на потреби 

міста та приймати на баланс пожертви, направляти губернатору, а за його 

згоди і вищому керівництву клопотання про місцеві потреби. Муніципальна 

влада здійснювала управління міським майном та коштами, могла купувати 

нерухоме майно. З метою скорочення недоплат дума отримала право 

перетворювати натуральні земські повинності міських жителів на грошові 

Крім цього, думи визначали граничні ціни за проїзд в екіпажах візників, плату 

за користування під’їзними шляхами, переправами, бойнями для худоби, 

водогонами тощо [84, с. 239]. 

З метою фінансування непередбачуваних витрат у містах було створено 

запасні капітали – резервні фонди. Використовувати кошти з цих фондів було 

можливе лише за згодою МВС і в подальшому обов’язковим поверненням 

цих сум до запасного капіталу. Таким чином, навіть у використанні власних 

резервних фондів міста були обмежені [105, с. 502]. 

Міські думи визначали граничні ціни на товари першої необхідності, 

такі як м’ясо та хліб. Порушників встановлених цін штрафували, що не 

давало можливості торговцям завищувати ціни задля особистої вигоди [84, 

с. 352]. 

Важливими для міського життя були розпорядження щодо забудови 

поселень. Міські управління складали плани поселень та змінювати їх могли 
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лише з дозволу уряду. Це стосувалося міст, у яких «Міське положення» 

вводилося у повному обсязі, решта повинна була звертатися до будівельного 

відділу губернської управи [371, с. 144]. Таким чином, процедура зміни міських 

планів була складною і довготривалою, що призводило до того, що забудова 

міських поселень відбувалася стихійно і не відповідала затвердженим планам. 

Міська управа безпосередньо завідувала муніципальними економічними 

справами. Вона проводила облік всього міського майна, вела поточні 

господарські справи, збирала всі необхідні для думи матеріали, виконувала її 

розпорядження. Управа складала проекти кошторисів, визначала терміни і 

правила звітності підпорядкованих їй осіб та установ, займалася збором 

місцевих податків тощо. Крім цього, вона повідомляла про ціни на продукти 

харчування земські управи або комісії народного продовольства. Їй надавалося 

право дозволяти будівництво громадських лазень, а також різних промислових 

об’єктів [84, с. 300]. Водночас міське громадське управління не могло 

впливати на управління поліцією, витрачало значні кошти на утримання 

військових частин тощо. Таким чином, органи самоврядування мали виключно 

господарську роль у житті міст. 

Для керівництва окремими напрямками міського господарства думи 

призначали відповідальних членів управи, які в разі потреби і лише з дозволу 

губернатора, організовували спеціальні виконавчі комісії, підпорядковані 

управі. У волинських містах діяло чимало спеціальних комісій. Наприклад, на 

початку ХХ ст. в Житомирі важливі функції виконувала розкладочна комісія. 

Вона облікувала державні податки, визначала міський збір з нерухомого 

майна, що приносив значну частину прибутків до муніципальної скарбниці. 

Ведення справ міського господарства та контроль грошових звітів службовців 

здійснювала ревізійна група. Для участі в аукціонних продажах міської 

позичкової каси та нагляду за прибутками від міського нотаріального збору 

діяла комісія з ревізії книг міської каси. Оціночна комісія займалася 

відчуженням і отриманням міського нерухомого майна. Крім цього, окремими 

галузями міського господарства завідували училищна, фінансова, юридична, 
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лісова, санітарна, з брукування міста та з нагляду за міською пожежною 

частиною комісії, а також торгівельна депутація та театральна дирекція [257, 

с. 29]. З 1910 р. до них приєдналися ще й ломбардна, орендна та водопровідна 

комісії. Кожний з цих підрозділів мав свій штат працівників на чолі з членом 

управи. Кількість комісій та обсяг виконуваних робіт залежали від розвитку 

міського господарства. 

Траплялися випадки, коли до виконавчих та ревізійної комісій потрапляли 

одні й ті ж особи, що нерідко призводило до службових зловживань [248, с. 24]. 

Зокрема, під час ревізії житомирського міського громадського управління 

старшим радником О. Криловим стало відомо, що одні й ті ж особи входили в 

комісію, яка визначала, які саме дороги слід забрукувати і ці ж особи входили в 

комісію, яка перевіряла виконання роботи. Тобто, фактично комісія була 

підзвітна сама собі [32, арк. 144]. 

Міським головам, членам управ та іншим службовцям установ міського 

громадського управління заборонялося брати участь у придбанні майна, у 

продажі якого вони брали участь по службі. Водночас не було подібних 

обмежень для гласних. Крім того, всі представники муніципальних органів 

могли орендувати промисли чи, в свою чергу, здавати в оренду місту своє 

майно. Так, оренда ділянки міської землі могла бути дозволена гласному за 

меншою ціною, ніж запропонована сторонньою особою. Були преференції у 

наданні міським службовцям підрядів, прав на постачання певних товарів та 

найму місту приватних будинків тощо [248, с. 29]. До негативних наслідків 

призводило також поєднання одними й тими ж особами обов’язків гласних та 

службовців канцелярії управи [23, арк. 1, 2, 10]. 

Більшість рішень міської думи і управи вводилися в дію лише після їх 

затвердження губернатором. Зокрема, до них належали розпорядження щодо 

розподілу земель під продаж або під забудову, умови викупу присадибних 

ділянок і будинків, розпорядження про встановлення граничних цін на хліб, 

м’ясо тощо [93, с. 228]. Взагалі, губернатор мав право скасувати практично 

будь-яке рішення міських дум, проводити ревізії виконавчих органів 
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громадського управління. У випадку, коли губернатор не затверджував 

постанову думи, вона направлялася на розгляд губернського із земських та 

міських справ присутствія, яке хоча й було колегіальним органом, але 

складалося в більшості із позбавлених власної ініціативи та залежних 

чиновників, які підтримували рішення губернатора [91, с. 9]. 

Невдовзі після опублікування “Міського положення” від 11 червня 

1892 р. волинський губернатор розіслав в усі повітові міста циркуляр щодо 

впровадження міської реформи на Волині, згідно якого в губернському 

центрі вона мала розпочатися відразу, а в решті міст мала бути введеною 

поступово [38, арк. 1]. У цей час у деяких повітових містах проводилися 

вибори до міських дум ще згідно “Міського положення” 1870 р., однак їх 

було наказано призупинити і залишили повітові міста на невизначений час 

без виборних органів влади, що провокувало конфліктні ситуації. Так сталося 

в Дубно, коли у 1895 р. міські домовласники відмовилися здавати квартири 

військовим, а городові, у зв’язку з невчасною виплатою заробітної плати, 

взагалі залишили службу [74, арк. 29]. 

На Волині міська реформа почала запроваджуватися лише з 1894 р. Слід 

зазначити, що міста на той час ледве встигли провести вибори і сформувати 

думи згідно попереднього “Міське положення”, адже у Волинській губернії 

воно було введено лише в 1878 – 1883 рр. (в Житомирі – 1877 р.). 

У Волинській губернії у повному обсязі вибори до міських управлінь 

проводилися лише у Житомирі, Луцьку, Новограді-Волинському, Кременці 

та Володимирі-Волинському [220, с. 119]. Наприклад, обрання нового складу 

міської думи у Луцьку відбулося на початку 1894 р. До списків кандидатів 

внесли 112 осіб і установ, з них допустили безпосередньо до виборів 105. 

Кількість гласних складала 20 осіб [372, с. 145]. У решті міст формувалося 

спрощене громадське управління. 

Складним питанням для російської влади залишалася організація 

місцевого самоврядування в приватних містах Волинської губернії. Так, згідно 

положень 22 статті “Міського положення” 1892 р. передбачалося введення в 
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окремих містах Російської імперії виборних управлінь не в повному обсязі, а в 

обмеженому – так званих міських спрощених громадських управлінь. Однак, 

саме під такою назвою у приватних містах Волині вже діяли органи міської 

влади [83, с. 436]. 

Економічний розвиток приватних міст був найнижчим серед волинських 

міст. Неузгодженість дій власників міст і влади спричиняли непоодинокі 

конфлікти городян з власниками, а також суперечки власників міст з міською 

владою та російською адміністрацією. Це спонукало царський уряд ввести 

міське спрощене громадське управління саме в приватних містах. 26 листопада 

1893 р. уряд затвердив список міських поселень, в яких дозволялося обрати 

міські спрощені громадські управління. Серед інших в цьому списку 

перераховувалися всі 5 приватних міст Волинської губернії – це Рівне, Острог, 

Дубно, Заслав, Старокостянтинів, а також Ковель і Овруч [220, с. 114]. Поряд із 

приватними містами, у 1903 р. Здолбунів отримав статус позаштатного міста з 

правом введення спрощеного громадського управління. 

У містах із спрощеним громадським управлінням головним розпорядчим 

органом були збори міських уповноважених у складі від дванадцяти – до 

п’ятнадцяти осіб. Вони обиралися зборами місцевих землевласників під 

головуванням призначеної губернатором особи. Так, у 1901 р. в роботі зборів 

міського спрощеного громадського управління Дубна брали участь 12 осіб, які 

володіли в місті нерухомим майном вартістю більше 100 крб. [74, арк. 66]. 

Збори уповноважених обирали старосту та одного або двох помічників. 

Староста головував на зібраннях, керував поточними господарськими 

справами, складав проекти міських кошторисів, фінансових звітів тощо. 

Старосту та його помічників уповноважені особи обирали на чотири роки. 

Перелік обов’язків був тотожним до органів управління у містах, де думи 

створювалися у повному обсязі [105, с. 450]. 

Спрощене громадське управління з часом могло бути замінене системою 

органів самоврядування у повному обсязі. Зокрема, так сталося в Рівному. 

Швидкий розвиток господарства, зростання кількості населення в цьому місті 
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призвели до того, що діяльність спрощеного громадського управління 

перестала відповідати реальним його потребам. У Рівному розвивалася 

промисловість, збільшувалися грошові надходження, виручені від торгівлі. 

Прибутки міста за рік збільшилися в 2,3 рази: якщо у 1895 р. вони складали 

12027 крб., то у 1896 – 27744 крб. Враховуючи це, у 1898 р. на прохання 

волинського губернатора уряд виключив Рівне із списку міст зі спрощеним 

громадським управлінням, і надав можливість застосувати в ньому в повному 

обсязі правила “Міського положення” 1892 р. [16, арк. 1, 6]. А в травні 1904 р. 

такий же дозвіл отримало ковельське міське самоврядування [22, арк. 3]. 

На початку ХХ ст. спрощені міські громадські управління діяли в 7 із 

13 міст Волинської губернії, зокрема, в Острозі, Здолбунові (з 1903 р. 

позаштатне місто Острозького повіту), Дубно, Овручі, Заславі, Ковелі та 

Старокостянтинові [27, арк. 66]. 

Необхідно відмітити, що на результативність роботи міських органів 

самоврядування суттєво впливали конкретні особи – голови міських дум, міські 

старости чи навіть окремі гласні. Саме тому на особливому становищі були 

освічені харизматичні особистості чи посадовці із хорошою репутацію і 

значним впливом на населення, котрі і забезпечували ефективну роботу міських 

управлінь. Прикладом авторитетності певних посадовців є матеріали архівних 

документів початку ХХ ст., які засвідчують принципову позицію рівненського 

старости Лебедзієвського у відстоюванні ним інтересів мешканців міста перед 

власником Рівного С. Любомирським [31, арк. 7а, 8, 9; 9, арк. 102]. Такою ж 

яскравою особистістю був Я. Тимофєєв, уповноважений зборів Дубенського 

міського спрощеного громадського управління. Як представник інтересів 

дубенських домовласників вже трьох скликань відкрито висловлював свою 

думку стосовно рішень цього колегіального органу. Зокрема, звертав увагу на 

зловживання деякими керівними виборними особами своїм посадовим 

становищем, критикував недосконалий механізм прийняття міського бюджету 

та штучно роздуті штати управлінців у виконавчих структурах міської влади 

[80, арк. 273]. 
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Що стосується службових зловживань, то такі факти справді були в 

діяльності міських управлінь. Так, у ході проведеного офіційного розслідування, 

доведено причетність старости В. Немоловського до значної розтрати на особисті 

потреби міських коштів в сумі близько 2000 крб. Проте, усі спроби 

представників виборної міської влади притягти старосту до відповідальності 

були проігнорованими. В 1905 р. волинський губернатор просто звільнив 

В. Немоловського на його прохання [77, арк. 172, 194, 196]. 

Отже, законодавці проголошували своєю метою створення умов для 

розвитку міського господарства й залучення до органів самоврядування 

підприємців, фінансову та торгову буржуазію з метою економічного зміцнення 

міст. А насправді російські можновладці остаточно перетворили міське 

самоуправління в урядовий орган утримання міського господарства. Проте, 

міські реформи 1870 р. та 1892 р. закріпили систему органів міського 

управління, стали поштовхом до торгово-промислового розвитку міст.  

Впровадження у другій половині ХІХ ст. міських реформ у Волинській 

губернії характеризувалося певною специфікою, пов’язаною з особливостями 

історичного розвитку цього регіону. На Волині вони впроваджувалися довше, 

ніж у решті губерній Правобережної України. Окрім того, в реалізації міських 

реформ тут спостерігалася певна специфіка у зв’язку із наявністю значної 

кількості єврейського населення, польських власників та складнощів із 

визначенням статусу приватних міст. Крім того, нове міське положення 

вводило додаткові загальнодержавні податки та збори, як наслідок практично 

нічого не залишалося на забезпечення потреб волинських міст, а російська 

влада прагнула створити адміністративні органи, які будуть ефективно і в 

повному обсязі збирати кошти, а не вирішувати проблеми міського населення. 
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РОЗДІЛ 4 

МУНІЦИПАЛЬНІ БЮДЖЕТИ МІСТ ВОЛИНІ 

 

 

 

4.1. Джерела формування прибутків органів міського самоврядування 

Згідно із законодавством Російської імперії органам громадського 

управління відводилася керівна роль у міському господарстві. Незважаючи на 

суттєві недоліки, зокрема такі, як відсутність самостійності у діях дум та 

пильний адміністративний контроль з боку губернської адміністрації, міське 

самоврядування могло впливати на розвиток міст. Для того аби роль органів 

самоуправління у розвитку міської економіки стала більш значною, необхідним 

було стабільне надходження прибутків до муніципальних бюджетів. Система 

прибутків міського управління базувалася переважно на двох основних 

джерелах надходження: податках та зборах від нерухомого майна, яка 

перебувала у власності міста. 

Економічне підґрунтя місцевого самоврядування складали місцеві 

бюджети. Фінансова комісія думи готувала щорічний проект бюджету, звітувала 

про прибутки і витрати, контролювала виконання укладених контрактів, сплату 

боргів, виплату жалувань та пенсій. Скарбницю міста наповнювали кошти з 

віддачі в оренду або продажі міського майна (землі та приміщень). Також 

надходили збори з дозволів на право торгівлі і заняття промислами, кошти з 

власників трактирів, постоялих дворів, квартиронаймачів, з утримувачів коней, 

екіпажів тощо. Дума могла звільняти від плати культові споруди, будинки 

церковнослужителів, державні навчальні заклади, неприбуткові державні й 

міські споруди, а також садиби жителів вартістю менше 100 крб. [134, с. 52]. 

Загальні показники прибутків та витрат бюджетів міст Волинської губернії 

станом на 1860 р. подано в таблиці 14, а в таблиці 15 наведено дані про прибутки 

і витрати станом на 1911 р.  

У діяльності міських органів виборної влади в другій половині ХІХ – 

на початку ХХ ст. вагоме місце відводилося формуванню бюджетів міст. 
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Після запровадження “Міських положень” 1892 р. введено нові правила 

складання, розгляду і виконання міських кошторисів і звітів, відповідно до 

яких, принаймні формально, бюджети мали бути бездефіцитними [105, 

с. 460]. І тому вони недостатньо об’єктивно характеризували становище 

фінансового господарства міст, на що звернув увагу в свій час І. Вологодцев 

[260, с. 131]. Та все ж аналіз міських бюджетів дозволяє, хоча й з певними 

обмеженнями, визначити ступінь розвитку і зростання міст. 

Основу формування прибуткових статей міського бюджету складали так 

звані “звичайні і надзвичайні прибутки”. Надзвичайні могли бути запозиченими 

із запасного капіталу, яким розпоряджалася міська влада, а в разі нагальної 

потреби одну зі його статей міг скласти добровільний грошовий збір міських 

громадян (зокрема, на утримання поліції). Прибутки надзвичайні тому і 

називалися так, що поповнювали міський бюджет в разі невідкладних і 

нагальних потреб. Наприклад, коли виникав дефіцит бюджету. Так, у 1880 р. 

дефіцит бюджету Старокостянтинова у сумі 464 крб. вдалося ліквідувати за 

рахунок відрахувань із запасного капіталу. Водночас підкреслимо, що суми 

запасних капіталів були обмежені і згодом могли вичерпатися, як, скажімо, у 

Заславі, де на 1 січня 1880 р. їх залишок обраховувався сумою 19 крб. [6, арк. 

7 зв., 8]. 

Думи формували бюджет міст із так званого “оціночного збору” 

(податку) з приватних садиб та зборів з торгівлі, промислів, а також з міських 

підприємств, нерухомості та землі. Загальному опису зборів на міські 

потреби присвячена 5 глава “Міського положення”: “на користь міського 

поселення встановлюються наступні збори: 1) оціночний з нерухомого 

майна; 2) з документів на право торгівлі й промислів; 3) із трактирних 

закладів, постоялих дворів та крамниць”, зазначалося у ньому. Крім того, 

міська дума “у разі потреби” могла вводити на користь міста збори з 

візницького промислу; з коней та екіпажів, які утримувалися приватними 

особами; збір за володіння собаками та кошти з перевізного промислу. Дума 

також мала право запроваджувати додаткові місцеві збори, але за умови 



 

 

125 

 

схвалення його губернатором, а окремі потребували дозволу міністра 

внутрішніх справ [83, с. 432; 82, с. 825]. 

У 60-ті рр. ХІХ ст. звичайні прибутки формувалися із грошових зборів, 

які отримувалися міською владою з оголошених коштів купців і промислових 

свідоцтв, трактирів, постоялих дворів, клеймування ваг, а також непрямих 

податків, якими оподатковувалися міські жителі за оформлення контрактів, 

договорів, векселів тощо [371, с. 170]. 

Податок з нерухомості завжди відігравав істотну роль у поповненні 

міської скарбниці. “Міське положення” стійким джерелом наповнення міського 

бюджету визначало податок з нерухомого майна – оціночний збір з нерухомого 

майна містян з вартості або прибутковості садиб. Податок на майно – це 

податок, яким обкладається нерухома власність – земля та будинки та був 

основним джерелом наповнення бюджету муніципальної влади. Оціночний збір 

розглядався як місцевий тому, що суб'єктом податків визначався лише власник 

нерухомості і кошти надходили переважно від приватних господарств. Його 

розмір встановлювався міською думою у розмірі не більше 10 % чистого 

прибутку від нерухомого майна або 1 % від вартості нерухомості [84 с. 452]. 

Оціночний збір зобов’язувалися сплачувати усі особи, у власності яких 

перебували земельні ділянки та будівлі у межах міського поселення. Звільнялися 

від сплати цього податку урядові установи, майно навчальних та благодійних 

закладів, будинки, призначені для потреб військових та чиновників, майно, яке 

належало церкві. Крім того, дума з дозволу губернатора могла звільняти від 

сплати цього податку власників нерухомості з незначним прибутком [83, с. 433; 

82, с. 826]. 

Для організації роботи із визначення цього збору міські думи утворювали 

оціночні комісії, до складу яких входили особи, які отримали право голосу на 

виборах, тобто особи, які володіли відповідним майновим цензом. На чолі 

цього виконавчого органу стояв один з членів міської управи. Зазвичай, склад 

комісії обирався на чотири роки. Основою оцінки нерухомого майна у 

більшості випадків слугував чистий прибуток, який отримували власники. Для 
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його визначення необхідно було дізнатися загальний прибуток та витрати на 

утримання певної нерухомості упродовж кількох останніх років. У разі 

неможливості визначення чистого прибутку нерухоме майно оцінювалося в 

залежності від його вартості [406, с. 22]. 

Податок з нерухомого майна приносив значні прибутки містам. Так, у 

1871 р. середньостатистичне російське місто отримувало прибуток з 

нерухомого майна в сумі 7435 крб., а в 1889 р. – втричі більше (24778 крб.) 

[221, с. 21]. Впродовж другої половини ХІХ  початку ХХ ст. прибутки, 

отримані державними містами Волинської губернії від нерухомого майна 

зростали. Так, якщо у 1861 р. в Луцьку збір з міського майна приносив 

прибуток на суму 384 крб., то в 1911 р. він обраховувався сумою 8212 крб., 

тобто в грошовому виразі він виріс у 21 раз. А в Ковелі за цей же проміжок 

часу аналогічний показник зріс у 19,3 рази [405, с. 52]. 

Згідно із правилами оцінка майна, воно проводилося в присутності 

міського архітектора та мало враховувати якість та кількість використаних 

будівельних матеріалів, їх стійкості у випадку пожежі, міцності будівлі, 

вигідності місця розташування, прибутковості тощо. Як й сьогодні, нерухомість 

слугувала надійною гарантією при заставі чи позичці. Оціночна вартість 

будинку та землі бралася до уваги при звичайній маклерській угоді, а також при 

публічному продажу, віддачі під заставу, у спадкуванні та здійсненні інших 

угод. На основі обстеження міська управа видавала домовласникові 

спеціальний документ, де засвідчувалася вартість нерухомості [91, с. 207]. 

Вразливим місцем залишалася оцінка будівель, бо навіть в губернському 

центрі міське управління не мало такої кількості чиновників для цієї клопіткої 

роботи. У повітових волинських містах оціночний збір продовжував 

вираховуватися із вартості будівлі, оскільки провести оцінку всього майна 

силами повітових чиновників не було як. В умовах, коли постійно 

змінювалися оціночні ставки, для повної переоцінки потрібні були кошти [134, 

с. 115]. 

У містах Волинської губернії були не поодинокими випадки заниження 
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вартості нерухомості з метою сплати меншого оціночного збору. Так, під час 

перевірки міської думи в 1901 р. у Житомирі виявлено низку зловживань у 

нарахуванні оціночного збору [253, с. 77]. Зокрема, чиновники відзначали, що 

в місті нараховувалося біля 5000 будинків, які підлягали оцінці й з яких 

стягувалося 35000 крб. збору. Тобто, середня вартість одного будинку не мала 

перевищувати 700 крб. Однак, як зазначали чиновники, насправді переважну 

більшість в місті складали споруди ціною 5000 – 10000 крб., чимало було й 

дорожчих, серед них такі, які вартували до 250 тис. крб. [47, арк. 4]. За кілька 

років вже новий склад управи переглянув оцінювання та стягнення податку та 

встановив нову систему нарахування розміру оціночного збору, яка 

ґрунтувалася на загальній прибутковості нерухомого майна і враховувала 

особливості різних будівель, як кам’яних, так і дерев’яних. Тобто, можна 

стверджувати, що члени міської управи тривалий час занижували вартість 

нерухомості, через що місто втрачало значні кошти. Звичайно, що в заниженні 

вартості нерухомості, а отже і зменшенні сплати податку за нього були 

зацікавлені домовласники, які перебували у складі думи. Фактично, вони 

обкладали податками самі себе та своїх друзів та знайомих і їм було невигідно 

встановлювати великі розміри оціночного збору. Не існував також і дієвий 

контроль за адекватністю оцінки нерухомого майна [135, с. 14]. 

Члени оціночної комісії нерідко використовували службове становище 

і “забували” оцінити окремі будинки заможних домогосподарств, або 

занижували їх вартість з метою зменшення оціночного збору. За свідченням 

сучасників, при поданні скарги рідко можна було розраховувати на її 

позитивне вирішення, адже вони розглядалися членами комісії, які не були 

зацікавленні у переоцінці нерухомості [204, с. 7].. 

При отриманні платежів з власників нерухомості органи громадського 

управління мали суттєві труднощі. Нерухоме майно обкладалося податками 

трьох видів – крім оціночного на користь міста, власники платили державний та 

земський збори. Так, жителі м. Дубно наприкінці ХІХ ст. сплачували 26,5 коп. 

державного податку на кожні 100 крб. оціночної вартості нерухомості та 
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23,5 коп. на 100 крб. земського податку [341, с. 48]. Це було додатковим 

тягарем для населення, і часто слугувало причиною відмови збільшувати 

оціночний збір. До того ж, від сплати цього податку звільнялося найбільш 

вартісне нерухоме майно. Зокрема, оціночний збір не стягувався з будинків, які 

належали уряду, державній скарбниці, залізницям, а також військовому та 

духовному відомствам [251, с. 408]. 

Як слушно зазначає дослідниця волинських міст О. Прищепа [376, с. 96], 

у формуванні прибуткової частини бюджетів приватних міст оціночний збір з 

нерухомого майна міст Волині мав вищу питому вагу. Так, оціночний збір з 

нерухомого майна в 1910 р. становив у Луцьку 20,5 % усіх прибутків міста 

(8760 крб.), а у приватному Дубно – 44 % (15310 крб.) [42, арк. 24; 78, арк. 

140]. За підрахунками, ця стаття прибутків середньо становила 42 % загальної 

суми міських прибутків у приватних містах, а в інших – 24,9 % [42, арк. 61 зв., 

62]. Наприклад, Рівне у 1903 р. мало оціночного збору 20500 крб., що складало 

43,4 % загальних міських прибутків, тоді як Кременець 5452 крб., тобто лише 

19,7 % річних прибутків [22, арк. 703 зв., 832 зв.]. 

Саме через оціночний збір приватні міста намагалися компенсувати 

обмежені можливості у зборі прибутку з міського майна. Навіть на початку 

ХХ ст., коли спрощені міські громадські управління приватних міст вже 

користувалися деяким міським майном, отримувані від нього прибутки були 

незначними. Наприклад, якщо у Луцьку прибуток з міського майна становив 

22 % всіх міських прибутків (9447 крб.), то у Дубно він не перевищував 8,5 % 

(2959 крб.) [42, арк. 24; 78, арк. 143]. Уповноважені Дубенського міського 

спрощеного громадського управління були змушені збільшити оціночний збір з 

метою наповнення міського бюджету, хоча мешканці Дубна й так окрім 

державного податку ще й чинш за земельні ділянки сплачували власнику міста 

[76, арк. 17; 376, с. 96] Окремі домовласники, аби сплатити усі податки, 

пов’язані із нерухомістю, змушені були витрачати на це весь свій прибуток, 

який отримували від квартиронаймачів. У таких випадках міська влада просила 

зменшити бодай суму державного податку на нерухомість, як, скажімо, 
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Дубенське міське спрощене громадське управління у 1901 р. [74, арк. 17]. 

Вагомим джерелом надходжень, особливо для бюджетів волинських 

міст, стало отримання органами громадського управління плати за оренду 

міських земель. Інформацію щодо розміру земельних ділянок, що перебувають 

у власності міст Волинської губернії станом на 1864 р., наводимо в таблиці 16. 

Зокрема, міська влада губернського центру Житомира мала в своєму 

розпорядженні ділянки, які приносили орендні кошти для міського бюджету. 

Так, на 1906 р. місто мало 552 дес. землі. Житомирська міська дума здавала її 

окремими наділами в оренду приватним особам. Переважна більшість (біля 

480 дес.) перебувала в тимчасовому володінні терміном від 1 – до 12 років. 

Більше 65 дес. знаходилися у спадковому утриманні з правом переоформлення 

договорів через кожні 10 років та біля 6 дес. належали приватним особам з 

правом спадковості без укладання нових угод. Орендатори мали право зводити 

на цих землях житлові та господарські приміщення. Плата за землю при цьому 

складала від 2 – до 50 коп. за квадратний сажень. Дорожче оцінювалася оренда 

земель, які використовувалися торговельними і промисловими закладами – 

ціна коливалася від 1 – до 37 крб. на рік за квадратний сажень. Сінокосні й 

орні землі оцінювалися, в залежності від якості землі, від 5 – до 48 крб. за 

дес. [32, арк. 137 зв.]. Такі ціни були порівняно невисокими для того часу.  

Хоча прибутки волинських міст від нерухомого майна були значно 

меншими ніж прибутки великих міст, проте вони були суттєвою фінансовою 

підтримкою для міських бюджетів. Так, у 1885 р. Луцьку належав хутір Біваки, 

який впродовж двадцяти чотирьох років орендував міщанин Г. Веселов, 

щорічно сплачуючи до міської скарбниці 560 крб. Крім того, в межах самого 

міста управа збирала орендні кошти від 58 ділянок садибної землі, луга площею 

26 дес., садка площею однієї дес., а також за користування землею міської 

площі з відведеними місцями для торгівлі [38, арк. 40]. 

В окремих випадках можливість розпоряджатися власною нерухомістю 

дозволяла містам ліквідувати дефіцит міського бюджету. Так, зокрема, у 

Ковелі в 1886 р. дефіцит бюджету в сумі 4446 крб. міська дума планувала 
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перекрити коштами від продажу земельних ділянок міста, а також грошовими 

надходженнями від експлуатації кіннозалізної дороги [45, арк. 40 зв., 41]. 

У складному становищі перебували приватні міста, такі, як Дубно, 

Острог, Рівне, Старокостянтинів та Заслав [376, с. 96]. Вони не могли 

розпоряджатися землею, яка належала власнику населеного пункту. Таким 

чином, прибутки від одного з найперспективніших джерел, яким була 

орендна плата за землю, до міської скарбниці не надходили. Це негативно 

впливало на розвиток міського господарства. В основному ж при формуванні 

міських бюджетів доводилося розраховувати на статті звичайних прибутків. 

Порівняння даних прибуткових статей бюджетів приватних міст з рештою 

офіційних державних міст Волинської губернії засвідчує, що саме у 

приватних містах в силу їх особливого правового статусу міська влада 

практично була позбавлена громадської нерухомої власності – одного із 

важливих джерел прибутків [71, арк. 74]. 

Загальна сума прибутків, яка отримувалася губернським центром 

м. Житомиром щороку від оренди земель, складала 17500 крб. Однак, як 

зазначали сучасники, ця сума не відповідала реальній вартості, оскільки 

орендні договори були укладені, зазвичай, ще в середині ХІХ ст. Значно 

менші від можливих прибутки муніципальній скарбниці приносили й міські 

присадибні землі. При загальній вартості близько 1 млн крб. вони давали 

прибутку не більше 20 тис. крб. [32, арк. 111 зв.]. Напевне, не обходилося без 

зловживань з боку міських службовців, які штучно занижували вартість 

землі. 

Таким чином, можна відзначити, що міста не завжди отримували всі 

можливі прибутки від цього виду зборів. Невчасна сплата орендаторами боргів 

іноді була зумовлена відсутністю належного контролю за цим муніципальних 

органів. З боку останніх допускалася оренда без контрактів, що призводило до 

самовільного захоплення міської землі. Крім цього, відсутність юридично 

затверджених договорів сприяла ухиленню орендаторів від регулярної сплати 

боргів. Зокрема, це було характерним для Житомира початку ХХ ст. 
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Незважаючи на це, управа й далі укладала угоди з такими боржниками [32, арк. 

138]. Мали місце й випадки хабарів посадовим особам для вигідніших умов 

оренди землі. Тобто, можна констатувати, що підкуп посадових осіб органів 

самоврядування провінційних міст, спрямований на покращення умов оренди 

муніципальної землі, був регулярним явищем. Звичайно, це призводило до 

негативних наслідків для міської економіки. 

Окрему статтю прибутків муніципальним органам приносили ліси, що 

перебували в міській власності. Так, Житомирське міське управління за 

видачу дозволів на рубку деревини щорічно отримувало більше 12 тис. крб. 

[32, арк. 147 зв.]. А самоврядування Новограда-Волинського у 1899 р. 

внаслідок продажу кількох тисяч дубів на зруб отримало більше 150 тис. крб. 

Щоправда, більша частина цих коштів пішла на розрахунки з кредиторами, а 

не безпосередньо на міське господарство. Ліс охороняли лісники, які 

отримували платню від міської управи. Зокрема, для охорони житомирського 

лісу працювало 5 лісників [328, арк. 24]. 

Крім землі, органи муніципального управління мали право здавати в 

орендне утримання міські крамниці та місця для торгівлі продуктами та 

товарами. У 1909 р. оренда магазинів приносила житомирському 

самоврядуванню щорічно близько 2 тис. крб. [32, арк. 138 зв.]. Слід зазначити, 

що орендні угоди укладалися переважно усно, що неминуче провокувало 

численні зловживання, коли не враховувалися попередні борги орендаторів. 

Внаслідок цього міське самоврядування недоотримувало значні кошти від 

оренди місць та приміщень для торгівлі. 

Поповнювали місцеві бюджети органи міського самоврядування і від 

здачі в оренду міських будинків, які перебували у власності міста, під 

квартири жителям міста. У даному випадку міське управління виступало в 

ролі домовласника і управа отримувала плату за житло [398, с. 84]. 

Муніципальні управління також могли встановлювати плату за відвідання 

міських садів. Так, Луцька міська дума в березні 1913 р. видала постанову, згідно 

з якою сезонний квиток для сім’ї коштував 1 крб., а ціна разового проходу – 
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5 коп. [275, с. 250]. Нарешті, органи самоврядування здавали в оренду міські 

ставки. Орендатори сплачували за це встановлений управами збір та могли 

вільно займатися рибальством [398, с. 82]. 

Наступним джерелом міських прибутків був податок з торгівлі та за 

підприємницьку діяльність. Міська дума за видачу різноманітних дозволів на 

зайняття торгівельною діяльністю, промислових свідоцтв та патентів отримувала 

стабільні грошові надходження. Це були постійно зростаючі джерела прибутків. 

Слід зазначити, що згідно з “Міським положенням” 1870 р. до муніципальних 

скарбниць надходила плата за патенти зі всього повіту [82, с. 833]. Однак, вже за 

наступним міським положенням 1892 р. містам обмежили це право збору лише з 

документів для діяльності в містах [83, с. 450]. 

У гіршому становищі перебували волинські міста із спрощеним 

управлінням, де органи міського самоврядування не могли в повному обсязі 

самостійно контролювати міську торгівлю. Так, на початку 1914 р. дубенська 

міська влада встановила посаду базарного наглядача для спостереження за 

відповідністю цін згідно з існуючими таксами. Проте губернське з міських та 

земських справ присутствіє скасувало цю постанову як таку, що не 

відповідає повноваженням міських управ [80, арк. 57]. 

Наступний вид збору згідно з муніципальним законодавством стягувався 

з трактирного промислу. Його сплачували заклади, які надавали тимчасове 

житло, або зберігали та продавали спиртні напої. Так, у Новограді-Волинському 

цей податок стягувався з трьох буфетів, чотирьох трактирних закладів, 

двадцяти шести пивних крамниць, десяти готелів, семи нічліжних будинків та 

трьох їдалень [33, арк.190 зв.]. Трактирний збір давав суттєвіші прибутки у 

містах із більшою кількістю населення, оскільки у них, відповідно, було більше 

закладів, які мали його сплачувати [143, с. 309]. Проте цей податок також не 

перевищував 2 % всіх міських прибутків, крім цього, став приносити менше 

прибутків порівняно з попереднім часом. Держава встановила казенну 

монополію на продаж спиртних напоїв, відповідно міста втратили можливість 

стягувати податок за їх продаж у крамницях. Таким чином, міста не мали змоги 
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використовувати повністю економічний потенціал цього джерела прибутків 

[443, с. 143]. 

Іншу статтю прибутків до міської скарбниці складали грошові збори з 

візницького промислу. Стабільні надходження приносив візницький збір. Суть 

його полягала в тому, що міська влада брала з візників плату за користування 

площами і вулицями, попередньо погодивши через візницьку комісію з 

власниками розмір його стягнення. Так, у 1910 р. в Дубні було 38 екіпажів, 

2 брички, 40 вантажних возів. Для них були розроблені спеціальні правила, за 

якими заборонялося відмовляти пасажирам везти їх до будь-якої частини міста, 

брати плату вище встановленої, бути напідпитку та палити [341, с. 48]. Було 

встановлено верхню межу для збору з візників – 10 крб. з кожного коня. 

Візницький промисел регулювався спеціальними постановами органів 

самоврядування. Так, у Житомирі управа видавала дозволи на право їзди, які 

мали щороку поновлюватися. Для безпосереднього нагляду за цим видом 

транспорту міське управління призначало старосту. До його обов’язків входило 

спостереження за дотриманням візниками правил роботи, нагляд за їх 

ставленням до коней та стану екіпажів тощо. Гужовий транспорт був основним 

транспортним засобом в містах Волині наприкінці ХІХ – на початку ХХ ст. На 

Волині він найбільше був розвинутий у Житомирі. В 1911 р. там було 

438 візників, у Рівному – 126, Ковелі – 80, Луцьку – 67. Найменше екіпажів 

працювали в Овручі – 1, Ізяславі – 15 та Новограді-Волинському – 22 [180, 

с. 132]. У зв’язку з цим роль міського управління як розпорядчого органу у галузі 

громадського транспорту, була досить важливою. 

Крім візників, стягувалися податки з коней та екіпажів, які були у 

приватній власності. Так, у Луцьку розмір збору обмежувався 3 крб. з 

кожного коня та 4 крб. з кожного екіпажу щорічно [84, с. 969]. 

Відносно новим видом зборів був платіж з велосипедного транспорту. У 

1909 р. в Житомирі органи міського самоврядування запровадили обов’язкову 

реєстрацію велосипедів. У місті ними користувалося 344 особи [442, с. 132]. 

Міські думи приймали постанови про правила руху велосипедів, а також 
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мотоциклів і автомобілів. Наприклад, згідно з правилами, виданими міським 

управлінням Житомира у серпні 1910 р., швидкість руху автотранспорту не 

повинна була перевищувати 10 верст на годину. При цьому зазначалася 

необхідність для водіїв стежити за тим, аби автомобілі не лякали коней. Для 

дозволу на пересування велосипедами мешканці міста мали отримати 

відповідний дозвіл міської управи та встановити номер на веломашині [401, 

с. 246]. 

У квітні 1902 р., російська влада зобов’язала міські управління 

запровадити плату за користування міськими громадськими вагами. 

Зазвичай, вони використовувалися для зважування зерна, мелених продуктів 

та насіння. Порядок використання громадських ваг регулювався правилами, 

затвердженими думою. Громадські ваги могли здаватися в орендне 

утримання приватним особам. У такому випадку вони збирали плату за 

зважування на свою користь, сплачуючи місту збір за експлуатацію терезів 

[27, арк. 2]. 

На користь міського управління сплачувався також нотаріальний збір. 

Найчастіше послуги нотаріуса оплачував покупець як плату за нотаріальні 

послуги та підготовку документів (договорів) і знімався з нотаріальних актів 

за місцем їх оформлення. Наприкінці ХІХ ст. він дорівнював подвійній 

вартості гербового паперу, а у 1900 р. розмір податку зменшився вдвічі. 

Нотаріальні збори, зазвичай, не приносили суттєвих прибутків до міських 

скарбниць. Невеликими були прибутки й від митних стягнень – за видачу 

планів, копій засвідчення документів, розміщення оголошень на місцевих 

вітринах тощо [178, с. 119]. 

Наступним спеціальним податком, який поповнював місцеві бюджети, 

був збір з вантажів, які привозилися до волинських міст, де була розташована 

залізниця. Він призначався виключно на забрукування доріг, які слугували 

під’їзними шляхами до місцевих залізничних станцій. Розмір збору визначався 

у 0,25 коп. з 1 пуду вантажів, але деякі з них звільнялися від оподаткування на 

користь міста. До таких належали військові й арештантські вантажі, 
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пасажирський багаж, поштове майно, кам’яне вугілля, торф тощо [84, с. 946]. 

Такий податок був суттєвою допомогою для покращення благоустрою міст і 

приносив чималі прибутки залізничним центрам, таким, як Житомир, 

Новоград-Волинський, Дубно, Луцьк, Ковель, Здолбунів. 

На початку ХХ ст. у волинських містах поширюється досвід Німеччини з 

створення муніципальних підприємств у такій формі, де поєднувалися переваги 

концесійного господарювання з бажанням швидко отримувати прибутки, і 

муніципального – участь міста в розподілі прибутків із правом контролю над 

даним підприємством. Нова форма спорудження і експлуатації підприємств 

зводилася до одночасної взаємної участі як приватного капіталу, так і міського 

у вигляді акціонерного чи пайового товариства [251, с. 162]. Так, вступ до 

рівненського товариства споживачів електроенергії на правах асоційованого 

члена дозволив Рівненській міській думі зберегти право контролю над даним 

підприємством, а витрати на його спорудження розподілити між усіма 

пайовиками. Рівненська міська дума придбала 400 паїв на суму 12 тис. крб., що 

дозволяло їй використовувати упродовж року 400 ламп по 50 ват кожна на 

освітлення власного приміщення, а також для експлуатації 160 вуличних 

ліхтарів. Окрім того, на влаштування вуличного освітлення вона мала виділити 

ще 25 тис. крб., що становило 36 % загальної вартості всього обладнання. 

Решту коштів (65 тис. крб.) рівненському товариству споживачів електроенергії 

мало кредитувати товариство “Електроцентралі” [66, арк. 223]. У Волинській 

губернії до Першої світової війни електричним освітленням користувалися в 

Житомирі, Рівному, Луцьку та Дубно [182, с. 71]. 

Однією з найбільш прибуткових статей міського громадського 

управління могли бути комунальні підприємства – водогони, електростанції, 

електричний громадський транспорт тощо. Однак переважна більшість міст 

Волинської губернії не мали достатньої кількості коштів для реалізації 

масштабних проектів на зразок побудови водогону. Для цього муніципальним 

органам слід було мати у своєму розпорядженні або отримати значну позику. В 

той же час бюджети практично всіх міст Волині не перевищували 50 тис. крб. А 
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наданню відповідних концесійних прав приватним особам ставали на 

перешкоді мала кількість населення та невеликі розміри міст. Підприємцям не 

було сенсу витрачати власні гроші на зведення комунальних підприємств за 

умов неможливості їх повернення в майбутньому. Внаслідок цього, лише 

найзаможніші міста могли займатися організацією водогонів та електростанцій. 

Однак не всі з них отримували прибутки від їх експлуатації. У Житомирі 

трамвай та електричне освітлення були організовані концесіонерами й ніякого 

прибутку місту не приносили. Прибутки приносили лише підприємства, які 

належали безпосередньо місту. Так, водогін у Житомирі, який експлуатувався 

безпосередньо громадським управлінням, у 1914 р. приносив чистого прибутку 

11 % від своєї початкової вартості – близько 15 тис. крб., що було непоганим 

показником [51, арк. 16]. 

Серед підприємств, які приносили прибутки місцевому самоврядуванню, 

були міські бійні для великої рогатої худоби та свиней. Створення таких 

підприємств було викликано потребою дотримання елементарних санітарно-

гігієнічних правил та проведення ветеринарно-санітарної експертизи м'яса. З 

відкриттям міських скотобоєнь не дозволявся посадибний забій тварин. Бійні 

підпорядковувалися міській управі й утримувалися містом господарським 

способом, або здавалися в оренду приватним особам. Орендатори щорічно 

сплачували визначені містом податки за право експлуатації різниць, водночас 

вони за свої кошти їх утримували й ремонтували. Коли ж ці підприємства 

обслуговували значну кількість замовлень і приносили суттєві прибутки, 

приватні особи були не потрібні міському самоврядуванню. Зокрема, так було в 

Житомирі. Місцева бійня для великої рогатої худоби щорічно приносила 

чистого прибутку біля 10 тис. крб. [32, арк. 142]. 

Суттєву частину загальноміських прибутків становили державні дотації на 

утримання російського війська. Зокрема, від державних дотацій найбільшими 

були кошти за розквартирування військ, які однак, не покривали всі витрати міст 

на армію і були значно більшими. Так, у 1912 р. ці кошти, передані від уряду, 

складали 29 % всіх прибутків міст Волині. Однак їх не можна повністю віднести 
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до муніципальних прибутків, оскільки ці гроші мали чітко визначене урядом 

призначення, й не могли бути передані на задоволення потреб безпосередньо 

міського господарства. Разом з тим, згадані кредити вводилися до щорічних 

міських прибутково-видаткових кошторисів, впливаючи таким чином на їхній 

фінансовий баланс [181, с. 43]. 

Утримання поліції також належало до питань, з яких міські думи волинських 

міст постійно зверталися до державної адміністрації з проханням покрити 

хоча б частину коштів на функціонування поліції. 

Тривалий час представники муніципальних органів влади намагалися 

поставити перед урядом питання про утворення закладу, який би займався 

кредитуванням міських органів управління. Неможливість радикального 

поліпшення міського господарства за рахунок виключно бюджетів населених 

пунктів змушувала думи звертатися до державних або приватних структур за 

позиками. Однак відсутність узгодженості у цій діяльності суттєво гальмувала 

процес реалізації запланованих проектів. Тому дуже важливим було утворення 

наприкінці червня 1912 р. міністерством фінансів каси міського і земського 

кредиту. Її призначенням була видача позик земським та міським органам 

самоврядування. Це стало суттєвою допомогою з боку уряду міському 

громадському управлінню. Відтепер міста, які не мали вільних коштів, могли 

отримувати позики як для окремих проектів, на зразок організації комунальних 

підприємств, так і для покращення муніципального господарства в цілому. 

Проте після початку Першої світової війни діяльність каси міського і земського 

кредиту була припинена [443, с. 160]. 

У цілому, прибуткова система волинських міст була обмеженою і не 

дозволяла органам громадського самоврядування розраховувати на необхідну 

кількість коштів для якісної і різносторонньої роботи. Такий стан справ не міг не 

хвилювати не лише працівників муніципального управління, а й інтелігенцію, 

яка, мешкаючи в містах, бачила всі недоліки місцевої економіки. Аналізуючи 

ситуацію, вона давала поради думам і управам, що можна зробити для її 

покращення. Ці судження є дуже цікавими, оскільки вони значним чином 
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відображають реальний стан справ у муніципальному господарстві. Зважаючи на 

це, їх варто розглянути під час аналізу організації та діяльності громадського 

управління [133, с. 23–26; 134, с. 11–13]. 

Органи міського самоврядування для здійснення своєї діяльності і 

знаходячись в стані постійного дефіциту коштів були змушені шукати нові 

джерела поповнення бюджету. Це можна було б зробити кількома шляхами. 

Найбільше нових прибутків могло принести збільшення оціночного збору 

до максимальної норми – 1 % вартості нерухомого майна чи 10 % його річної 

прибутковості. Також сучасники рекомендували підняти на чверть трактирний 

збір, оскільки міста розросталися, відповідно збільшувалися й прибутки 

пивниць, готелів, винних складів тощо. Досить значне джерело прибутку 

складала оренда міського лісу приватними особами. Так, м. Житомиру це могло 

принести муніципальній скарбниці до 10 тис. крб. щорічного прибутку. 

Дрібнішими новими статтями прибутків були ярмарковий та лікарняний збори, 

а також податки з коней та засобів для перевезення [80, арк. 2]. 

Крім точно визначених податків, органи міського громадського 

управління постійно прагнули ввести на користь міста нові збори і 

клопоталися про їх встановлення. Так, у 1910 р. спрощене управління міста 

Дубно прохало губернатора встановити плату у 40 коп. з кожного проданого 

пуду хмелю. Однак керівник губернії, побоюючись, аби цей збір не завадив 

торгівлі хмелем, центром якої на Волині стало Дубно, не погодився з цим 

[341, с. 49]. 

Іншим шляхом для покращення прибуткової системи міського 

господарства були довготермінові позики на кількасот тисяч карбованців 

[173, с.8]. Органи міського громадського управління могли їх брати в 

державних та приватних фінансових установах і використовувати для 

модернізації економіки. Але цей варіант мав низку недоліків. По-перше, такі 

кредити суттєво збільшували борги міст перед державою та приватними 

підприємцями. По-друге, зазвичай, муніципальні органи були змушені 

використовувати позики або для розрахунків за раніше взяті кредити, або для 
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того, щоб уникнути дефіциту прибутків перед видатками. Безпосередньо на 

розвиток господарства могли скеровувати позичені кошти лише заможні 

міста [172, с. 16]. 

Більш звичним для органів міського управління було оформлення 

дрібних позик. Проте кредити, взяті в урядових чи приватних установах, 

також слід було повертати. Але низька фінансова спроможність міст часто не 

дозволяла вчасно розраховуватися. Наслідком стало збільшення міських 

боргів. 

Негативно впливало на роботу муніципальних органів і те, що 

представники міського самоврядування були зайняті не лише збором податків 

безпосередньо до міської скарбниці, але й загальнодержавних. Так, для 

визначення окладів квартирного податку на початку ХХ ст. були утворені 

міські присутствія, до складу яких в якості членів входили обрані міськими 

думами місцеві домовласники (від 4 – до 6 осіб) [79, арк. 399]. Це відволікало 

працівників міських управ від виконання своїх безпосередніх обов’язків. 

Таким чином, система прибутків органів міського громадського 

управління на Волині в досліджуваний період базувалася на основі податків 

та зборів від нерухомого майна, яке перебувало у власності міста, прибутків 

від оренди міської землі. Хоча прибутки волинських міст від нерухомого 

майна були значно меншими ніж прибутки великих міст, проте вони були 

суттєвою фінансовою підтримкою для міських бюджетів. У гіршому 

становищі перебували приватні міста Волині із спрощеним управлінням, де 

органи міського самоврядування не могли в повному обсязі самостійно 

контролювати міські збори. 

Постійний брак коштів у міських скарбницях був важливим наслідком 

недосконалості муніципального законодавства Російської імперії. Потреба 

наповнювати міську казну спонукала думу постійно переглядати розміри та 

види зборів і мит. 
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4.2. Основні витрати органів міського управління у сфері 

муніципального господарства 

 

 

       4.2.1. Організація благоустрою міст 

 

 

Важливою складовою оптимального розвитку загальнодержавної 

економічної системи є успішний розвиток міського господарства, що поєднує 

як достатній рівень забезпечення життєдіяльності населення, так і прогрес 

муніципальної економіки в цілому. В цьому контексті помітну роль відіграє 

належно організована робота органів громадського управління. Господарська 

діяльність була основною функцією міського самоврядування у Волинській 

губернії. 

Значною мірою розвиток волинських міст, становище їх населення 

характеризує рівень міського господарства. Міське господарство як комплекс 

служб, здатних забезпечити населення доступними умовами для проживання, 

а саме: впорядкованими шляхами сполучення, транспортом, освітленням, 

водопостачанням, засобами протипожежної безпеки тощо склалося не 

відразу. 

Прискорення урбанізаційного процесу в Російській імперії в другій 

половині ХІХ – на початку ХХ ст. зумовило розвиток міського господарства 

Волині. Міські органи самоврядування, згідно з міськими положеннями 

1870 р. і 1892 р., отримали право вести загальноміські господарські справи, 

утримуючи “в належному стані і влаштовуючи …вулиці, площі, мостові, … 

тротуари, громадські сади, бульвари, водопроводи…, а також освітлення 

міських поселень” [82, с. 823; 83, с. 433]. 

Першочерговим завданням органів міського самоврядування стало 

впорядкування вулиць, їх замощення твердим покриттям, адже більшість 

волинських міст мали переважно ґрунтові дороги, які вже не могли 

забезпечити якісний проїзд навіть кінним транспортом. Міста другої половини 

ХІХ ст. розросталися й потребували нових шляхів. 
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Наслідком постійної нестачі коштів в міських скарбницях стало 

незначне фінансувалися на благоустрій. Так, у 1860-і рр. виділені на це 

кошти в середньому не перевищували 0,4 % бюджетних витрат міст Волині, а 

у приватних містах на це не витрачалося жодної копійки [131, с. 79].  

Упродовж другої половини ХІХ – на початку ХХ ст. у містах 

Волинської губернії, як і всієї тодішньої Російської імперії, на низькому рівні 

перебували шляхи сполучення [111, с. 43-45].Описуючи Старокостянтинів у 

1880-і рр. М. Зуц зазначав, що більшість території міста так і залишалися у 

бруді і болоті, не зважаючи на спроби влаштування дерев’яних тротуарів та 

спеціальних переходів через вулиці із дощок [146, с. 21]. У серпні 1896 р. 

волинський губернатор Ф. Трепов з інспекторською перевіркою відвідав 

повітові міста губернії і в своїх дорожніх нотатках відмічав неохайність 

Рівного та незабрукованність доріг в Дубно [62, арк. 24, 27 зв.]. Описуючи 

Заславль сучасник зазначав, що найбруднішою частиною міста без тротуарів і 

незабрукована є його центральна частина [119, с. 67]. 

У другій половині ХІХ ст. в містах Волинської губернії розпочалися 

роботи із брукування шляхів, впорядкування вулиць та бульварів та їх 

освітлення. Згідно з “Міським положенням” на органи самоврядної влади 

міст покладався обов’язок дбати про їх благоустрій, влаштовувати й 

утримувати в належному технічному і санітарному стані вулиці, площі та 

тротуари [82, с. 103]. 

Органи міського самоврядування більшості міст Волині перекладали 

обов’язок впорядкування вулиць на домовласників. Думи визначали роль 

міських мешканців у вирішенні цієї проблеми. Вони перекладали обов’язок 

утримання вулиць у належному стані на домовласників у вигляді натуральної 

повинності – цей варіант співпраці був властивий невеликим містам. Його 

недоліками була відсутність координації у діях приватних осіб, що призводило 

до використання ними різних будівельних матеріалів на одних і тих самих 

вулицях, а також до неповного замощення доріг, на яких лишалися 

незабруковані ділянки [82, с. 103]. 
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Компромісним варіантом було введення думою окремого грошового 

збору для утримання вулиць, площ та бульварів з домовласників за взаємною 

з ними домовленістю. У такому разі останні платили спеціальний податок. 

Його розмір визначався для кожного з домовласників пропорційно вартості 

їх нерухомості та залежав від загальної суми, яку потребувало місто на 

ремонт доріг. У Житомирі тривалий час діяла постанова думи про догляд за 

тротуарами й дорогами біля приватних приміщень їх власниками [27, арк. 

73]. У 1908 р. ця натуральна повинність перетворена на грошову. Громадське 

управління найняло для подібних робіт групу робітників, та, відповідно, 

призначило їм за це платню [33, арк. 517 зв.]. Причиною таких змін було 

вкрай недбале дотримання домовласниками своїх обов’язків, наслідком чого 

був незадовільний стан вулиць. 

Деякі органи громадського самоврядування для постійного нагляду за 

міським благоустроєм створювали спеціальні виконавчі комісії. У Луцьку в 

1900 р. існували мостова (для завідування бруківками) та санітарна (для 

догляду за чистотою в місті) комісії [40, арк. 5, 5 зв.; 442, с. 131]. 

Власне, у приватних містах, де земля під вулицями і площами належала 

власнику міста, натуральна повинність домовласників стосовно підтримання в 

належному санітарному стані вулиць, тротуарів і мостових проіснувала довше. 

Зокрема, Острозьке спрощене міське громадське управління у 1897 р. 

зазначало, що губернська адміністрація не задовольнила їх прохання про 

утримання міських тротуарів за рахунок міських коштів або грошового збору з 

домовласників, тому через брак коштів на ці потреби нічого не передбачалося 

[70, арк. 95]. 

Представники вищої російської влади Південно-західного краю 

неодноразово звертали увагу міського управління на незадовільний стан 

міських вулиць і площ. У 1904 р. генерал-губернатор наказав міському 

самоврядуванню розробити загальний план робіт, скерованих на покращення 

благоустрою міських поселень. У цьому муніципальним органам мала 

сприяти губернська адміністрація [27, арк. 32]. У 1913 р. губернатор Волині 
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вказував на абсолютну невідповідність благоустрою Житомира статусу 

губернського центру [34, арк. 2]. 

У зв’язку постійною нестачею коштів влада більшості волинських міст 

була не в змозі забрукувати всі вулиці та утримувати їх в належному стані. 

Так, Ковельська міська дума у 1886 р. виділила на потреби утримання вулиць 

лише 100 крб., що було вдвічі менше від коштів на освітлення міста [46, арк. 

38]. Тому органи міського самоврядування намагалися фінансувати хоча б 

капітальні роботи в облаштування вулиць, тротуарів, площ тощо або 

зверталися за допомогою до уряду.  

На державне фінансування з впорядкування вулиць можна було 

розраховувати у випадку, коли міські вулиці виконували важливі військово-

стратегічні функції. Так, Луцька міська дума у 1900 р. зверталася до МВС 

виділити фінансування з державної скарбниці кошти для замощення 

стратегічної Староковельської вулиці, по якій “проходить дорога до 

провіантських магазинів, військових казарм і табірного поля” [40, арк. 13 зв.]. 

У 1857 р. було побудовано Києво-Брестське шосе, яке проходило через 

Житомир, Новоград-Волинський, Рівне, Луцьк і Ковель. Впорядкуванням 

його відрізків в межах міських поселень займалося державне відомство – 

МШС [82, с. 838]. У 1878 р. МШС взяло на себе витрати на перебудову 

відрізків шляхів сполучення в межах трьох міст  Житомира, Рівного і 

Ковеля [36, арк. 1–4], хоча з відкриттям у 70-і рр. ХІХ ст. руху поїздів Києво-

Брестською залізницею цей шлях почав втрачати своє значення головної 

транспортної артерії Волинської губернії. 

Думи, зазвичай, зосереджувалися над впорядкуванням спочатку центру 

міста, а на окраїнах довгий час не було шляхів з твердим покриттям. Станом 

на 1910 р. у містах Волині забруковано всього 40 % всіх вулиць. Найкращими 

показники були у Житомира та Рівного (забруковано близько 80 % всіх вулиць 

і тротуарів), найгіршими – Овруч, де лише 11 % вулиць мали тверде покриття 

[442, с. 131].  

Отже, проблеми із упорядкуванням доріг та тротуарів постійно 
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супроводжували практично усі волинські міста. Причинами такої ситуації 

була відсутність коштів у міської влади на забрукування та освітлення міста 

та недотримання санітарних норм населенням, яке забруднювало відходами 

вулиці. Деякі з міських населених пунктів взагалі не мали бруківки. 

Важливою сферою діяльності органів міського самоврядування було 

забезпечення освітлення міст. Як зазначали сучасники, з настанням темної 

пори доби міста традиційно поринали в суцільну темряву і де неможливо 

було побачити тьмяні вогники вікнах будинків чи біля ганків. Лише декілька 

волинських міст мали вуличне освітлення. Так, у 1861 р. вулиці Житомира 

освітлювали 200 ліхтарів, Старокостянтинова – 65, Ковеля – 30 [221, с. 6, 16, 

34]. Між тим, у цей час Київ, який був центром економічного життя 

Правобережної України, освітлювався 773 ліхтарями, заправленими олією та 

нафтою [221, с. 12]. 

Проблема освітлення вулиць гостро стояла в кожному населеному 

пункті Волині. Домовласники здавна мали обов’язок освітлювати подвір’я 

біля свого будинку, запалювати свічки на підвіконниках своїх будівель. Крім 

того, світло могло оберегти від злодіїв. Питання освітлення вулиць в темну 

пору доби було питанням безпеки. У вечірній час в темних провулках часто 

здійснювалися різні злочини. Без мінімального освітлення міська влада не 

могла задовольнити потребу міщан безпечно пересуватися вулицями. 

У другій половині ХІХ ст. для освітлення вулиць використовували 

ліхтарі, всередину яких вставляли звичайні свічки, і лише згодом почали 

використовувати ліхтарі з гасовими лампами. Чим бідніший був район міста, 

чим далі віддаленіший від центру міста, тим менше було ліхтарів. За 

вуличним освітленням доглядали спеціальні особи, які отримували платню 

від органів місцевого самоврядування. Зазвичай, ліхтарі засвічували з 

настанням темноти і до півночі, від вересня до травня [137, с. 414]. 

Освітлення вулиць міст завжди було дорогим задоволенням. Так, 

утримання одного вуличного ліхтаря Ковельській міській думі обходилася у 

1861 р. в 13 коп. [221, с. 16]. За наступні 25 років Ковельська міська дума 
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придбати для потреб міста лише 10 вуличних ліхтарів і в 1886 р. їх 

нараховувалося 40 ламп, які заправляти гасом. Однак, порівняно з 1861 р., 

експлуатація одного гасового ліхтаря обходилася місту в 10 разів дорожче і 

становила 5 крб. У 1886 р. витрати на освітлення вулиць Ковеля не 

перевищували 200 крб., що становило лише 2,1 % всіх витрат [74, арк. 35–41]. 

Нестача коштів змушувала органи міського самоврядування використовувати 

ліхтарі в обмежені години та лише в короткі періоди року. Крім того, влада 

зверталася до багатших домовласників щодо допомоги у фінансуванні 

обслуговування вуличних ліхтарів. 

Найбільш поширеними ліхтарями в містах того часу були ліхтарі зі 

свічками та масляні ліхтарі. У масляні ліхтарі заливали конопляне масло. З 

40-х рр. ХІХ ст. активно застосовували спиртові ліхтарі, які заправляли 

сумішшю винного спирту та скипидару. У 1860-х р. у масляні ліхтарі почали 

заливати гас [137, с. 522]. 

Більшість губернських центрів Російської імперії освітлювалися 

масляними ліхтарями. Описуючи губернський центр Т. Вержбицький 

відмічав погане вуличне освітлення, де на весь Житомир в 1887 р. 

нараховувалося 510 вуличних ліхтарів [254, с. 24]. Хоча, порівняно з 1861 р. 

їх кількість зросла більш, ніж удвічі, цього було недостатньо для освітлення 

міста. Відповідно до спеціального розкладу з урахуванням пори року, 

вуличні ліхтарі використовували впродовж року лише 244 ночі, тобто лише 

9 місяців [106, с. 822–823]. Навіть Київ поринав у темноті і як у 1880-х рр. 

згадував сучасник “електричного освітлення не було, місто частково 

освітлювалося газом, яке давало досить тьмяне світло, а частина гасом, при 

чому кількість ліхтарів була більш, ніж скромною” [269, с. 4]. Що ж тобі було 

говорити про провінційні містечка Волині. 

На межі ХІХ та ХХ ст. практично усі міські населені пункти Волині і 

далі для освітлення користувалися гасом. Ліхтарі, які використовували цей 

вид пального, були неефективними – часто гасли, освітлювали незначну 

ділянку території та вимагали постійного обслуговування [41, арк. 11 а]. На 
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Волині у 1910 р. після Житомира найбільшу кількість гасових ліхтарів мали 

Луцьк – 400, Рівне – 280, Остріг – 250 та Новоград-Волинський – 247 [442, 

с. 125]. Вуличне освітлення в містах Волині було неякісним, до того ж – 

вкрай обмеженим. Проте, все ж таки, саме гасові ліхтарі були основним 

інструментом для освітлення, особливо в невеликих містах. 

У 70-х рр. ХІХ ст. в окремих волинських містах з’явилися газові 

ліхтарі, які працювали на карбіді (продукт переробки вугілля), який при 

контакті з водою виділяв горючий газ ацетилен. Хоча газове освітлення було 

і якіснішим, і дешевшим, але й воно не могло повністю задовольнити 

потреби міст [442, с. 134]. 

В окремих випадках ситуація з вуличним освітленням дещо поліпшувалася 

у зв’язку з надзвичайними подіями. Так, підготовка до приїзду імператора 

Олександра ІІІ до Рівного у 1890 р. змусило волинського губернатора виділити 

кошти для збільшення в місті кількості ліхтарів зі 100 – до 160. Однак, в міський 

бюджет не були закладені кошти на утримання цих додаткових ліхтарів і після 

від’їзду царя місто припинили освітлювати зовсім [68, арк. 62]. 

Лише на початку ХХ ст. у містах Волинської губернії міські думи 

збільшують суми видатків на вуличне освітлення. Наприклад, якщо в 1908 р. 

в Дубно на утримання 175 вуличних ліхтарів витратили 1453 крб., то вже в 

1910 р. ця сума складала 2571 крб., а в 1911 р. більше 4000 крб. [77, арк. 224; 

78, арк. 152; 79, арк. 134–134 зв.]. У 1910 р. вулиці Луцька освітлювали 400 

гасових ліхтарів, Рівного – 280, Острога – 250, Новограда-Волинського – 247 

[136, с. 544]. 

Намагаючись покращити ситуацію, органи міського громадського 

управління залучали до цієї галузі господарства приватних осіб. Проте 

відсутність конкуренції, а подекуди й корупція чиновників призводили до 

труднощів в обслуговуванні вуличного освітлення. Так, у 1904 р. Дубенське 

міське спрощене громадське управління не змогло знайти підприємця для 

утримання вуличного освітлення. Шукачи способів вуличного освітлення 

депутати думи запропонували місцевому пожежному товариству обслуговувати 
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освітлення вулиць в нічний час, однак пожежне товариство відмовилося 

відповідати за цю ділянку роботи [76, арк. 16]. Тоді міська влада була змушена 

взяти на себе не лише фінансові витрати, а й експлуатацію вуличного освітлення, 

що принесло позитивні результати. Одним із шляхів модернізації було 

придбання ефективніших та надійніших гасово-розжарювальних ліхтарів. Так, 

намагаючись покращити вуличне освітлення, дума виділа кошти і у 1910 р. в 

Дубно провели попередні випробування різних ліхтарів, в ході яких було 

закуплено 12 гасово-розжарювальних ліхтарів Харківської контори “Освещение” 

за ціною 90 крб. за ліхтар [78, арк. 323; 442, с. 126]. 

Значно зручнішими від гасових були електричні ліхтарі. Наприкінці 

ХІХ ст. “свічки Яблочкова” засвітилися у столицях, в Києві і дійшли до 

волинських міст. Однак, незважаючи на всю прогресивність нового виду 

освітлення, лише деякі міста змогли собі дозволити побудову електростанцій. 

Причиною була відсутність коштів у муніципальних скарбницях. До початку 

Першої світової війни на Волині лише декілька міст освітлювали вулиці 

електрикою [399, 398]. 

Першим волинським містом, де була побудована електрична станція, 

став Житомир. У квітні 1898 р. місцева міська дума підписала угоду з 

представником “Товариства міських і під’їзних шляхів у Росії” Л. Поляковим 

на монтаж і експлуатацію електричного освітлення вулиць і площ [262, c. 10]. 

Електростанція у Житомирі запрацювала в серпні 1899 р. Її робота для 

органів громадського управління не була прибутковою. Навпаки, місто 

сплачувало агенству “Товариства” щороку за освітлення понад 9 тис. крб., а 

всі прибутки концесіонер забирав собі [262, c. 17]. Вулиці Житомира в 

1910 р. освітлювали лише електричні ліхтарі, яких нараховувалося 160 [182, 

с. 56]. Зазначимо, що в цей час багато губернських центрів царської Росії 

продовжували користуватися гасовими ліхтарями [137, с. 544, 688]. 

На початку ХХ ст. на Волині дещо активізується робота зі встановлення 

електричного освітлення. У ці роки новий вид освітлення запровадили у 

Рівному, Луцьку та Дубні. У Луцьку електричне освітлення з’явилося 1909 р. 
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[180, с. 69] і вже наступного року нараховувала 27 електричних ліхтарів [137, 

с. 544]. У Дубно електричне освітлення провели в 1914 р., хоча декілька 

віддалених міських вулиць продовжували освітлюватися звичайними гасовими 

лампами [80, арк. 2]. 

Складності із влаштуванням електричного освітлення виникли у 

Рівному. Так, міська дума для запровадження електричного освітлення 

створила в 1911 р. спеціальну комісію [366, с. 50–54]. Товариство “Загальна 

компанія електрики” розробила проектний кошторис, за яким міська влада 

планувала створити муніципальне підприємство не лише для освітлення 

міських вулиць, а й продавати у приватні будівлі, на підприємства, установи, а 

також військові казарми [66, арк. 2]. У червні 1912 р. Було проведено конкурс 

серед підрядників, в якому взяли участь 9 фірм, п’ять з яких були розташовані 

у Києві [66, арк. 166]. З метою покриття витрат на спорудження електростанції 

міська дума планувала випустити окрему облігаційну позику на суму 

100 тис. крб. [66, арк. 165]. Однак, власник Рівного С. Любомирський вирішив 

збудувати в місті власну електростанцію і оскаржив рішення міської влади. 

Він вважав, що ця ініціатива міської думи обмежувала його права одноосібно 

отримувати прибутки з вулиць, які хоч і були предметом спільного 

користування мешканців міста, однак земля під ними перебувала в його 

власності. І будівельний відділ губернського правління задовольнив прохання 

С. Любомирського, незважаючи на те, що спеціальним циркуляром МВС від 

22 жовтня 1890 р. міським управлінням надавалися переваги в організації 

комунальних підприємств [66, арк. 163, 165; 442, с. 128]. І у 1912 р. в Рівному 

першою збудована приватна електростанція С. Любомирського [66, арк. 141, 

160]. 

Окремі волинські міста йшли в ногу з часом щодо запровадження 

електричного освітлення, що було характерно для українських міст. Так, Київ і 

Харків 1904 р. мали вже удвічі більше ліхтарів, ніж Москва, відповідно: у 

Києві 414, Харкові – 456, тоді як у Москві – 201, а в Одесі взагалі їх було – 71. 

Одним з показників якості освітленості вулиць була густота їх встановлення: у 
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Києві на один ліхтар припадало 14 саженів (майже 30 метрів), у Москві – 12, в 

Одесі – 20, а в інших містах відстань між ліхтарями була удвічі-тричі більшою 

[264, с. 74]. Станом на 1909 р. серед міст Російської імперії Київ з виробництва 

енергії на мешканця випереджав Москву, та в рази – Харків і Одесу. Навіть у 

порівнянні з європейськими столицями у показнику вуличного освітлення на 

одну тисячу мешканців Київ йшов попереду Берліна та Копенгагена, і за 

аналогічними показниками для приватних будинків випереджав Мюнхен [264, 

с. 75]. 

У 1906 р. в Києві було проведено IV-й всеросійський електротехнічний 

з'їзд, серед яких були і представники волинських міст. На з’їзді обговорювали 

досягнення, недоліки та вироблялися пропозиції щодо запровадження освітлення 

та електрифікації міст [397, с. 281–282]. 

Отже, в галузі освітлення міста електроенергією органи самоврядування 

успішно опановували європейські досягнення, завдяки чому різко зросла його 

мережа не лише на вулицях, а й у приватних будинках. 

Поряд із питаннями благоустрою міст, органи самоврядної влади 

займалися питання впорядкуванням міських транспортних комунікацій. 

Основним традиційним видом міського транспорту у волинських містах 

впродовж ХІХ – на початку ХХ ст. залишався гужовий транспорт. Міський 

транспорт був в основному кінний: легковий для пасажирів і транспорт для 

перевезення вантажів. 

Звичайно, найбільша кількість візників концентрувалася в губернському 

центрі. Так, у 1910 р. в Житомирі їх було офіційно зареєстровано 438, у 

Рівному – 126, Ковелі – 80, Луцьку – 67, в той час як у Овручі – всього 1, 

Ізяславі – 15, Новограді-Волинському – 22 [137, с. 574–575]. 

Прості міщани волинських міст навіть на далекі відстані ходило пішки. 

Для бідної людини наймати транспорт було занадто дорого. Індивідуальним 

транспортом користувалися заможні люди – дворяни, поважні чиновники, 

купці та фабриканти. Екіпажі у власників були різні: карети, коляски 

однокінні й парокінні, фаетони, “егоїстки” на високих колесах тощо. 
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Власники пишалися своїми виїздами, що були показниками їх багатства та 

статусу. Природно, утримувати власний “виїзд” – екіпажі, коней, кучерів – 

було по кишені тільки багатим. Інші особи залежно від фінансового 

становища володіли екіпажом, а кучерів та коней брали “у найм”, або 

орендували екіпаж разом з кучером та “ кінськими силами”. Такі послуги 

пропонували, зазвичай, купці, що займалися також і візницьким промислом. 

Праця візників здавна була важливою частиною життя міста. Після 

відміни кріпосного права в пошуках роботи селяни “освоювали” міста і за 

окремими даними до кінця XIX ст. в імперії налічувалося більше млн 

офіційно зареєстрованих візників [342, с. 271]. 

Частина візників працювали зі своїм транспортом. Однак, більшість 

візників працювали на господаря, якому вони щодня здавали фіксовану суму 

виторгу. При цьому візник відповідав за прокорм і здоров'я коня. За поломку 

екіпажу, поранення або втрату коня, псування збруї власник вираховував у 

найманого працівника із заробітку. 

Французький мандрівник, маркіз Астольф де Кюстин так описував 

важкі будні візників, зазначав, що “життя їх дуже важке. З раннього ранку до 

пізнього вечора вони стоять під відкритим небом біля під'їзду осіб, що 

найняли, або на місцях стоянки, відведених їм поліцією… Коні весь день в 

упряжі, кучері на передку їдять, не залишаючи ні на хвилину свого поста…” 

[342, с. 292]. 

Візництво в містах імперії регулювалося думами, яким “Міські 

положення” 1870 р. і 1892 р. надавали право регламентувати заняття 

візницьким промислом. Так, міські думи мали право запроваджувати особливий 

збір на користь міста [83, с. 449]. У 1887 р. були видані правила, що 

регламентували збір з візницького промислу: податок не міг перевищувати 

10 крб. за рік з кожного коня, якого використовували у візництві; вищий розмір 

збору в межах зазначеної норми, а також звільнення від збору у місті 

дозволялися лише міністром внутрішніх справ за згодою міністра фінансів [342, 

с. 279]. 
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Наприкінці ХІХ ст. у містах вводяться “Правила для візників” та 

“Правила для власників карет”, які зобов’язували думи проводити огляд 

екіпажів і видавати дозволи на право їх експлуатації. У темний час доби на 

ліворуч і праворуч від візника мали горіти ліхтарі. Міська управа вимагала від 

візників крім правил, що стосуються безпосередньо візництва, дотримання ще 

багатьох умов, за порушення яких накладався великий штраф. Так, згідно зі 

спеціальною постановою Рівненської міської думи від 1900 р. міські візники 

мали міцні екіпажі і добротну кінську збрую, а також утримувати коней в 

належному стані [190, с. 8, 18]. У випадку появи в місті хвороби (епідемії) 

візники зобов’язувалися відвозити на першу вимогу бідних хворих у лікарні. 

Якщо пересічні городяни ще могли пересуватися містом самостійно – 

пішки, на власних або сусідських підводах, то купці завжди потребували 

постійних фахівців, здатних завантажити, підвезти й розвантажити. Без 

послуг гужового транспорту не могли обійтися численні крамниці, на які 

потрібно було доставляти різні товари. Таке перевезення вантажів гужовим 

транспортом отримало назву “ломове візництво”. У містах розрізнялися 

кілька категорій ломових візників, що займалися різними видами візництва: 

доставка вантажу, вивіз снігу, нечистот, підвіз води (водовози), доставка 

продуктів у магазини й на ринки, обслуговування будівництв – підвіз 

різноманітних будівельних матеріалів (піску, цегли, лісу, труб, гасу, нафти) і 

доставка меблів, дров, вугілля, торфу й великовагових предметів. Зазвичай, 

для перевезення вантажів гужовим транспортом використовувалися коні 

важковозних порід [342, с. 282]. 

Розвиток міського гужового транспорту в значній мірі залежав від 

залізничного сполучення. Зазвичай, у таких містах, як Житомир, Рівне, Дубно, 

Новоград-Волинський, де були споруджені залізничні вокзали, подорожуючі 

пасажири з вантажем користувалися послугами візників [366, с. 89]. Саме в 

цих центрах відбувалося перевантаження вантажів із залізничного транспорту 

на гужовий для доставки до місця призначення. 

Поява нових видів транспорту, і хаотичний некерований рух гужовим 
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транспортом приводив до частих зіткнень, каліцтва тварин і людей. Місцеві 

думи змушені були приймати окремі правила руху. Так, Дубенське міське 

спрощене громадське управління у 1910 р. видало спеціальне розпорядження 

щодо порядку руху вулицями на велосипедах і автоматичних екіпажах [78, 

арк. 222, 225]. У цей час в Дубно нараховувалося 50 велосипедів, 1 мотоциклет 

і 2 автомобіля [79, арк. 116]. 

Влаштування електричного освітлення давало змогу організувати й 

трамвайний транспорт. Електричний трамвай вперше в Російській імперії був 

запущений 1 липня 1892 р. в Києві. Житомирські трамвайні лінії були 

запущені в дію наприкінці 90-х рр. ХІХ ст. Житомир став третім містом після 

Києва і Катеринослава, де з’явився такий вид транспорту [260, с. 133]. 

У 1890-х рр. Житомирська міська дума створила об’єднану комісію зі 

спорудження в місті електричного освітлення, водопроводу і кіннозалізної 

дороги [222]. У 1894 р. дума уклала з інженером І. Лихачовим угоду про 

будівництво та експлуатацію в місті по концесії кіннозалізної дороги [17, арк. 

8]. За три роки, у 1897 р. вона була скасована на користь нового проекту, 

запропонованого інженером Л. Поляковим про влаштування одночасно з 

електричним освітленням трамваю на електричній тязі [26, арк. 3 зв.]. На 

правах концесії його реалізацією займалося “Товариство міських і під’їзних 

шляхів Росії”, яке повністю покривало витрати зі спорудження цього об’єкта 

і отримувало усі прибутки від його експлуатації [223]. 

У липні 1899 р. завершено відповідні роботи на центральній 

електростанції і через місяць, 22 серпня поточного року, відкрито рух 

трамваю у Житомирі. Лінії були односторонніми, з роз’їздами для зустрічних 

трамваїв. Вагони та електростанція використовували обладнання фірми 

“Сіменс і Гальське”. Трамвайний провід був підвішений на висоті 5 метрів, 

рейки прокладені нарівні з бруківкою, аби не заважати руху кінних екіпажів 

[222, с. 7]. 

У серпні 1899 р. Житомирська міська дума визначила таксу на проїзд 

трамваєм, яка складала 5 або 8 коп. (в залежності від ділянки дороги). Для 
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учнів вона встановила пільги: упродовж всього учбового часу вони платили 

3 коп. за квиток. Усі чини міської поліції, поштово-телеграфні службовці під 

час рознесення пошти та пожежні, які їхали на місце пожежі, мали право на 

безкоштовний проїзд [347, c. 24]. Тобто, міське самоврядування брало 

активну участь в організації роботи трамваю. 

Новий вид транспорту досить швидко став складовою частиною 

міського життя. Водночас з’явилися певні неузгодженості. Категорично проти 

трамваю виступили візники, оскільки він був їхнім конкурентом у перевезенні 

населення. Крім цього, до негативних наслідків призводила вузькість вулиць 

та відсутність досвіду руху містом селян. Результатом були випадки 

небезпечних наїздів з боку останніх на екіпажі та перехожих. Органи міського 

самоврядування намагалися покращити організацію руху транспорту. Так, 

управа видала правила, згідно з якими візникам заборонялося залишати на 

вулицях без нагляду коней, які лякалися електричних вагонів і могли 

призвести до нещасних випадків [347, c. 23]. Щоправда, контроль за 

виконанням указів міської влади був слабким, і тому часто візники 

відповідних правил не дотримувалися. 

Усе ж таки, незважаючи на всі перешкоди, електротранспорт в Житомирі 

продовжував існувати й розвиватися. У 1911 р. довжина трамвайних ліній була 

11,9 км, курсували 18 моторних та 4 причепних вагони [347, c. 43]. Через два 

роки керівники міста обговорювали з власником трамваю можливість побудови 

кількох нових ліній, але здійсненню задумів завадила Перша світова війна. 

Крім Житомира, плани про запровадження трамвайного руху мало 

також міське самоврядування Рівного. У квітні 1914 р. Рівненська міська 

дума ухвалила проект договору з фірмою “Шоман і компанія” про концесію з 

цього приводу на 30 років, для реалізації якої мало бути утворене акціонерне 

товариство “Рівненський трамвай”. Місту гарантувалися щорічні прибутки у 

розмірі 1800 крб. [64, арк. 35]. Але через початок війни далі задумів справа 

не пішла. 

Таким чином, хоча у міському житті продовжували відігравати значну 
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роль традиційні види транспорту, водночас з’являються і нові механічні. А 

поява в Житомирі електричного трамваю змінила традиційні уявлення про 

громадський транспорт, який раніше повністю забезпечувався кінською 

силою [342, с. 248]. 

До обов’язків міських управ входив також нагляд за міським 

будівництвом. Міські поселення повинні були відповідати затвердженим МВС 

планам. Останні, зазвичай, склали ще задовго до введення в дію “Міського 

положення” 1870 р. [412, с. 411]. Оскільки кількість населення збільшувалася, 

поставала необхідність розширення міських меж. Проте цього можна було 

досягти, лише змінивши план міста, що, своєю чергою, вимагало дозволу 

міністра внутрішніх справ та супроводжувалося звичною для того часу 

бюрократичною тяганиною. Тому подібна процедура завжди потребувала 

значних зусиль органів міського самоврядування [342, с. 351]. 

Водночас міські думи були зацікавлені як у зведенні нових будівель в 

межах міста, так і в приєднанні суміжних поселень. Це збільшувало кількість 

платників оціночного збору з нерухомої власності до муніципальної скарбниці. 

Крім цього, збільшення кількості населення давало поштовх розвитку 

промисловості та торгівлі, що також позитивно впливало на міську економіку. 

Забудовники надавали плани будівель, які зводилися. Муніципальні органи 

також могли безпосередньо керувати будівельними роботами [334, с. 144]. 

Звичайно ж, переважна більшість міст Волині не могла собі дозволити такі 

витрати. 

При розгляді запитів на побудову приміщень органи міського 

громадського управління враховували різні чинники. Стосовно промислових 

підприємств між іншим розглядався можливий вплив на навколишнє 

середовище. Негативна перспектива у цьому питанні могла стати причиною 

заборони зведення подібних установ. У 1901 р. міська санітарна комісія у 

Житомирі постановила заборонити побудову салотопного й миловарного 

заводу, оскільки поряд з визначеним для цього місцем перебували приватні 

садиби жителів міста. Вони могли постраждати від викидів заводу та 
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забрудненого повітря [288, с. 233]. 

Крім дозволів на будівництво, органи громадського управління мали 

контролювати модернізацію промислових підприємств. Так, влітку 1908 р. 

Житомирська міська управа задовольнила клопотання власника місцевого 

пивоварного заводу Махачека на встановлення нового парового котла [48, 

арк. 42]. 

Таким чином, важливим завданням органів міського самоврядування 

стало впорядкування вулиць, їх замощення твердим покриттям, адже більшість 

волинських міст мали переважно ґрунтові дороги, які вже не могли забезпечити 

якісний проїзд навіть кінним транспортом. Міста другої половини ХІХ ст. 

розросталися й потребували нових шляхів. Проблеми із упорядкуванням доріг 

постійно супроводжували волинські міста, що зумовлювалося відсутністю 

коштів. 

Важливою сферою діяльності органів міського самоврядування було 

забезпечення освітлення міст. Більшість населених пунктів Волині 

користувалися малоефективними світильниками. На початку ХХ ст. на 

Волині активізується робота зі встановлення електричного освітлення. У ці 

роки новий вид освітлення запровадили у Житомирі, Рівному, Луцьку та 

Дубні. 

До обов’язків міських органів управління входив також нагляд за 

міським будівництвом. Міські думи були зацікавлені як у зведенні нових 

будівель в межах міста, так і в приєднанні суміжних поселень. Це 

збільшувало кількість платників оціночного збору з нерухомої власності до 

муніципальної скарбниці. Крім цього, збільшення кількості населення давало 

поштовх розвитку промисловості та торгівлі, що також позитивно впливало 

на економічний розвиток міст. 
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4.2.2. Медичне та санітарне забезпечення умов проживання  

Організація медичного та санітарного забезпечення умов проживання 

мешканців населених пунктів була тісно пов’язаною зі сферою міського 

благоустрою. Адже регулярні спалахи епідемій були повсюдними у Російській 

імперії, через що її називали бактеріальними ворітьми Європи. Найчастіша 

гостя у містах Росії – холера – уже 1830 р. під час епідемії забрала 

230 тис. життів. Упродовж 90 років вона спалахувала 44 рази, тобто кожні два 

роки [274, с. 799]. 

В умовах стрімких урбанізаційних процесів пореформеного часу епідемії 

різних інфекційних захворювань загрожували знищенням значної частини 

міського населення, а тому органи самоврядування не могли залишатися 

байдужими до цієї проблеми. Незадовільний санітарний стан поселень, низька 

якість питної води, відсутність водогінної мережі та каналізації сприяли 

періодичним спалахам епідемій у волинських містах. Через невеликі бюджети 

та суттєві витрати на медичні потреби міста Волинської губернії не змогли 

утримувати власні міські лікарні, які потребували значні фінансові витрати, 

щоправда, органи міського громадського управління намагалися надавати 

посильну допомогу земським та приватним медичним установам [111, с. 62]. 

Міська реформа 1870 р. ставила завдання забезпечити створення 

ефективної організації та проведення заходів, скерованих на профілактику та 

припинення епідемій серед городян. Органи міського самоврядування 

Російської імперії в цілому, й українських губерній зокрема, зобов’язувалися 

організовувати заходи щодо непоширення інфекційних захворювань, таких як 

чума, холера, віспа, тиф, скарлатина тощо. З цією метою вони мали 

опікуватися лікувальними закладами у містах, організовувати заходи щодо 

охорони “народного здоров'я”, розбудовувати систему надання медичних 

послуг населенню, вживати заходів з поліпшення санітарного стану поселень. 

Ці обов'язки міської влади закріплювалися у відповідних статтях “Міського 

положення” 1870 р. і підтверджені в “Міському положенні” 1892 р. [83, с. 433; 

82, с. 823]. 
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Організація протиепідемічних заходів у волинських містах носила 

стихійний, спонтанний характер. Міська влада видавала обов'язкові ухвали, 

створювала санітарні опікунські ради, виділяли кошти на поліпшення асенізації, 

влаштовували тимчасові лікарні. Зокрема, саме такими були дії Луцької міської 

думи під час епідемії холери в 1895 р., яка обмежилася побудовою бараків для 

хворих, наймом лікарів та фельдшерів та призначенням попечителів для 

нагляду за санітарним станом міста [162, с. 58]. 

У своїх діях міські думи намагалися дотримуватися міністерських 

розпоряджень. У 1886 р. з метою припинення розповсюдження чергової 

епідемії холери МВС надіслало органам влади два циркуляри (№ 905 від 

24 квітня й № 2231 від 9 жовтня), у яких перераховувалися рекомендовані 

заходи. Зокрема, МВС запропонувало організувати санітарні огляди міст і 

вчасно очистити всі міські території, розділити населені пункти на санітарні 

дільниці, відвести спеціальні місця за містом для вивозу нечистот, оглянути 

всі торгові й громадські заклади, заборонити скидати сміття на берегах річок 

і водойм. У разі виникнення епідемії міська влада зобов'язувалася 

влаштовувати тимчасові лікарні, відкривати притулки й організувати гаряче 

харчування для бідних мешканців, безкоштовно забезпечити медикаментами 

й дезінфекційними засобами всіх потребуючих. Так само вказувалося, що 

дезінфекція будинків і дворів бідних городян повинна провадитися 

безкоштовно, тобто за рахунок коштів міського бюджету [111, с. 92]. 

Однак, для очищення водойм, упорядкування джерел водопостачання, 

організацію вивозу сміття, відкриття навіть тимчасових лікарень були 

потрібні значні кошти, яких у більшості волинських міст не було. Зазвичай, 

при черговій загрозі якоїсь епідемії міські органи самоврядування 

волинських міст приймали стандартні розпорядження про упорядкування 

джерел водопостачання й міських територій, проведення дезінфекцій, 

придбання медикаментів, запрошення санітарного персоналу, обладнання 

холерних лікарень тощо, часто не підкріплені коштами, а отже і практично 

нездійсненні. 
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Наприкінці ХІХ ст. стало зрозуміло, що без координації зусиль урядових 

закладів, органів місцевого управління й самоврядування неможливо попередити 

поширення епідемій холери, чуми й інших захворювань на території Російської 

імперії. Ситуація ускладнювалася активними урбанізаційними процесами, 

збільшенням міського населення. Тому 8 січня 1897 р. створено своєрідний 

координаційного центр з організації протиепідемічних заходів – “Комісія по 

попередженню й боротьбі із чумною заразою” [443, с. 139]. До її складу ввійшли 

впливові урядовці – міністри внутрішніх справ, фінансів, шляхів сполучення та 

інші. Комісія зобов'язувалася вживати заходи щодо попередження, появи й 

поширення чуми та інших епідемій в імперії, наглядати за виконанням їх 

розпоряджень. За кілька місяців були прийняті “Тимчасові правила про вживання 

заходів до припинення чумної зарази з появою її усередині імперії”. Згідно зі 

статтями цього документа в місцевостях, яким загрожувало поширення чуми, за 

розпорядженням губернаторів створювалися губернські, міські та повітові 

санітарно-виконавчі комісії. Міські комісії ділили місто на окремі дільниці з 

прикріпленим лікарем. Усіма необхідними дезінфекційними засобами 

дільничних лікарів за власні кошти мали забезпечити міські громадські 

управління. У випадках підтвердження появи захворювання в конкретній 

місцевості або місті комісія вживала заходів з відкриття лікарні. Нагляд за 

виконанням цих розпоряджень покладався на губернатора [443, с. 140]. 

За кілька років, 11 серпня 1903 р. затверджені нові “Правила про 

вживання заходів щодо припинення холери й чуми з появою їх усередині 

імперії”. Згідно із цим розпорядженням, у випадках появи епідемії чуми або 

холери, створювалися губернські, повітові й міські санітарно-виконавчі комісії. 

До складу губернської санітарно-виконавчої комісії обов'язково вводився 

міський голова. До складу міських санітарно-виконавчих комісій, крім міського 

голови, що виконував обов'язки голови, включалися поліцмейстер, справник 

або пристав, міський лікар і весь склад міської управи. 

Першочерговими завданнями в містах рекомендувалося покращити 

джерела водопостачання й обладнання каналізації, що вимагало значних 
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фінансових капіталовкладень. “Правила…” 11 серпня 1903 р. містили пункт 

про те, що у випадку епідемій усі витрати з їхнього запобігання мали 

здійснюватися за рахунок міст, лише в крайньому випадку можна було 

клопотатися про допомогу зі скарбниці [443, с. 136]. Але міські бюджети не 

могли впоратися з додатковими фінансовими навантаженнями. Міська влада, 

як і раніше, змушена була просити кредити або позики для фінансування 

протиепідемічних заходів. Відсутність джерел фінансування ставило під 

сумнів виконання всіх цих розпоряджень і не підкріплені коштами в 

більшості своїй залишалися на папері, або чиновники формально звітували 

про заходи щодо організації медичного та санітарного забезпечення умов 

проживання мешканців населених пунктів. 

Значна смертність жителів імперії під час різних епідемій змусила 

російську владу в 1911 р. централізовано виділити 4 млн крб. на протихолерні 

й протичумні заходи, з яких понад 2,5 млн крб. передбачалося розподілити 

серед земських і міських громадських управлінь. Ці кошти направлялися на 

придбання ліків, дезінфекційних засобів, медичних інструментів, для оплати 

праці додаткового медичного персоналу, для обладнання тимчасових 

лікувальних закладів – бараків, невеличких лікарень, амбулаторій тощо. 

Клопотання про виділення коштів скеровувалося через губернські санітарно-

виконавчі комісії в комісію боротьби із чумною заразою, у розпорядженні якої 

перебував цей кредит. У клопотанні поряд із висновком губернатора 

вказувалися заплановані статті витрат й розміри коштів, необхідних для 

здійснення намічених заходів. Окремо зазначалося, що допомога скарбниці 

покривала лише половину запланованих витрат, а, іншу частину фінансували з 

бюджетів органів місцевого самоврядування [13, арк. 24]. 

Принагідно слід зазначити, що поряд із хронічною відсутністю коштів, 

були й інші об'єктивні перешкоди, подолати які було доволі складно. Як 

зазначали тогочасні фахівці, поширенню інфекцій серед городян сприяли два 

головні чинники: “1) поганий санітарний стан вулиць і тісних дворів, а рівно й 

скупченість особливо єврейського населення в погано влаштованих і брудних 
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будівлях; 2) недбале ставлення жителів до дотримання санітарних заходів 

через нерозуміння або через відсутність засобів” [443, с. 146]. Це призводило 

до поширення інфекційних хвороб серед найбіднішої частини міського 

населення, які часто за допомогою зверталися або запізно, або до нефахівців. 

Така ситуація була характерна для більшої частини волинських міст. 

У боротьбі з антисанітарією важливу роль відігравав людський чинник, 

стан соціальної сфери та побуту, медичної і загальної освіти. Далеко не всі і 

не завжди дотримувалися обов'язкових санітарних правил, які пропагувала 

управа. Під час епідемій думи співпрацювали з церквою, монастирями, 

установами, вимагаючи від них сприяння у боротьбі з хворобами. 

За таких умов одним з небагатьох варіантів покращення стану вулиць були 

обов’язкові постанови органів міського самоврядування для населення, які 

стосувалися санітарної та ветеринарної частин. Згідно з такими 

розпорядженнями, міщанам заборонялося забруднювати природні й штучні 

джерела питної води. Вони мали утримувати в чистоті та справності громадські й 

приватні колодязі. Власники заводів і фабрик не мали права зливати нечистоти 

до річок. Окремі пункти забороняли влаштування в центрах міст загонів для 

худоби. Однак населення далеко не завжди дотримувалося цих вимог, міське ж 

управління не мало достатньої можливості для контролю за ними [443, с. 139]. 

На початку ХХ ст. організація медичного та санітарного забезпечення 

умов проживання мешканців населених пунктів Волинської губернії дещо 

покращилася. У 1912 р. у містах Волині вже нараховувалося 36 аптек (в 

Житомирі – 9), та 50 невеликих лікарень [110, с. 99]. Переважна більшість 

медичних закладів зосереджувалася саме в міських населених пунктах. Так, з 

28 лікарів Рівненського повіту 21 мешкав у повітовому центрі [326, с. 143]. До 

обов’язків міських лікарів входило відвідування хворих у міських лікарнях та 

сільських лікувальних закладах, проведення прийому хворих у прийомних 

пунктах. Крім цього, вони мали організовувати профілактичні заходи проти 

епідемій, здійснювати медичний контроль за продуктами харчування та 

напоями, чистотою місць їх продажу та торгівлею отруйними й сильнодіючими 
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речовинами. Також міські лікарі брали участь у засіданнях комісій з військової 

повинності та комісій з огляду арештантів і душевнохворих. Слід відзначити, 

що заробітна плата цих працівників була вкрай низькою. У переважній 

більшості міст їхній оклад не перевищував 300 крб. [442, с. 131]. 

Важливим для міського самоврядування також було налагодження роботи 

ветеринарних працівників. Муніципальні органи стежили за ветоглядом худоби, 

призначеної для забою на міських різницях, а також м’яса та м’ясопродуктів, які 

реалізовувалися населенню. Так, згідно з постановою Луцької міської думи, усі 

м’ясопродукти, отримані внаслідок забою худоби в місті, так і привезені до 

нього, мали оглядатися ветеринарним лікарем, уповноваженим на це міською 

управою. Власники м’яса сплачували спеціальний збір за його огляд та 

пломбування за ціною, встановленою управою [43, арк. 19зв.]. Ці гроші 

ветеринар міг забирати собі або передавати до міської скарбниці. В останньому 

випадку органи міського самоврядування призначали йому утримання. 

Таким чином, органи міського самоврядування вживали заходів на 

припинення й попередження поширення епідемій різних інфекційних 

захворювань у містах (чуми, холери, віспи, скарлатини та ін.). Суттєво 

ускладнювало ситуацію відсутність вільних фінансових коштів, а тому 

адміністрація міст постійно прохала про виділення кредитів, надання позик на 

ці потреби. При загрозі епідемій міські думи ухвалювали розпорядження про 

очищення міських територій, поліпшення водопостачання, проведення 

дезінфекцій, запрошення тимчасового санітарного персоналу, придбанні 

медикаментів, відкритті тимчасових лікарень і ізоляційних квартир, організації 

щеплень тощо. 

Окрім створення міської системи охорони здоров'я, перед органами 

міського самоврядування стояло завдання спорудити комунальні мережі 

водогону та каналізації, адже найболючішим наслідком їх відсутності був 

невтішний санітарно-медичний стан міст. 

Важливу роль у життєзабезпеченні населення волинських міст займала 

організація водопостачання для населення. Зазвичай, міщани користувалися 
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водою з річок або колодязів. Більшість волинських міст були побудовані 

близько річок, воду з яких здавна використовували для пиття і господарських 

потреб. Так, жителі Дубна користувалися лише річковою водою, оскільки 

кам’янисті шари рельєфу не дозволяли влаштовувати тут колодязі [72, 

арк. 85]. А жителі Кременця і Овруча навпаки, для пиття використовували не 

річкову воду, а добували її з колодязів [136, с. 100; 137, с. 544]. Детальний 

опис водопостачання Старокостянтинова у 1880-і рр. подав краєзнавець 

М. Зуц, який зазначав, що у місті нараховується 17 колодязів, більшість з 

яких має жорстку воду, непридатну для пиття, а населення для своїх потреб 

використовує воду переважно з річок і лише невелика кількість води 

доставляється із джерел [146, с. 23]. 

Зростання населення, а також збільшення території міст вимагало від 

органів місцевої влади енергійніше вирішувати питання, пов’язані із 

водопостачанням. У переліку господарських справ, зазначених “Міським 

положенням” 1870 р. і 1892 р., органи міського самоврядування зобов’язувалися 

займатися влаштуванням та утриманням водогонів [82, с. 826; 83, с. 435]. 

Проблема підвозу питної води з річок, озер, ставків, джерел та 

колодязів залишалася актуальною для міських жителів і в ХІХ – на початку 

ХХ ст., а водовозний промисел мав виключно важливе значення для міських 

жителів не лише волинських міст. 

Постачанням води займалися представники однієї із давніх професій – 

водовози, роботу яких контролювали міські управи [272, с. 21]. Водовози 

набирати воду і доставляти її в помешкання для пиття та для господарських 

потреб. Зазвичай, водовози використовували кінську силу, адже перемістити 

одразу багато води вручну було важко. Також воду доставляли і власноруч 

“водоноси”. За спогадами сучасників, це була нелегка професія, якою 

займалися тільки дужі чоловіки. Так, станом на 1873 р. у Житомирі на 

близько 52 тис. міського населення працювали 54 водовози [146, с. 29]. 

Бажаючим займатися доставкою води, спочатку слід було легалізуватися 

у міській управі і отримати дозвіл та спеціальний ярлик з номером. Вартість 
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доставки обговорювалася з кожним господарем окремо. Усе місто умовно 

поділялося на ділянки, в кожній з яких працював свій водовоз, не маючи права 

відмовлятися доставляти воду мешканцю, який жив на ділянці іншого 

водовоза. Натомість споживач міг відмовитися від послуг водовоза й найняти 

іншого. Принагідно слід зазначити, що євреї-водовози не звільнялися від 

обов’язків навіть у святкові дні, однак можна було передоручити виконання 

своєї роботи водовозам-християнам. Це правило було потім закріплене 

законодавчо [272, с. 29]. 

Зазвичай, воду, яку доставляли споживачам, була двох видів – для 

пиття і для потреб господарства. Наприклад, в Луцьку воду для пиття 

водовози мали розвозити у зелених бочках з білими кришками, що позначало 

чисту воду і належної якості [346, с. 31]. 

Для захисту інтересів водовозів існувала навіть окрема Луцька гільдія 

водовозів, у якій в 1911 р. нараховувалося 20 постачальників води [367, 

с.320]. 

Міська дума своїм окремим розпорядженням встановлювала спеціально 

відведені місця, у яких дозволявся забір води водовозами. Ці місця забору води 

обиралися подалі від брудних берегів, де не було поряд ніякого виробництва чи 

застояної води. Так, наприкінці ХІХ ст. в Луцька міська дума визначила 

дозволені місця набору води на р. Стир. Одне з них розташовувалося на вулиці 

Замковій, друге – неподалік Домініканського монастиря, а третє – на Вульці. 

Усі інші місця набору річкової води були оголошені несанкціонованими [146, 

с. 25]. 

Обмежені у своїх фінансових можливостях міські управління проводили 

лише незначні за обсягом роботи, пов’язані із впорядкуванням і облаштуванням 

під’їзних шляхів для набору води. Так, у зв’язку зі зростанням населення в м. 

Дубно, міська влада клопоталася про будівництво ще однієї під’їзної 

платформи для забору води з річки Ікви [72, арк. 85]. 

Водовози без “ентузіазму” ставилися до регламентування органами 

міського самоврядування місць водозабору. Так, постанову Дубенського 
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спрощеного міського громадського управління, видану у березні 1908 р., 

щодо регламентування водовозного промислу сприйняли як втручання у 

приватний бізнес [77, арк. 47, 86]. 

Для більшості міст Волині, особливо малих, був характерний поганий 

санітарний стан берегів річок. До того ж, далеко не завжди водовози 

сумлінно ставилися до виконання своїх обов’язків. Досить часто вода, яку 

вони пропонували населенню, була брудною через недотримання вимог під 

час забору з річки та поганий стан реманенту. Так, у Старокостянтинові, за 

свідченнями очевидців, в річку Случ місцевими жителями скидалося сміття, 

від чого якість води погіршувалася настільки, що вона ставала небезпечною 

для споживання [146, с. 21]. 

Водовози часто не хотіли їхати в санкціоновані місця і набирали воду 

там де було зручніше і ближче, іноді біля брудних частин берегів річок, де 

була застояна вода або скидалися нечистоти, що призводило до поширення 

різноманітних інфекцій та хвороб серед міщан. У Луцьку наприкінці ХІХ ст. 

ініційована губернатором санітарна комісія виявила кричущі факти забору 

води у непридатних для пиття місцях, таких як мілкій і мало проточній річечці 

Глушець, яка “представляє з себе мутну слизувату й смердючу рідину… 

завдяки недбалості й некультурності мешканців” [367, с.321]. Поліцейський 

наглядач Луцька, в обов’язки якого входило слідкувати за дотриманням 

санітарних правил, скаржився, що не може прослідкувати звідки водовози 

набирали воду, а деякі з них обманюють городових, мотивуючи що везуть 

брудну воду на будівництво, якого не існувало [39, арк. 17]. 

За повідомленнями преси, водовози заїжджали своїми возами у річку, 

каламутили і забруднювали воду, яку потім і розвозили споживачам. У газеті 

“Волинь” від 1 вересня 1895 р. автор зазначав, що “вода, яку набирали у таких 

місцях брудна й, цілком ймовірно, містить у собі чимало гнилих органічних 

залишків” [272, с.52]. Ситуація не змінилася і на початку ХХ ст. Так, лікарська 

інспекція Волинської губернської адміністрації при перевірці Новограда-

Волинського у 1913 р. зазначала, що водовози в’їжджають бочкою в річку, 
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піднімаються мул і вода приймає каламутний вигляд [35, арк. 70]. 

Одним із способів забезпеченням міських жителів питною водою було 

спорудження артезіанських колодязів. Так, у 1910 р. такі колодязі мали, крім 

Дубно, міста Здолбунів, Ковель, Луцьк, Рівне, Старокостянтинів [137, с. 544]. 

Багаті міщани на своїх подвір’ях також влаштовували такі криниці. У Луцьку 

в перші роки ХХ ст. у місті нараховувалося вже більше 10 таких криниць, 

власники яких дозволяли водовозам користуватися ними. Проте в листі до 

міської думи поліцейський наглядач скаржився про навмисне псування 

кранів та насосів, оскільки водовозам було швидше набирати воду в річці 

[272, с.59]. 

Дубенське міське громадське управління зверталося в 1901–1902 рр. до 

власниць міста Є. Борятинської та К. Шувалової з проханням облаштувати в 

місті артезіанський колодязь, який з’явився лише через шість років [75, 

арк. 212]. Звичайно, що один артезіанський колодязь не міг задовільнити 

потреби міщан у питній воді і в 1913 р. санітарна інспекція Волинського 

губернського правління рекомендувала виділити кошти та облаштувати 

другий артезіанський колодязь [35, арк. 3]. 

Найбільш ефективним вирішенням проблеми міського водопостачання 

було будівництво водогону. Досвід великих європейських міст і в тому числі 

Російської імперії, здобутий ними впродовж другої половини ХІХ ст., 

засвідчував, що найбільш ефективно вирішувалися проблеми міського 

водопостачання шляхом будівництва водопроводів. Перший на українських 

землях водопровід збудовано ще у 1840-х рр. в Одесі, а до 1890 р. їх вже 

мали такі міста як Київ, Харків, Херсон, Чернігів, Бахмут та Мелітополь [342, 

с. 227]. 

Взагалі, зведення ефективної водогінної системи було недешевою 

справою, тому лише окремі міста мали змогу будувати водогони. Цілком 

природно, що перший водогін на Волині побудовано в губернському центрі 

Житомирі. 

Питання про централізоване забезпечення Житомира водою 
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порушувалося міською думою неодноразово. Так, у 1865 р. за відсутності 

коштів у міській скарбниці проект водогону так і не реалізовано. Вдруге про 

будівництво водопроводу міська дума клопоталася у 1869 р. Київський, 

Подільський і Волинський генерал-губернатор підтримав пропозицію 

облаштування водопроводу в Житомирі, але не погодився з умовами 

будівництва [2, арк. 58]. 

Знову до будівництва водогону повернулися у 1880 р. Інженери 

В. Черепов і І. Сирокомський подали у міську думу результати обстеження 

стану забезпечення водою Житомира. У своїх дослідженнях інженери 

наголошували на тому, що вода з річок Тетерев та Кам’янки у межах міста, 

на берегах яких розташовувалися шкірзавод, лазні, пральні та цвинтар, є 

“природним збірником стоків і нечистот”, непридатна для споживання [346, 

с. 72]. 

Автори проекту водогону пропонували місту збудувати систему 

водозабезпечення, яка на той час широко застосовувалася у США. Нею 

передбачалося накачування належної якості води з р. Тетерев вище міста у 

магістральні труби і підтримувати необхідний тиск насосами. Завдяки цьому 

відпадала необхідність у будівництві водонапірних веж, що значно 

здешевлювало проект будівництва. Проектом також передбачалося влаштування 

спеціальних колонок для роздачі води жителям, пожежних кранів та навіть 

фонтанів. Усе це планувалося здійснити упродовж 2,5 років. Міська управа 

Житомира розглянула цей проект і дозволила провести попередні розрахунки 

майбутньої траси водопроводу на місцевості, визначила термін концесії 

(50 років) на право володіння водопроводом. Проте проект не вдалося 

реалізувати [56, арк.7–12]. 

Упродовж 1891–1892 рр. при міській управі створено спеціальну 

“водопровідну комісію”, яка розглядала різні пропозиції та проекти з різних 

міст імперії щодо облаштування водопроводу в Житомирі [346, с. 69]. 

Нарешті після довготривалих дискусій і засідань, міська управа в квітні 

1894 р. схвалила проект водопостачання, поданий київським технічним бюро, 
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який передбачав будівництво водопровідних мереж, насосної станції з 

фільтрами на лівому березі Тетерева та водонапірної вежі [56, арк.14]. 

Спорудження водопроводу в Житомирі цікаве тим, що міська дума 

відмовилася від залучення приватного капіталу і розпочала його будівництво 

господарським способом [39, арк. 57]. Побудову водопроводу в Житомирі 

організовувала водопровідна комісія при міській управі. Проект водогону 

оцінювався в 200 тис. крб. Для забезпечення фінансування будівництва міська 

дума вирішила випустити білети спеціальної водопровідної позики. Після 

відповідного дозволу МВС, міська управа надрукувала та розповсюдила білети 

позики. Таким чином, міська скарбниця отримала кошти для будівництва 

водопроводу і 30 січня 1897 р. міська управа уклала контракт з головним 

підрядником П. Држевецьким на будівництво водопроводу [2, арк. 32]. 

12 травня 1898 р. водопровід почав працювати і постачати воду міщанам. 

У 1899 р. відро води коштувало споживачеві 0,25 коп. Це було досить дорого, 

якщо вважати, що середня місячна заробітна плата робітника коливалася в 

межах від 2 – до 15 крб. Заможніші міщани могли провести водопровід до свого 

будинку. Міська управа забороняла приватним власникам, до яких проведено 

водопровід, продавати воду іншим особам [346, с. 70]. Довжина перших 

водопровідних магістралей Житомира була, звичайно, незначною – приблизно 

2,34 км [367, с. 321]. 

Після зведення у 1898 р. житомирський водогін довгий час не працював 

на повну потужність і був збитковий. У 1909 р. збитки становили 5000 крб. 

[367, с. 324]. При розрахунку 100 тис. відер води на добу, щодня через нього 

проходило не більше 70 тис. відер. Кількість міських садиб, які користувалися 

послугами водогону, була дуже низькою і не перевищувала 5 % всіх 

потенційних користувачів, а саме 247 [346, с. 72]. Крім цього, чимало установ 

та деякі категорії міських жителів постачалися водою без оплати. Так, 

військові, які квартирували в місті, отримували воду безкоштовно, їхні 

потреби складали 13 % її добових витрат у Житомирі [367, c. 323]. Лише з 

1910 р. Житомир почав отримувати реальні прибутки від власного водогону в 
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сумі 12 тис. крб. Плата за воду складала 33 коп. за 100 відер, тобто була досить 

високою [32, арк. 111зв.]. 

Будівництво водогону вимагало від органів місцевого самоврядування 

значних коштів. Звичайно, що реалізувати будівництво водогону могли лише 

економічно сильні міста. Так, вперше на Волині в Рівному у 1904 р. було 

побудовано парову водокачку, яка перебувала безпосередньо у власності 

міської влади [66, арк. 7]. Хоча, прибутки від експлуатації парової водокачки 

були незначними, зокрема, в 1910 р. не перевищували 300 крб., Рівненська 

міська дума реалізувала власний комунальний проект щодо поліпшення 

благоустрою міста [174, с. 32; 367, c. 323]. 

Також були наміри щодо спорудження водогону у Луцької міської думи. 

Починаючи з останніх років ХІХ ст. вона розглядала різні можливості його 

побудови та експлуатації. У 1896 р. підприємці р. Кравец та М. Фальберг 

пропонували влаштувати в Луцьку водогін на умовах концесії. Проект 

передбачав влаштування в центрі міста бані з підведеною водою. Однак, через 

брак коштів, міська дума так і не реалізувала цей проект будівництва водогону 

[39, арк.4–12]. 

У 1908 р. міській думі Луцька було знову запропоновано на умовах 

концесії побудувати водогін. Пропонувалося, крім проведення води у приватні 

помешкання, влаштувати публічні крани в розрахунку один на 4 тис. мешканців 

та облаштувати пожежні гідранти. Цікаво, що автор проекту пропонував на час 

роботи водогону заборонити роботу міських водовозів. Остання пропозиція 

зустріла серйозний супротив гільдії водовозів, які, вірогідніше, боячись 

втратити роботу, і загальмували вирішення цього питання [43, арк. 84]. Були й 

інші пропозиції міській думі виконати підряд з побудови водогону, але Перша 

світова війна завадила реалізувати ці плани [39, арк. 46, 179]. 

Таким чином, на початку ХХ ст. на Волині повноцінний водогін було 

проведено лише в Житомирі. 

Відсутність каналізації значно погіршувала санітарний стан міст, 

сприяла поширенню епідемій, особливо у кварталах, де проживало незаможне 
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населення. На початку XX ст. жодний міський населений пункт Волинської 

губернії не мав каналізації. В цей період з 1063 населених пунктів Російської 

імперії каналізація була лише в 11 містах. Каналізації не було в тодішній 

столиці імперії – Петербурзі, а Москва мала каналізацію лише в межах 

центральної частини [272, с.189]. Відсутність каналізації призводила до 

постійних, тривалих і масових інфекційних захворювань, які лютували на усій 

території імперії. 

На теренах сучасної України на той час каналізацію мали Одеса та Київ. 

На початку ХХ ст. з 300 тис. населення Києва каналізацією користувалися 

140 тис. мешканців, решта ж залишалася в антисанітарних умовах. На 

недосконалість проекту каналізації у кінці 1896 р. вказував київський, 

подільський і волинський генерал-губернатор О. Ігнатьєв, який вказував 

київському губернатору Ф. Трєпову, щоб той “… усунув на майбутнє 

настільки небажане явище як забруднення річки Дніпра через незадовільне 

управління каналізаційним обладнанням” [39, арк. 57]. 

Як і в багатьох імперських містах, вивезення сміття з волинських міст 

було стихійним. Як відмічали сучасники, у багатьох дворах був бруд, купи 

гною, калюжі смердючої рідини, переповнені вигрібні й помийні ями. Часом 

ощадливі городяни абияк самі вичищали вигрібні ями, а відходи звалювали 

на окраїнах міста. Бойні, фабрики, лазні зливали щодня стічні води в 

найближчі річки й струмки, на берегах яких завжди лежали купи гною й 

гниючого сміття. Бідніші квартали не вивозили сміття, і потопали в кучах 

смердючих відходів і залишалися потенційними розсадниками епідемій [272, 

с.197]. 

Смітили в місті не тільки люди, але й тварини. Господарі тримали 

свиней, курей, кіз, яких вигодовували з харчових залишків. Більш заможні 

міщани утримували біля своїх будівель корів та коней. У багатьох містах 

можна було зустріти на вулицях свиней, які рилися у смітті і відходах. 

Вулиці регулярно потопала в купах кінського гною та болота [367, c. 326]. 

Зазвичай, навесні, напередодні повеней, які були звичними для 
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більшості волинських міст, з метою запобігання потрапляння нечистот в річки 

санітарно-виконавчі комісії міських дум видавали розпорядження щодо 

очищення дворів, вигрібних і сміттєвих ям. За невиконання цих розпоряджень 

власників садиб могли притягати до різних покарань – від штрафу до биття 

різками. 

Вивозом нечистот, снігу й сміття займалися в основному селяни 

навколишніх сіл, які використовували їх у якості добрив. Крім них, в кожному 

місті нечистоти вивозили спеціальні візники, які часто називалися “золотарями”. 

У їх обов'язки входило очищення відхожих місць і вивіз канализаційних мас 

у спеціальних бочках. Хоча робота візника нечистот була не престижна, але 

доволі дохідна, допомагала дотримуватися належного санітарного стану і 

уникати епідемій [272, с.201]. 

Своєрідним стимулом до наміру побудову власних каналізаційних 

систем в містах стали епідемії, особливо холери і чуми, які лютували в 

ХІХ ст. Однак, постійна нестача коштів в міських скарбницях не давала 

можливості реалізувати ці проекти навіть в найбільших волинських містах, 

таких як Житомир, Луцьк, Рівне, Дубно та інших. Так, у 1906 р. міська 

управа Житомира навіть зробила офіційне оголошення про пошук можливих 

концесіонерів, які б взялися за проведення у місті каналізації. Однак, 

відсутність коштів навіть на розробку плану робіт не зрушила справу далі 

розмов [442, с. 129]. 

Таким чином, організація медичного та санітарного забезпечення умов 

проживання мешканців населених пунктів була тісно пов’язаною зі сферою 

міського благоустрою. Хоча організація протиепідемічних заходів у волинських 

містах носила стихійний, спонтанний характер, органи міської влади видавала 

обов'язкові ухвали, створювала санітарні опікунські ради, виділяли кошти на 

поліпшення асенізації, влаштовували тимчасові лікарні. Суттєво ускладнювало 

ситуацію відсутність вільних фінансових коштів, а тому адміністрація міст 

постійно прохала про виділення кредитів, надання позик на ці потреби. При 

загрозі епідемій міські думи ухвалювали розпорядження про очищення міських 
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територій, поліпшення водопостачання, проведення дезінфекцій, запрошення 

тимчасового санітарного персоналу, придбанні медикаментів, відкритті 

тимчасових лікарень і ізоляційних квартир, організації щеплень тощо. 

Перед органами міського самоврядування також стояло завдання 

спорудити комунальні мережі водогону та каналізації, адже найболючішим 

наслідком їх відсутності був невтішний санітарно-медичний стан міст. 

Зведення ефективної водогінної системи було недешевою справою, тому 

лише окремі міста мали змогу будувати водогони.  

Відсутність каналізації значно погіршувала санітарний стан міст, 

сприяла поширенню епідемій, особливо у кварталах, де проживало незаможне 

населення. На початку XX ст. жодний населений пункт Волинської губернії не 

мав каналізації. 
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4.2.3. Проведення заходів із протипожежної безпеки 

Для забезпечення необхідних умов проживання населення вкрай 

важливим є налагоджена робота органів протипожежної безпеки. Пожежі 

завжди були одними з найбільших бід, які переслідували людей. Загроза 

значних збитків змушувала органи міського самоврядування організовувати 

пожежну охорону. Це було актуальним і для Російської імперії ХІХ – 

початку ХХ ст., зокрема для Волинської губернії, де пожежі завдавали 

величезних матеріальних і людських втрат. Оскільки на той час державної 

пожежної охорони як такої не існувало, то весь тягар організації цієї справи 

лягав на органи місцевого самоврядування [378, с. 77]. 

В цілому за статистичними даними в Російській імперії за період з 1860 

– до 1909 рр. виникло понад 2 млн пожеж, які знищили понад 6,5 млн дворів 

зі збитками декілька млрд. золотих карбованців. Так останні чотири роки 

ХІХ ст. у Волинській губернії сталося 977 пожеж, Подільській – 959, 

Київській – 1379, Херсонській – 1920, Полтавській – 1521, Харківській – 

1405, Катеринославській – 1083, Чернігівській – 1048, Таврійській – 736 [444, 

с. 128]. Згідно офіційного аналізу пожеж за 1895 – 1909 рр., 33 % з них 

виникали внаслідок необережного поводження з вогнем – паління, пияцтва, 

невмілого поводження з гасовими лампами тощо, 15 % – від зіпсованих 

печей, біля 12 % – від підпалів і 3 % – від блискавки [241, с. 121]. 

Більшість пожеж у Волинській губернії виникала внаслідок щільної 

забудови міст дерев’яними будівлями, покритими соломою, наявність на 

подвір’ї копиць сіна та соломи. Звичайно, що за таких умовах будь-яка 

необережність з вогнем могла призвести до пожежі і найменше загорання 

дерев’яного будинку, покритого соломою, миттєво перекидалось на сусідню 

солом’яну стріху. Так, у 1888 р. в Житомирському повіті було офіційно 

задокументовано 26 міських пожеж та 132 пожежі у сільській місцевості, 

якими знищено відповідно 17 та 445 будинків, збитки від яких склали у 

містах – 240 805 крб., селах – 452 901 крб. [400, с. 50]. 
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Волинські містечка, де переважало єврейське населення, були 

перенаселені. Складність отримання дозволів на будівництво та бідність 

населення змушувала міщан просто будувати дерев’яні прибудови до вже 

наявних будинків. Так утворювалася густа, брудна та хаотична забудова. Ось як 

описував польський письменник Ю. Крашевський Луцьк в середині ХІХ ст.: 

“мізерні дерев'яні будиночки, закопчені єврейські корчми, похилені хатки, нові 

будівлі без віри в майбутнє, немов на один день збиті, старі, що валяться і 

підперті, серед них обгорілі стовпи спалених будинків” [455, с. 790]. 

Часті пожежі у єврейських кварталах створили певний міський феномен. 

Всередині тих кварталів не було вулиць, а лише тимчасові вузькі проходи. В 

будинках часто виникали пожежі, замість них будували нові. Спроби органів 

міського управління впорядкувати ситуацію були марними. “Наказано усім 

поліцмейстерам і городничим, щоб за жодних обставин не дозволяти нікому з 

мешканців робити добудови без погодження проектів з будівельною комісією 

під загрозою суворої відповідальності”, – йшлося в одному з розпоряджень 

Луцької міської думи [378, с. 79]. 

До повноважень органів міського управління входив обов’язок 

встановлення правил протипожежної безпеки для населення та здійснення 

контролю за їх дотриманням. Серед повноважень муніципальних органів було 

видання обов’язкових постанов з питань протипожежної безпеки. У кожній 

садибі мала бути дерев’яна драбина, яка сягала даху будинку та водовозні 

діжки, заповнені водою. Заборонялося паління тютюну у приміщеннях із 

швидкозаймистими матеріалами й речовинами. Вказувався порядок дій для 

населення під час пожежі. У такому випадку всі мешканці міста, які мали 

коней та діжки для води, були зобов’язані надсилати їх на місце пожежі, а 

чоловіки тієї частини населеного пункту, у якому вона виникла, повинні, з 

можливості, дістатися туди і допомагати гасінню займання, виконуючи 

вказівки поліції [49, арк. 4]. 

Незадовільний стан водозабезпечення волинських міст призводив до 

значних збитків від пожеж. У випадку пожежі міським водовозам наказувалося 
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прибути на пожежу і безкоштовно доставляти воду до абсолютного припинення 

горіння. Деякі міста призначали винагороду водовозам за участь у гасінні. 

Згідно із розпорядження Луцької міської думи водовози за доставку води на 

пожежу отримували з міської скарбниці хоч незначну, але плату, яку у 1911 р. 

було збільшено за кожен пожежний виїзд. Так, за доставку води на пожежу в 

межах міста оплачували 10 крб., а на околиці – 15 крб. Намагаючись отримати 

додаткові кошти, водовози хитрували і виїжджали навіть на незначні пожежі, 

що викликало заперечення міських урядників [444, с. 152]. 

Для запобігання пожежам Новоград-Волинська міська дума у 1902 р. 

заборонила тримати під дахом будинків дрова та інші легкозаймисті матеріали і 

влаштовувати сховища зерна, смоли, спирту, льону у відкритих приміщеннях. 

Також було наказано перенести за межі міста склади лісових матеріалів [21, 

арк. 11 зв.]. Міські органи управління визначали й матеріал для покрівлі дахів 

будинків. Зазвичай, у кварталах із кам’яними будівлями дахи мали бути покриті 

матеріалами, які не піддавалися горінню. Заборонялося дерев’яні будинки 

накривати соломою [444, с. 148]. 

Таким чином, міські думи намагалися покращити протипожежну безпеку 

в містах, спираючись на дотримання населенням норм і правил при зведенні 

будівель, організацію і утримання в належному стані протипожежного 

реманенту на місцях, а також покладаючись на допомогу громадян під час 

пожеж. Останнє було особливо актуальним у невеликих волинських містах, де 

органи міського управління не мали коштів на утримання достатньої кількості 

пожежних службовців. Але населення міських населених пунктів, переважно 

бідні верстви, далеко не завжди дотримувалося цих правил частково через 

відсутність грошей, а іноді й через недбалість мешканців до протипожежної 

безпеки. 

Гасіння пожеж у волинських містах упродовж століть проводилось 

жителями у вигляді взаємодопомоги, а пізніше в порядку натуральної пожежної 

повинності. При пожежі мешканці з особистим інвентарем направлялися до 

місця загорання, однак без навичок пожежогасіння часто були безпорадні [241, 
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с. 129]. Перші професійні пожежні команди з’явилися в українських землях ще 

на початку XIX ст., проте поширення набувають лише в його другій половині 

[444, с. 161]. 

Пожежні команди у містах були двох типів – громадськими або 

перебували під керівництвом поліції. Головними ознаками визначення 

характеру пожежних команд були їхнє походження та повноваження органів 

самоврядування. Так, громадські команди утворювалися після відповідного 

дозволу МВС, а їх особовим складом та обозом завідувало міське управління. 

У поліцейських командах все ведення справ зосереджувалося виключно у 

руках поліції, у тому числі найм та звільнення службовців [400, с. 49]. 

Штатні норми пожежних команд були встановлені МВС у 1853 р. За 

ними, кількість службовців, коней та предметів обозу визначалася в 

залежності від кількості міських жителів. Водночас в разі потреби міським 

думам дозволялося збільшувати склад пожежних команд [241, с. 115]. 

У газеті “Волинські губернські відомості” у статті “Про пожежну частину 

в Житомирі” зазначається, що згідно з розпорядження волинського губернатора 

від 30 червня 1872 р. “Про облаштування правильно організованих громадських 

пожежних команд”, у Житомирі створено пожежну охорону, приписану при 

двох поліцейських частинах у віданні брандмейстера, яка нараховувала 

52 пожежники, яких спочатку набирали із числа непридатних для стройової 

служби чоловіків, згодом із вільнонайманих осіб [228]. Утримання пожежного 

відділку коштувало місту 9380 крб. щорічно, що складало не менше половини 

всіх міських прибутків Житомира. Витрати на потреби пожежної команди 

розподілялися наступним чином: заробітна плата брандмейстера – 207 крб., 

кошти для пожежних службовців – 1026 крб., на продукти харчування – 

1240 крб., на обмундирування – 2236 крб., на фуражі для 44 коней – 3964 крб., а 

залишок 706 крб. – для ремонтних потреб [228]. У 70-х рр. ХІХ ст. 

Житомирська пожежна команда мала 46 коней, 16 рукавів, 7 труб, 6 драбин, 

14 діжок, 30 відер, 12 багрів, 38 сокир [241, с. 132]. Також, пожежна частина 

була влаштована і в Новограді-Волинському [400, с. 59]. 
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Оскільки утримання команд входило до обов’язків місцевого 

самоврядування, стан пожежних частин у містах залежав від економічного 

потенціалу органів міського громадського управління. Тому, загалом, саме 

бідність останніх зумовлювала відсутність розвитку пожежної охорони. Брак 

коштів завжди давав про себе знати. Пожежні команди з року в рік не могли 

покращити матеріальний стан, не було змоги збільшити кількість службовців 

тощо. Їхня заробітна плата залишала бажати кращого. Так, у м. Овручі 

чиновники констатували наявність лише підручних засобів пожежогасіння [49, 

арк. 2]. 

Житомирській поліцмейстер у своєму проханні про фінансування від 

19 квітня 1883 р. описуючи важке життя житомирських пожежників, зазначав, 

що заробітна плата становила всього 12 крб., а трудовий день розпочинався з 

5 години ранку і тривав 15–16 год. Пожежні мешкали у сирій переповненій 

казармі в антисанітарних умовах, маючи змогу лише раз на тиждень 

відлучитись на 3 години з частини, щоб помитись в бані. Не маючи змінного 

одягу, пожежники часто, повернувшись з пожежі в мокрому одязі, знову 

виїжджали гасити пожежу. Крім того, пожежників могли залучати до різних 

робіт – чистити вулиці від сміття та снігу, виловлювати бродячих собак та 

кішок тощо, а за найменшу провину карали несенням вахти на каланчі по 12 

год. з ранцем вагою до 16 кг [241, с. 101]. Так, у 1913 р. переважна більшість 

пожежних Житомира отримували малу платню, яка не перевищував 300 крб., в 

той час коли брандмейстери мали платню 900 крб. на рік [378, с. 78].  

Від згубних наслідків пожеж інколи потерпали й самі пожежні [400, 

с. 51]. Знаючи про таку ситуацію, МВС для покращення становища пожежних 

частин у червні 1909 р. затвердило правила організації міських пожежних 

команд, які мали замінити поліцейські. Вони надавали органам міського 

громадського управління право утримання команд у складі брандмейстера, його 

помічника та службовців, розподілення особистого складу та обозу за 

частинами та визначення місцезнаходження цих частин. Міське управління 

могло також збільшувати, в разі необхідності, кількість пожежних та їхній 
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оклад. Брандмейстер та його помічник призначалися і звільнялися міською 

управою, а службовці – управою або брандмейстером. Окремим пунктом 

зазначалося, що пожежна команда, коні та обоз не можуть використовуватися 

на жодних сторонніх роботах. За управою залишалося право контролю за 

господарством пожежної частини. На пожежах службовці мали виконувати 

накази брандмейстера, проте загальне керівництво здійснював поліцеймейстер. 

Нарешті, міські думи могли встановлювати кількість коней та пожежного 

устаткування, затверджувати форму службовців, пожежну сигналізацію тощо 

[49, арк. 5, 5зв.]. Тобто, органи міського громадського управління мали не лише 

господарський, а й адміністративний контроль над пожежними частинами. 

Вони могли самі встановлювати призначення коштів, які виділялися на 

утримання команд. Крім цього, важливішою ставала роль брандмейстера. Усе 

це сприяло покращенню організації пожежної охорони в містах, проте вагомі 

результати реформа дала лише у тих населених пунктах, де органи місцевої 

влади відповідально підходили до вирішення проблем протипожежного 

захисту. 

У деяких випадках в разі нестачі коштів на пожежну справу на допомогу 

органам міського громадського управління приходили самі мешканці міст. У 

серпні 1897 р. зібрання домовласників в Острозі вирішило встановити 

спеціальний податок у 1200 крб. з тих, хто володіє нерухомим майном, на 

утримання пожежного обозу. Крім цього, вони постановили утримувати 

пожежну частину у складі брандмейстера, 6 службовців та 12 коней [70, арк. 

32 зв.]. 

Іншим кроком у намаганні покращити ситуацію була передача пожежних 

команд у контрактне підпорядкування. Зокрема, наприкінці ХІХ ст. так було в 

Острозі. Місцева бригада знаходилася на утриманні за контрактом у двох 

підрядників. Останні отримували по 100 крб. в місяць від міського управління. 

До їх обов’язків входило стежити за справністю обозу, доглядати коней та 

виплачувати платню чотирьом службовцям [70, арк. 9 зв.]. 

Подібний до острозького договір уклала на початку 90-х рр. ХІХ ст. 
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Новоград-Волинська міська дума з місцевим торговцем І. Блунштейном. 

Головною метою таких угод було позбавлення органів самоврядування 

турбот про витрати на пожежні команди. Але це також не сприяло 

покращенню пожежної охорони, бо приватні особи турбувалися передусім 

про власні інтереси і використовували обозне майно та коней у своїх цілях. 

Така ж ситуація була і в згаданому випадку у Новограді-Волинському [14, 

арк. 2 зв.]. Таким чином, приватна ініціатива суттєво не покращувала сферу 

пожежної безпеки у містах. Органи міського громадського управління були 

змушені розраховувати переважно на власні сили у даній сфері. 

На допомогу пожежним командам з метою покращення пожежної безпеки 

міст починає розвиватися приватна ініціатива з організації добровільних 

пожежних товариств і дружин. Вони не підпорядковувалися органам міського 

громадського управління, але останні могли допомагати їм як фінансово, так і 

клопотаннями перед урядом з приводу різних питань. Крім безпосередньо 

утримання команд, органи міського громадського управління стосовно них 

виконували ще низку обов’язків. Зокрема, вони відраховували щорічні внески на 

страхування пожежних у товариство “Блакитний хрест” (утворене у червні 

1897 р.) з метою забезпечення пожежним та їхнім сім’ям винагороди у випадку 

нещасних випадків у робочий час. Крім цього, у разі каліцтва службовців під час 

виконання своїх обов’язків, міські думи могли призначати їм прижиттєве 

утримання. У разі загибелі пожежних ці гроші отримували їхні родини [241, 

с. 124]. У Житомирі при гасінні пожеж команда могла використовувати 

водогінну воду безкоштовно, також службовці не платили за проїзд трамваєм під 

час виконання службових обов’язків [444, с. 141]. 

Таким чином, пожежна охорона у містах Волині була недостатньою. 

Органи міського управління Волині брали активну участь в організації 

протипожежного захисту. До їх обов’язків входили утримання пожежних 

команд, забезпечення їх приміщеннями з опаленням та освітленням, провіантом 

і лікуванням, а також матеріальна допомога в разі каліцтва під час виконання 

службових обов’язків. Водночас вони у деяких містах не мали змоги 
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здійснювати адміністративний контроль над частинами, які перебували у 

підпорядкуванні поліції, обмежуючись лише господарськими питаннями. Крім 

цього, суттєвим гальмом у розвитку пожежної справи була відсутність 

необхідних для цього коштів. Загальна бідність міських бюджетів зумовлювала 

незадовільний стан пожежних частин. 

Також до повноважень органів міського управління входив обов’язок 

встановлення правил протипожежної безпеки та здійснення контролю за їх 

дотриманням. Міські думи намагалися покращити протипожежну безпеку в 

містах, спираючись на дотримання населенням норм і правил при зведенні 

будівель, організацію і утримання в належному стані протипожежного 

реманенту, а також покладаючись на допомогу громадян під час пожеж , що 

було особливо актуальним у невеликих волинських містах, де органи 

міського управління не мали коштів на утримання достатньої кількості 

пожежних службовців. 
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ВИСНОВКИ 

 

 

 

У результаті проведеного дослідження авторка виносить на захист такі 

висновки і положення: 

Комплексний аналіз опрацьованої літератури і джерел свідчить, що 

наукова розробка проблеми розвитку міст Волинської губернії другої 

половини ХІХ – початку ХХ ст. є недостатньою, проте наявна джерельна база 

дозволяє виконати окреслені дослідницькі завдання. 

Аналіз наукового доробку як вітчизняної, так і зарубіжної наукової 

літератури засвідчив зацікавленість учених у вивченні історії міст Волинської 

губернії. Історіографія доби Російської імперії була сучасною щодо діяльності 

міського самоврядування кінця ХІХ – початку ХХ ст. і представлена 

численними краєзнавчими дослідженнями окремих міст. За радянської доби 

переважали узагальнюючі праці, в яких питання міської історії вивчалося із 

застосуванням домінуючої у суспільстві класової ідеології. Сучасні вітчизняні 

та зарубіжні історики зосередили увагу на характеристиці соціально-

економічного становища різних груп міських жителів, фабрично-заводської 

промисловості та цехового ремесла, міжнаціональних стосунках та їхньому 

впливі на розвиток міст. 

У дисертаційному дослідженні визначено та систематизовано основні 

групи джерел: архівні матеріали, діловодна документація, нормативно-правові 

акти, статистичні матеріали, періодика. Джерельна база дослідження розвитку 

міст Волинської губернії другої половини ХІХ – початку ХХ ст. є достатньо 

репрезентативною. Вагоме значення мають архівні матеріали ЦДІАК України, 

а також державних архівів Волинської, Житомирської та Рівненської областей. 

Опубліковані джерела представлені документами законодавчого характеру, а 

також статистичними матеріалами. Значний інтерес викликають матеріали 

періодичної преси кінця ХІХ – початку ХХ ст. Окрему групу складають 
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опубліковані джерела: законодавчі акти Російської імперії, статистичні 

збірники. Зазначений комплекс джерел дозволяє досить глибоко і всебічно 

проаналізувати особливості соціальної структури, адміністративного та 

економічного аспектів міст Волинської губернії в другій половині ХІХ – на 

початку ХХ ст. 

Дослідження здійснено на основі комплексного використання 

загальнонаукових методів: історичного, прагнення до об’єктивності, 

плюралізму, взаємозв’язку соціальних явищ з рівнем розвитку міської 

економіки, системності наукового аналізу; власне історичних: проблемно-

хронологічного, синхронного, порівняльно-історичного; міждисциплінарних: 

статистичного, системно-структурного, емпірико-теоретичного. На етапі 

архівного пошуку застосовувалися методи наукової евристики, класифікації і 

критики джерел, методи індукції та дедукції. Зважаючи на вище зазначене, 

дисертаційну роботу було побудовано на комплексному й всебічному аналізі 

проблеми, які у свою чергу ґрунтувалися на міждисциплінарному підході.  

Студії дослідження над обраною проблематикою дозволили прийти до 

низки узагальнень.  

У Російській імперії міста стали для влади засобом закріплення 

інкорпорованих територій у складі держави, їх економічного освоєння і 

політичного підпорядкування. Місто вважалося центром управління, 

політичного, військового і фінансового контролю. Офіційний статус міста 

надавався з урахуванням інтересів державного управління, тоді як історичні 

традиції, розвиток виробництва, культурне і національне життя в цьому 

процесі, на відміну від країн Західної Європи, відігравали другорядну роль. 

Визначальним містоутворюючим чинником в ХІХ ст. був 

адміністративний. Зосередження російської адміністрації в губернському та 

повітових містах позитивно впливало на розбудову міст. Динамічний розвиток 

урбанізаційних процесів на Волині стримувало повільне впровадження 

реформ місцевого самоврядування, реальну дію якого волинські міста відчули 

лише з 80-х рр. ХІХ ст.  
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Важливим фактором, який сприяв розвитку міст Волині у другій 

половині ХІХ ст. ставав економічний чинник. Окремі населені пункти, в яких 

динамічно розвивалась фабрично-заводська промисловість, випереджали за 

своїми показниками більшість повітових центрів. Побудова залізниці дала 

поштовх для пришвидшеного розвитку залізничних станцій. Також розбудові 

міст сприяло визнання їх російською владою як стратегічних військових 

пунктів і розміщення там сталих військових гарнізонів. Ще однією 

особливістю досліджуваного регіону було перебування п’яти міст і переважної 

більшості містечок у приватній власності, які на власний розсуд вирішували 

потреби їх розвитку. 

В другій половині ХІХ – на початку ХХ ст. на Волині спостерігалося 

прискорення урбанізаційного процесу. Одним із його проявів було збільшення 

питомої ваги міського населення. Проте темпи урбанізації тут явно відставали 

від аналогічного процесу загалом в Україні. Найвищі темпи зростання 

чисельності жителів демонстрували ті міста, через які була прокладена 

залізниця і які в географічному відношенні розміщувалися на пограниччі 

Полісся і Волині. Головним компонентом у внутрішніх міграційних потоках, 

направлених у міста, виступало селянство місцевої округи та міщани 

навколишніх містечок. 

Господарські зміни, притаманні містам Волині у зазначений історичний 

період досить активно впливали на розвиток соціальних, а також етнічних 

процесів. Мешканці Волинської губернії поділялися на стани відповідно до 

російського законодавства, з-поміж яких виділяють дворян і духовних осіб, 

котрі залишалися привілейованими верствами, а також купців і міщан. 

Поліетнічним зберігався склад міських мешканців, серед яких – українці, 

євреї, поляки, росіяни. Найбільш розмаїтий національний склад населення був 

характерний для міст із найвищим економічним потенціалом та населеним 

пунктам із яскраво вираженими міськими ознаками. Водночас у міських 

поселеннях із досить слабко розвинутою економікою якісних змін 

національного складу населення так і не відбулося. При вищій питомій вазі 
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українського населення його домінування тут також не спостерігалося. Як і 

загалом на українських землях у складі царської Росії, рівень урбанізованості 

українського етносу на Волині залишався дуже низьким. Зростання 

чисельності українців у загальній масі міського населення відбувалося 

насамперед за рахунок міграції до міст сільського населення. 

Впровадження міських реформ у Волинській губернії тривало довше, 

ніж у решті губерній Правобережної України. Боячись надавати доступ до 

самоврядування жителям міст Волині, де було багато польських власників та 

значна кількість єврейського населення, уряд гальмував запровадження 

виборних міських дум у Волинській губернії. Російська влада пообіцяла 

ліквідувати відмінності в управлінні приватних міст, мешканці яких 

сподівалися використовувати частину коштів на міські потреби.  

Українські міста стають не стільки осередками ремесла та торгівлі, як 

адміністративними центрами зі збору податків для імперії. Питання 

внутрішнього благоустрою міст і вирішення побутових проблем міських 

мешканців стають другорядними. Закриття традиційних торгових ринків 

регіону, створення лінії єврейської осілості призвело до ще більшого 

зубожіння жителів міст і містечок Волині. Було ліквідовано магдебурзьке 

право і міські органи самоуправління перейшли на норми загальноросійського 

міського права, яке не враховувало регіональні особливості функціонування 

волинських міст. Представники центральної російської адміністрації вимагали 

передусім сплати коштів в державну скарбницю, тому ресурсів на розвиток та 

благоустрій міст залишалося обмаль. Це призводило до подальшого занепаду 

міст. 

Проголошуючи метою міської реформи 1870 р. створення умов міським 

жителям приймати участь у веденні міського господарства, дії російської 

влади більше нагадували бажання перекласти на місцеві органи 

самоврядування тягар управління муніципальним господарством. Міська 

реформа запроваджувала єдині для всіх станів органи громадського 

управління, що обиралися на основі майнового цензу, який забезпечувала 
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перевагу в думі великої фінансової та торгово-промислової буржуазії. У містах 

створювалися розпорядчі органи – міські думи, та виконавчі органи – міські 

управи, які управляли муніципальним господарством.  

Впровадження у другій половині ХІХ ст. міських реформ у Волинській 

губернії характеризувалося певною специфікою, пов’язаною з особливостями 

історичного розвитку цього регіону. На Волині вони впроваджувалися довше, 

ніж у решті губерній Правобережної України. Першим містом, яке отримало 

дозвіл сформувати нові самоврядні громадські органи управління став 

губернський центр Житомир лише через сім років після проголошення 

реформи. Нове міське положення вводило додаткові загальнодержавні 

податки та збори, як наслідок мало залишалося на забезпечення потреб 

волинських міст, а російська влада прагнула створити адміністративні органи, 

які будуть ефективно і в повному обсязі збирати кошти, а не вирішувати 

проблеми міського населення. 

Російська влада пообіцяла ліквідувати відмінності в управлінні 

приватних міст, мешканці яких сподівалися використовувати частину коштів 

на міські потреби. Однак, чиновники чекали ліквідації статусу цих міст як 

вотчинних володінь їх власників, а губернське правління найбільше 

переймалося тим, чи зможуть міста сформувати органи влади, які будуть 

вчасно сплачувати податки в державну скарбницю.  

Система прибутків органів міського громадського управління на Волині 

в досліджуваний період базувалася на основі податків та зборів від 

нерухомого майна, яке перебувало у власності міста, прибутків від оренди 

міської землі. Хоча прибутки волинських міст від нерухомого майна були 

значно меншими ніж прибутки великих міст, проте вони були суттєвою 

фінансовою підтримкою для міських бюджетів. У гіршому становищі 

перебували приватні міста Волині із спрощеним управлінням, де органи 

міського самоврядування не могли в повному обсязі самостійно контролювати 

міські збори. Постійний брак коштів у міських скарбницях був важливим 

наслідком недосконалості муніципального законодавства Російської імперії. 
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Потреба наповнювати міську казну спонукала думи постійно переглядати 

розміри та види зборів і мит. 

Основними напрямками витрат органів міського управління волинських 

міст у сфері муніципального господарства досліджуваного періоду стали 

впорядкування транспортних комунікацій та міського будівництва, організація 

медичного та санітарного забезпечення умов проживання мешканців міст, 

проведення заходів із протипожежної безпеки. 

Одним із пріоритетних завдань органів міського самоврядування стало 

впорядкування вулиць, їх замощення твердим покриттям, адже більшість 

волинських міст мали переважно ґрунтові дороги, які не могли забезпечити 

якісний проїзд навіть кінним транспортом. Міста другої половини ХІХ ст. 

розросталися й потребували нових шляхів. Проблеми із упорядкуванням доріг 

постійно супроводжували волинські міста, що зумовлювалося відсутністю 

коштів. 

Важливою сферою діяльності органів міського самоврядування було 

забезпечення освітлення міст. Більшість населених пунктів Волині 

користувалися малоефективними світильниками. На початку ХХ ст. на Волині 

активізується робота зі встановлення електричного освітлення. У ці роки 

новий вид освітлення запровадили у Житомирі, Рівному, Луцьку та Дубні. До 

обов’язків міських органів управління входив також нагляд за міським 

будівництвом, за дотриманням норм містобудування. Міські думи були 

зацікавлені як у зведенні нових будівель в межах міста, так і в приєднанні 

суміжних поселень. Це збільшувало кількість платників оціночного збору з 

нерухомої власності до муніципальної скарбниці. Крім цього, збільшення 

кількості населення давало поштовх розвитку промисловості та торгівлі, що 

також позитивно впливало на економічний розвиток міст. 

Організація медичного та санітарного забезпечення умов проживання 

мешканців населених пунктів була тісно пов’язаною зі сферою міського 

благоустрою краю. Хоча організація протиепідемічних заходів у волинських 

містах носила стихійний, спонтанний характер, органи міської влади видавали 
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обов'язкові ухвали, створювали санітарні опікунські ради, виділяли кошти на 

поліпшення асенізації, влаштовували тимчасові лікарні. Суттєво 

ускладнювало ситуацію відсутність вільних фінансових коштів, а тому 

адміністрація міст постійно прохала про виділення кредитів, надання позик на 

ці потреби. При загрозі епідемій міські думи ухвалювали розпорядження про 

очищення міських територій, поліпшення водопостачання, проведення 

дезінфекцій, запрошення тимчасового санітарного персоналу, придбанні 

медикаментів, відкритті тимчасових лікарень і ізоляційних квартир, 

організації щеплень тощо. 

Перед органами міського самоврядування Волині також стояло завдання 

спорудити комунальні мережі водогону та каналізації, адже найболючішим 

наслідком їх відсутності був невтішний санітарно-медичний стан міст. 

Зведення ефективної водогінної системи було недешевою справою, тому лише 

окремі міста мали змогу будувати водогони. Відсутність каналізації значно 

погіршувала санітарний стан міст, сприяла поширенню епідемій, особливо у 

кварталах, де проживало незаможне населення. На початку XX ст. жодний 

населений пункт Волинської губернії не мав каналізації. 

Ще одним напрямком витрат органів муніципального управління 

волинських міст стало проведення заходів із протипожежної безпеки. 

Пожежна охорона у містах Волині була недостатньою. Міські думи 

встановлювали правила протипожежної безпеки та здійснювали контроль за їх 

дотриманням. Органи міського управління Волині брали активну участь в 

організації протипожежного захисту. До їх обов’язків входили утримання 

пожежних команд, забезпечення їх приміщеннями з опаленням та 

освітленням, провіантом і лікуванням травмованих пожежних. Загальна 

бідність міських бюджетів невеликих волинських міст зумовлювала 

незадовільний стан пожежних частин, а органи міського управління не мали 

коштів на утримання достатньої кількості пожежних службовців. 

Дисертаційне дослідження дозволяє стверджувати, що, російська влада 

остаточно перетворила міське самоуправління в урядовий орган утримання 
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міського господарства. Проте, міські реформи 1870 р. та 1892 р. закріпили 

систему органів міського управління, стали поштовхом до торгово-

промислового розвитку міст.  

Вважаємо, що дисертаційна робота може дати поштовх подальшому 

вивченню різних аспектів історії окремих волинських міст та численних 

містечок, як у досліджуваному регіоні, так і в Україні загалом. Важливою є 

розробка історії міського самоврядування як якісного механізму подолання 

господарської занедбаності міст. Одним із векторів наукового пошуку може 

стати подальше дослідження освітньо-культурного середовища, яке дасть 

змогу зосередити увагу науковців на місті дещо з іншої, соціокультурної, 

перспективи його поступу та переконатись у тому, що міські осередки 

виступають центрами людської взаємодії у сфері не лише матеріального, а й 

духовного життя. Зважаючи на актуальність проблеми розбудови органів 

місцевого самоврядування в Україні не лише пізнавальний інтерес, але й 

практичну вартість матимуть порівняльні дослідження історичного розвитку 

міст в Україні та різних європейських країнах. 
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міських гласних із приватною вільнонайманою службою у міських 

громадських управліннях. – 11 арк. 

24. Центральний державний історичний архів України, м. Київ 

Ф. 442. Канцелярія київського, подільського і волинського генерал-

губернатора. 1796–1916 рр. 

Оп. 656. 

Спр. 141. Справа з обов’язковими постановами по м. Луцьку. – 50 арк. 
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25. Центральний державний історичний архів України, м. Київ 

Ф. 442. Канцелярія київського, подільського і волинського генерал-

губернатора. 1796–1916 рр. 

Оп. 657. 

Спр. 45. Справа про заміну діючої у м. Ковелі, Волинської губернії, 

спрощеної форми громадського управління на повну. – 10 арк. 

26. Центральний державний історичний архів України, м. Київ 

Ф. 442. Канцелярія київського, подільського і волинського генерал-

губернатора. 1796–1916 рр. 

Оп. 657. 

Спр. 55. По заяві Івана Карташова про безчинства в Житомирській міській 

управі, 1904 р., 12 арк. 

27. Центральний державний історичний архів України, м. Київ 

Ф. 442. Канцелярія київського, подільського і волинського генерал-

губернатора. 1796–1916 рр. 

Оп. 657. 

Спр. 66. Справа про благоустрій міст, містечок та сіл Південно-західного 

краю в будівельному та санітарному відношеннях. 1904–1912 рр. – 

136 арк. 

28. Центральний державний історичний архів України, м. Київ 

Ф. 442. Канцелярія київського, подільського і волинського генерал-

губернатора. 1796–1916 рр. 

Оп. 657. 

Спр. 7. Справа з даними про прибутки та видатки міст Південно-західного 

краю на 1903 р. – 1392 арк. 

29. Центральний державний історичний архів України, м. Київ 

Ф. 442. Канцелярія київського, подільського і волинського генерал-

губернатора. 1796–1916 рр. 

Оп. 658. 

Спр. 124. Прохання Рівненської міської думи про включення селища 
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“Біла” у межі м. Рівне, 1905–1909 рр., 26 арк. 

30. Центральний державний історичний архів України, м. Київ 

Ф. 442. Канцелярія київського, подільського і волинського генерал-

губернатора. 1796–1916 рр. 

Оп. 658. 

Спр. 149. Справа про зловживання в Житомирській міській управі. – 

24 арк. 

31. Центральний державний історичний архів України, м. Київ 

Ф. 442. Канцелярія київського, подільського і волинського генерал-

губернатора. 1796–1916 рр. 

Оп. 661. 

Спр. 270. Про відкриття телефонної мережі в м. Рівному Волинської 

губернії, 1908–1909 рр., 28 арк. 

32. Центральний державний історичний архів України, м. Київ 

Ф. 442. Канцелярія київського, подільського і волинського генерал-

губернатора. 1796–1916 рр. 

Оп. 662. 

Спр. 310. Справа про ревізію ст. рад. О. П. Криловим житомирського 

міського громадського управління. – 240 арк. 

33. Центральний державний історичний архів України, м. Київ 

Ф. 442. Канцелярія київського, подільського і волинського генерал-

губернатора. 1796–1916 рр. 

Оп. 666. 

Спр. 140. Справа з кошторисами прибутків та видатків всіх міст 

Волинської губернії на 1913 рік. – 719 арк. 

34. Центральний державний історичний архів України, м. Київ 

Ф. 442. Канцелярія київського, подільського і волинського генерал-

губернатора. 1796–1916 рр. 

Оп. 666. 

Спр. 191. Справа про виокремлення міст Житомира та Ковеля у самостійні 



 

 

195 

 

повітові земські одиниці. – 7 арк. 

35. Центральний державний історичний архів України, м. Київ 

Ф. 442. Канцелярія київського, подільського і волинського генерал-

губернатора. 1796–1916 рр. 

Оп. 667. 

Спр. 5. Справа з паперами, які не вимагають виконання, 1913–1914 рр., 

162 арк. 

36. Центральний державний історичний архів України, м. Київ 

Ф. 692. Київський округ шляхів сполучення, м. Київ. 1843–1919 рр. 

Оп. 11 (1878). 

Спр. 12. Про перебудову шосе в мостові в містах Волинської губернії: 

Житомирі, Рівному, Ковелі, Луцьку, Новограді-Волинському, 1878 р., 

82 арк. 

37. Центральний державний історичний архів України, м. Київ 

Ф. 692. Київський округ шляхів сполучення, м. Київ. 1843–1919 рр. 

Оп. 11(1896). 

Спр. 150. Заява князів Любомирських про дозвіл на влаштування в м. 

Рівному по Києво-Брестському шосе водопроводу і електричного трамваю, 

1896–1897 рр., 34 арк. 

38. Державний архів Волинської області, м. Луцьк 

Ф. 3. Луцька міська управа. 

Оп. 1. 

Спр. 20. Постанови Луцької міської думи, 1885 р., 58 арк. 

39. Державний архів Волинської області, м. Луцьк 

Ф. 3. Луцька міська управа. 

Оп. 1. 

Спр. 160. Листування з волинським губернатором про будівництво 

водопроводу в м. Луцьку і проект договору про водопостачання, 1896 р., 

140 арк. 

40. Державний архів Волинської області, м. Луцьк 
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Ф. 3. Луцька міська управа – Оп. 1. – Спр. 395. Постанови Луцької міської 

думи, 1900 р. 

41. Державний архів Волинської області, м. Луцьк 

Ф. 3. Луцька міська управа. 

Оп. 1. 

Спр. 868. Переписка з волинським губернатором та постанови Луцької 

міської думи про побудову електростанції у м. Луцьку. – 19 арк. 

42. Державний архів Волинської області, м. Луцьк 

Ф. 3. Луцька міська управа. 

Оп. 1. 

Спр. 869. Постанови Луцької міської думи про бюджет м. Луцька, 

кошторис доходів і витрат по м. Луцьку і звіт про їх використання, 1909–

1910 рр., 534 арк. 

43. Державний архів Волинської області, м. Луцьк 

Ф. 3. Луцька міська управа. 

Оп. 1. 

Спр. 875. Постанови Луцької міської думи за 1909 рік. – 187 арк. 

44. Державний архів Волинської області, м. Луцьк 

Ф. 3. Луцька міська управа. 

Оп. 1. 

Спр. 931. Переписка з волинським губернатором та звіти про стан і 

діяльність луцької міської пожежної команди. – 154 арк. 

45. Державний архів Волинської області, м. Луцьк 

Ф. 499. Ковельська міська управа. 

Оп. 1. 

Спр. 3. Бюджетний кошторис 1886 р., 168 арк. 

46. Державний архів Житомирської області, м. Житомир 

Ф. 62. Житомирська міська управа. 

Оп. 1. 

Спр. 1120. Справа про формування прибутково-видаткового кошторису на 
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1913 р., 64 арк. 

47. Державний архів Житомирської області, м. Житомир 

Ф. 62. Житомирська міська управа. 

Оп. 1. 

Спр. 1135. Справа про видачу коштів установам та особам, 41 арк. 

48. Державний архів Житомирської області, м. Житомир 

Ф. 62. Житомирська міська управа. 

Оп. 1. 

Спр. 1201. Справа про трамвайний рух у містах, про побудову бруківок, 

66 арк. 

49. Державний архів Житомирської області, м. Житомир 

Ф. 62. Житомирська міська управа. 

Оп. 1. 

Спр. 1247. Справа про перетворення житомирської пожежної команди з 

поліцейської у міську, 17 арк. 

50. Державний архів Житомирської області, м. Житомир 

Ф. 62. Житомирська міська управа. 

Оп. 1. Дод.4. 

Спр. 14. Про здачу в оренду ділянок міської землі. Справи за проханнями 

жителів м. Житомира про дозвіл на будівництво, ремонт тощо, житлових 

та господарських споруд, 304 арк. 

51. Державний архів Житомирської області, м. Житомир 

Ф. 62. Житомирська міська управа. 

Оп. 2. 

Спр. 134. Справа про складне фінансове становище м. Житомира та про 

заходи для впорядкування міського господарства, 153 арк. 

52. Державний архів Житомирської області, м. Житомир 

Ф. 62. Житомирська міська управа. 

Оп. 2. Дод. 

Спр. 14. Справа за проханнями жителів м. Житомира про дозвіл на 
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будівництво, ремонт тощо, житлових та господарських споруд (плани 

земельних ділянок, проекти, креслення), 308 арк. 

53. Державний архів Житомирської області, м. Житомир 

Ф. 62. Житомирська міська управа. 

Оп. 14. 

Спр. 1180. Справа про освітлення міста електричним струмом, 62 арк. 

54. Державний архів Житомирської області, м. Житомир 

Ф. 62. Житомирська міська управа. 

Оп. 14. 

Спр. 1204. Справа про створення пожежної команди на Мальованці та 

організацію 3-го пожежного відділення, 36 арк. 

55. Державний архів Житомирської області, м. Житомир 

Ф. 62. Житомирська міська управа. 

Оп. 14. 

Спр. 179. Справи за проханнями жителів м. Житомира про дозвіл на 

будівництво, ремонт тощо, житлових та господарських споруд, 82 арк. 

56. Державний архів Житомирської області, м. Житомир 

Ф. 62. Житомирська міська управа. 

Оп. 14. 

Спр. 83. Про проведення водогону, 194 арк. 

57. Державний архів Житомирської області, м. Житомир 

Ф. 64. Житомирська міська дума. 

Оп. 1. 

Спр. 16. Укази та розпорядження Волинського губернського правління, 

268 арк. 

58. Державний архів Житомирської області, м. Житомир 

Ф. 64. Житомирська міська дума. 

Оп. 1. 

Спр. 21. Журнали міської думи, 482 арк. 

59. Державний архів Житомирської області, м. Житомир 
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Ф. 64. Житомирська міська дума. 

Оп. 1. 

Спр. 27. Про виділення міської землі під будівництво підприємств, 

учбових закладів, розширення кладовищ, 54 арк. 

60. Державний архів Житомирської області, м. Житомир 

Ф. 64. Житомирська міська дума. 

Оп. 1. 

Спр. 32. Справи про прокладення та розширення вулиць і площ міста, 

80 арк. 

61. Державний архів Житомирської області, м. Житомир 

Ф. 70. Канцелярія волинського губернатора. 

Оп. 1. 

Спр. 305. Справа по скарзі 48 жителів м. Ковеля на членів міської управи 

за неправильно складені виборчі списки, неправильне проведення виборів 

гласних та інші незаконні дії, 1887 р., 40 арк. 

62. Державний архів Житомирської області, м. Житомир 

Ф. 70. Канцелярія волинського губернатора. 

Оп. 1. 

Спр. 543. Справа про відрядження волинського губернатора генерал-

майора Ф. Ф. Трепова по губернії, 1896 р., 32 арк. 

63. Державний архів Рівненської області, м. Рівне 

Ф. 165. Рівненська міська управа. 

Оп. 1. 

Спр. 24. Статистичні дані про стан товариств у м. Рівному, 1913–1914 рр., 

84 арк. 

64. Державний архів Рівненської області, м. Рівне 

Ф. 165. Рівненська міська управа. 

Оп. 1. 

Спр. 27. Переписка Рівненської міської управи з ярославським міським 

громадським управлінням та іншими щодо проведення трамвайних ліній, 
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1914 рік. – 42 арк. 

65. Державний архів Рівненської області, м. Рівне 

Ф. 165. Рівненська міська управа. 

Оп. 1. 

Спр. 28. Журнали чергових зборів Рівненської міської Думи, 1915 р., 

118 арк. 

66. Державний архів Рівненської області, м. Рівне 

Ф. 165. Рівненська міська управа. 

Оп. 1. 

Спр. 23. Листування Рівненської міської управи з фірмами та особами 

стосовно складання проекту кошторису на будівництво електростанції і 

водопроводу в м. Рівне, 1911–1912 рр., 82 арк. 

67. Державний архів Рівненської області, м. Рівне 

Ф. 27. Рівненське повітове казначейство. 

Оп. 3. 

Спр. 64. Ревізький перепис, 1857–1860 рр., 174 арк. 

68. Державний архів Рівненської області, м. Рівне 

Ф. 280. Рівненське міське спрощене громадське управління. 

Оп. 1. – Спр. 2. Кошторис витрат на влаштування і утримання Рівненського 

міського спрощеного громадського управління на 1890 р., 68 арк. 

69. Державний архів Рівненської області, м. Рівне 

Ф. 283. Острозьке міське спрощене громадське управління. 

Оп. 1. 

Спр. 2. Накази Острозького міського спрощеного громадського управління 

стосовно особового складу, 1888 р, 208 арк. 

70. Державний архів Рівненської області, м. Рівне 

Ф. 283. Острозьке спрощене міське управління. 

Оп. 1. 

Спр. 3. Журнал Острозьких зборів міських уповноважених. 1897 р. – 

54 арк. 
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71. Державний архів Рівненської області, м. Рівне 

Ф. 359. Дубенське міське спрощене громадське управління. 

Оп. 1. 

Спр. 1. Журнали засідань зборів уповноважених м. Дубно за 1894–

1895 рр., 362 арк. 

72. Державний архів Рівненської області, м. Рівне 

Ф. 359. Дубенське міське спрощене громадське управління. 

Оп. 1. 

Спр. 2. Журнали засідань зборів уповноважених м. Дубно за 1894–

1895 рр., 390 арк. 

73. Державний архів Рівненської області, м. Рівне 

Ф. 359. Дубенське міське спрощене громадське управління. 

Оп. 1. 

Спр. 2. Журнали засідань зборів уповноважених м. Дубно за 1900 р., 

410 арк. 

74. Державний архів Рівненської області, м. Рівне 

Ф. 359. Дубенське міське спрощене громадське управління. 

Оп. 1. 

Спр. 3. Журнали засідань зборів уповноважених м. Дубно за 1901 р., 

522 арк. 

75. Державний архів Рівненської області, м. Рівне 

Ф. 359. Дубенське міське спрощене громадське управління. 

Оп. 1. 

Спр. 4. Журнали засідань зборів уповноважених м. Дубно за 1902 р., 

580 арк. 

76. Державний архів Рівненської області, м. Рівне 

Ф. 359. Дубенське міське спрощене громадське управління. 

Оп. 1. 

Спр. 6. Журнали засідань зборів уповноважених м. Дубно за 1904 р., 

418 арк. 
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77. Державний архів Рівненської області, м. Рівне 

Ф. 359. Дубенське міське спрощене громадське управління. 

Оп. 1. 

Спр. 9. Журнали засідань зборів уповноважених м. Дубно за 1908 р., 

520 арк. 

78. Державний архів Рівненської області, м. Рівне 

Ф. 359. Дубенське міське спрощене громадське управління. 

Оп. 1. 

Спр. 10. Журнали засідань зборів уповноважених м. Дубно за 1910 р., 

580 арк. 

79. Державний архів Рівненської області, м. Рівне 

Ф. 359. Дубенське міське громадське управління. 

Оп. 1. 

Спр. 11. Журнали зборів міських уповноважених за 1911 рік. – 462 арк. 

80. Державний архів Рівненскої області, м. Рівне 

Ф. 359. Дубенське міське громадське управління. 

Оп. 1. 

Спр. 12. Журнали зборів міських уповноважених за 1914 рік, 535 арк. 

81. Державний архів Рівненської області, м. Рівне 
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Додаток А 
 

 

 

Адміністративний поділ Правобережної України у другій половині 

ХІХ ст. – початку ХХ ст. 
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Додаток Б 

 

Адміністративний поділ Волинської губернії у другій половині ХІХ ст. – 

початку ХХ ст. 

 
 

1. Володимир-Волинський повіт 

2. Дубенський повіт 

3. Житомирський повіт 

4. Заславський повіт 

5. Ковельський повіт 

6. Кременецький повіт 

7. Луцький повіт 

8. Новоград-Волинський повіт 

9. Овруцький повіт 

10. Острозький повіт 

11. Ровенський повіт 

12. Старокостянтинівський повіт 
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Таблиця 1 

Перелік офіційних міст Волинської губернії в середині ХІХ ст. 

 

Міста Волинської губернії 

Перебували у державній 

власності 

Належали приватним власникам* 

1. Житомир 1. Дубно  Барятинським 

2. Володимир-Волинський 2. Ізяслав Санґушкам 

3. Ковель 3. Остріг удільному 

відомству 

4. Кременець 4. Рівне Любомирським 

5. Луцьк 5. Старокостянтинів Абамеликам 

6. Новоград-Волинський 

7. Овруч 

 

*домовласники цих міст платили власникам чинш 

[139, с. 375–405]. 



 

 

247 

 

 

Таблиця 2 

 

 

 

 

Загальні показники кількості населення офіційних міст Волинської 

губернії (1864 р.) 

 

Назва міста Кількість населення 

Чоловіче жіноче всього 

Житомир 18502 15215 33717 

Володимир-Волинський 2421 2885 5306 

Дубно 3744 4478 8222 

Ізяслав 4085 4537 8622 

Ковель 1742 1904 3646 

Кременець 5128 5358 10486 

Луцьк 3152 3210 6362 

Новоград-Волинський 3247 3314 6561 

Овруч 2157 2354 4511 

Острог 3413 4232 7645 

Рівне 2458 2596 5054 

Старокостянтинів 4935 5178 10113 

 

[139, с. 375–405]. 
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Таблиця 3 

Перелік містечок Волинської губернії (1860 р.) 

 

№ 

п/ п 

 

Назва повіту 

Перебували у власності 

 

 приватній  

 

державній 

частково 

у 

державній 

і 

приватній  

1. Житомирський повіт Горошки, Івниця, 

Кодня, Котельня, 

Краснопіль, Левків, 

Лещин, Пулини, 

П’ятка, Райгородок, 

Троянів, Ушомир, 

Червоная, Черняхів, 

Чуднів, Янушполь 

Нехворощ  

2. Володимирський повіт Горохів, 

Дружкопіль, 

Киселин, Локачі, 

Мілятин, Оздютичі, 

Озеряни, Порицьк, 

Устилуг  

Коритниця

, Любомль, 

Опалин, 

Свинюхи. 

 

3. Дубенський повіт Берестечко, 

Варковичі, Верби, 

Козин, Любачівка, 

Мізоч, Млинів, 

Муравиця, 

Острожець, 

Торговиця 

Боремель, 

Демидівка, 

Крупець. 

Олика 
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Продовження таблиці 3 

4. Заславський повіт Білогородка, Гриців, 

Корниція, Лабунь, 

Славута, Шепетівка 

Судилків  

5. Ковельський повіт Кам’янокаширськ, 

Кашівка, 

Маріамполь, Мацієв, 

Мельниця, 

Михнівка, 

Несухонжі, Ратно, 

Стобихва, Туржиськ, 

Янівка. 

Вижва, 

Мілановичі, 

Мельці 

 

6. Кременецький повіт Березни, Білозерка, 

Вишнівець, 

Вишгородок, 

Катебург, Ланівці, 

Новий Олексинець, 

Почаїв, Радзивилов, 

Рахманів, Шумск, 

Ямпіль 

  

7. Луцький повіт Владимирец, 

Городок, Гулевичев, 

Колки, Лишневка, 

Рожище, Сокуль, 

Торчин, Трояновка, 

Чарторийськ 

Бережница, 

Рафаловка, 

Чартория 

 

8. Новоград-Волинський 

повіт 

Баранівка, 

Городниці, Любар, 

Миропіль, 

Остропіль, Рогачів, 

Романів, Соколів 

Берездів, 

Красностав 

Корець, 

Полонне, 
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Продовження таблиці 3 

9. Овруцький повіт Базар, Веледники, 

Іскорость, 

Ксаверіво, Лугини, 

Норинськ, Славечна 

Вязівка, 

Народичі, 

Олевськ, 

 

10. Острозький повіт Аннополь, Гоща, 

Межиріч 

Кілікієв, 

Кунів, 

Ляхівці 

 

11. Ровенський повіт Олександрія, 

Березне, Висецьк, 

Гарингород, 

Деражня, 

Домбровиця, 

Клевань, Костопіль, 

Людвипіль, Степань, 

Томашгород, Тучин 

Межиріч  

12. Старокостянтинівський 

повіт 

Базалія, Волочиськ, 

Красилів, Кузьмин, 

Кульчини, Купель, 

Ожигівці 

Теофіполь,  

 

 [139, с. 271–290]. 
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Таблиця 4 

Демографічні зміни міського населення українських земель в середині 

ХІХ ст. 

 

Роки 
Міські поселення 

та населення 

Природно-економічні райони  

Правобережжя Лівобережжя Степ 
Україна 

в цілому 

1858 р. 

Кількість міських 

поселень – разом 

у тому числі 

313 177 172 672 

міст 34 48 31 113 

містечок 279 137 131 547 

інших поселень  – 2 10 12 

Чисельність 

міського 

населення: (тисяч 

чол., в % до 

підсумку) 

1120,7 837,1 606,5 2564,3 

1863 р. 

Чисельність 

міського 

населення: (тисяч 

чол., в % до 

підсумку) 

1288,6 828,7 628,6 2735,9 

 47,1 30,2 22,7 100 

Питома вага 

міських жителів в 

загальній 

кількості 

населення, % 

23,5 18,2 22,8 21,4 

Зміни чисельності 

міського 

населення в 

період з 1858 по 

1863, % 

+14,9 −1,2 +3,8 −7,0 

 

[260, С. 93-205] 



 

 

252 

 

 

Додаток В 

 

Графічне зображення кількості населення міст Волинської губернії 

 

 

 
[113, с.62; 114, С. 156-163] 
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Таблиця 5 

 

Кількісні показники населення міст Волинської губернії за результатами 

переписів: 

 Назва міста 1858 р. 1897 р. 1911 р. 

1 Житомир 33 717 65 895 87 650 

2 Рівне 5 054 24 573 33 722 

3 Ковель 3 646 17 697 28 912 

4 Луцьк 6 362 15 804 28 141 

5 Дубно 8 222 14 257 22 748 

6 Кременець 10 486 17 704 21 871 

7 Новоград-Волинський 6 561 16 904 21 173 

8 Старокостянтинів 10 113 16 377 20 344 

9 Острог 7 645 14 749 17 560 

10 Володимир-Волинський 5 306 9 883 15 720 

11 Заслав 8 622 12 611 14 593 

12 Овруч 4 511 7 393 10 830 

 

[139, с.209; 114, С. 156; 181, с. 36]  
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Таблиця 6 

Кількість населення офіційних міст Волинської губернії згідно із 

переписом 1897 р. 

 

Назва міста стать Загальна 

кількість чоловіча жіноча 

1. Житомир 33911 31984 65895 

2. Володимир-Волинський 5279 4604 9883 

3. Дубно 8715 5542 14257 

4. Ізяслав 7055 5556 12611 

5. Ковель 10325 7372 17697 

6. Кременець 9437 8267 17704 

7. Луцьк 9178 6626 15804 

8. Новоград-Волинський 9032 7872 16904 

9. Овруч 3614 3779 7393 

10. Острог 7925 6824 14749 

11. Рівне 14385 10188 24573 

12. Старокостянтинів 8324 8053 16377 

 

[114, С. 152-154] 
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Таблиця 7 

Загальна кількість населення Волинської губернії по повітам згідно із 

даними перепису 1897 р. 
 

повіт 
Площа, 

 верст 

Пол 

Чол. Жін.  разом 

Житомирський повіт 6766,5 218768 215091 433859 

Володимир-Волинський повіт 5650,3 137906 139359 277265 

Дубенський повіт 3478,5 98386 96672 195058 

Заславський повіт 3055,2 103417 105325 208742 

Ковельський повіт 6487,0 107706 103787 211493 

Кременецький повіт 2925,1 111277 108657 219934 

Луцький повіт 6562,2 128923 123627 252550 

Новоград-Волинський повіт 6331,3 174260 174690 348950 

Овруцький повіт 9274,5 102367 103023 205390 

Острозький повіт 2694,1 84656 84695 169351 

Ровенсикий повіт 7565,9 138133 134868 273001 

Старокостянтинівський повіт 2246,2 97004 96885 193889 

Вцілому по губернії 63036,8 1502803 1486679 2989482 

Лише міста   127180 106667 233847 

 

 

[113, с.60] 



Таблиця 8 

Становий склад міського населення Волинської губернії станом на 1911 р. 

Назва міста Загальна 

к-сть 

жителів 

Дворяни Духовенство Почесні 

громадяни 

Купці Міщани Селяни Іноземні  

піддані 

Решта 

К-сть  % К-сть % К-сть % К-сть % К-сть  % К-

сть 

% К-сть % К-сть % 

Житомир 87650 7548 8,6 135  1594 1,9 330  71481 82 5705 6,5 434 0,5 348 0,4 

Володимир-

Волинський 

15720 343 2,2 147 1 159 1 158 1 13670 8 870 5,5 186 1,1 206 1,3 

Дубно 22748 1282 5,6 104 0,5 377 1,6 507 2,1 16562 72,8 3254 14,3 462 2 187 0,8 

Ізяслав 14593 203 1,4 9  57 0,35 31  6977 47,8 7284 49,9 17    

Ковель 28912 697 2,4 24  227 0,8 73  27382 95 353 1,2 134  8  

Кременець 21871 1619 7,4 47  129 0,4 111  19377 88,6 290 1,4 35  324 1,1 

Луцьк 28141 222 8 45  189 0,7 325 1,1 25303 90 898 3,2 70  334 1,2 

Новоград-

Волинський 

21173 1176 5,6 68  683 3,2 398 1,8 17024 80 1110 5,1 279 1,3 405 1,9 

Овруч 10830 300 2,9 66 0,6 57 0,5 25  8687 80,2 1634 15 -  -  

Острог 17560 201 1,1 84  349 2 82  16295 92,8 104 0,6 -  -  

                  

Рівне 33722 2383 7 17  629 1,9 855 2,5 23384 69 6091 18   245 0,7 

Старокостянтинів 20344 375 1,9 29  243 1,2 32  14048 69 5573 27,4 42  -  

Здолбунів 10387 331 3,2 19  216 2,1 8  2471 23,8 7094 68,3 -  24  

Всього 333651 16680 5 794 0,2 4909 1,5 2935 0,9 262661 79,2 40260 12,1 1659 0,5 2081 0,6 

 

[114, С. 60-64] 
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Таблиця 9 

Заняття міських жителів Волинської губернії згідно із даними перепису 1897 р. 

 

 

Назва міста 

К-сть 

населе

н-ня 

Самодіяльне 

населення 

Самодіяльне населення по видам занять 

Сільське 

господарст

во 

Промисло-

вість 

Транспо

рт 

Торгівля Державн

а служба 

Інші галузі 

праці 

Армія Інші 

самодіяльн

і заняття 

К-сть % К-

сть 

% К-

сть 

% К-

ст

ь 

% К-

сть 

% К-

сть 

% К-

сть 

% К-

сть 

% Кіль

к 

% 

Житомир 65895 30113 45,5 249 0,8 5643 18,6 742 2,5 3449 11,5 1217 4,1 8349 27,7 5577 18,5 4781 15,9 

Володимир-

Волин. 

9883 4027 40,7 174 4.3 668 16,6 69 1,7 697 17,3 132 3,3 872 21,6 1012 25,1 407 10 

Дубно 14257 7810 54,6 127 1,6 559 7,2 156 2 891 11,4 144 1,9 1523 19,5 3605 46 293 5 

Заслав 12611 5352 42,5 336 6,3 976 18,2 39 0,8 590 11 125 2,4 906 16,9 1940 36,3 447 8,3 

Ковель 17697 8395 47,4 213 2,5 1134 13,5 502 6 800 9,5 197 2,3 1565 18,6 3356 40 623 7,4 

Кременець 17704 7533 42,6 763 10,2 1114 14,9 89 1,2 838 11,2 159 2,1 1804 24,1 1655 22,1 1108 14,8 

Луцьк 15804 7751 49,1 86 1,1 1019 13 143 1,9 977 12,5 198 2,5 1583 20,1 2879 37 847 11 

Новоград-

Волин. 

16904 6346 37,6 523 8,2 1164 18,3 81 1,3 863 13,6 142 2,2 1249 19,7 1783 28,1 522 8,2 

Овруч 7393 2111 28,5 503 24 392 18,7 17 0,8 316 15 113 5,4 486 23 37 1,8 245 11,7 

Острог 14749 6305 42 177 2,8 1089 17,3 92 1,7 910 14,4 131  1409 22,4 1795 28,5 600 9,5 

Рівне 24573 12081 49 257 2,1 1596 13,2 296 2,4 1452 12 231 1,9 2420 20 4836 40 675 5,6 

Старокостян-

тинів 

16377 5806 35,4 1045 18 1148 19,8 89 1,5 1031 17,8 143 2,5 1191 20,5 966 16,7 593 10,2 

Всього 233847 103630 44,3 4453 4,3 1650

2 

15,9 231

5 

2,2 1281

4 

12,4 2932 2,8 2335

7 

22,5 2944

1 

28,4 11241 10,8 

 

[114, С. 156-175] 

 



 

Таблиця 10 

Зайнятість у Волинській губернії за кількістю працюючих (1897 р.) 

 

Вид зайнятості кількість  
частка у самодіяльному 

населенні 

Землеробство 406 950 57,8% 

Прислуга, поденщики 63 956 9,1% 

Збройні сили 49 793 7,1% 

Виготовлення одягу 24 410 3,5% 

Торгівля продуктами с/ г (крім зерна) 11 659 1,7% 

Доходи з капіталів, нерухомості 11 009 1,6% 

Будівництво, ремонт 10 627 1,5% 

Обробка дерева 8 899 1,3% 

Торгівля без точного визначення 8 606 1,2% 

Обробка металів 7488 1,1% 

Обробка тваринних та рослинних 

поживн. продуктів 
7 218 1,0% 

Навчальна та виховна діяльність 6 157 0,9% 

Кошти від казни, сусп. закладів та 

приватн. осіб 
5 864 0,8% 

Тваринництво 5 548 0,8% 

Інше 75 293 10,7% 

 
[114, С. 178–180] 
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Таблиця 11 

Національний склад населення Волинської губернії за мовними 

ознаками (1897 р.) 

Повіти українці євреї поляки німці росіяни чехи 

Губернія вцілому 70,1 % 13,2 % 6,2 % 5,7 % 3,5 % … 

Володимир-Волинський  72,1 % 10,4 % 8,4 % 5,7 % 2,8 % … 

Дубенський  68,2 % 11,5 % 6,5 % 3,6 % 4,2 % 5,3 % 

Житомирський  62,4 % 14,3 % 5,7 % 10,8 % 5,9 % … 

Ізяславський  76,9 % 13,3 % 7,0 % … 1,8 % … 

Ковельський  78,5 % 11,9 % 4,6 % … 3,5 % … 

Кременецький  80,7 % 12,2 % 3,0 % … 3,4 % … 

Луцький  57,0 % 14,1 % 9,7 % 12,0 % 5,1 % 1,5 % 

Новоград-Волинський  65,5 % 15,6 % 5,2 % 10,9 % 2,4 % … 

Овручський  83,4 % 10,6 % 1,3 % 1,2 % 2,6 % … 

Острозький  76,7 % 10,8 % 6,6 % 1,5 % 2,5 % 1,6 % 

Рівненський  60,5 % 16,0 % 9,2 % 8,9 % 3,2 % 1,7 % 

Старокостянтинівський  76,9 % 14,3 % 5,5 % … 2,8 % … 

м. Житомир 13,9 % 46,4 % 11,3 % 1,0 % 25,7 % 0,3 % 

 

[113, с. 62; 114, с. 156-163] 



 

 

260 

 

Таблиця 12 

Органи міського самоврядування міст Волинської губернії (1860 р.) 

 

Назва міста Органи міського самоврядування 

Житомир Міська дума 

Володимир-Волинський Магістрат 

(міський голова, 2 бургомістра, 4 ратмана) 

Дубно 

(у приватній власності) 

Магістрат 

(міський голова, 2 бургомістра, 4 ратмана) 

Ізяслав  

(у приватній власності) 

відсутні 

Ковель Магістрат 

(міський голова, 2 бургомістра) 

Кременець Магістрат 

(міський голова, 2 бургомістра, 4 ратмана) 

Луцьк Магістрат 

(міський голова, 2 бургомістра, 4 ратмана і 

староста) 

Новоград-Волинський Міська дума 

Магістрат 

Овруч Магістрат 

(міський голова, бургомістр, 4 ратмана) 

Острог 

(у приватній власності) 

відсутні 

Рівне 

(у приватній власності) 

Магістрат  

Міське депутатське зібрання 

Старокостянтинів (у 

приватній власності) 

відсутні 

 

[139, с. 375–405]. 
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Додаток Д 

 

Відбиток “Міського положення” 1870 р. 

 
[82, с. 812]. 
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Додаток Е 

 

Структура міського управління 

 

 
 

 

 

 

 

 [82, с. 814-818].  
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Таблиця 13 

Повноваження міської думи та управи згідно положень “Міського 

положення” 1870 р. 

Дума (розпорядчий орган) Управа (виконавчий орган) 

Основными функциями думы являлись 

«назначение выборных должностных лиц и 

дела общественного устройства», 

«назначение содержания должностным 

лицам городского общественного 

управления и определение размера оного», 

«установление, увеличение и уменьшение 

городских сборов и налогов» и 

прочие. Расходы на содержание думы были 

в ведомстве губернатора. Заседания думы 

могли быть назначены «по усмотрению 

городского головы», по требованию 

губернатора или по желанию не менее 

одной пятой числа гласных. 

 

Городская управа выбиралась 

городской думой на 4 года, её 

функциями были: 

 «Непосредственное заведование 

делами городского хозяйства и 

общественного правления» 

 Сбор нужных сведений для 

думы 

 Составление городских смет 

 Взимание и расход городских 

сборов, отчёт перед думой о 

своей деятельности 

Управа могла посчитать 

незаконным решение думы, в 

таком случае в дела вмешивался 

губернатор. 

55) Городской думе предоставляется: 

1) назначение выборных 

должностных лиц и дела общественного 

устройства...; 

2) назначение содержания 

должностным лицам городского 

общественного управления и определение 

размера оного; 

3) установление, увеличение и 

уменьшение городских сборов и налогов...; 

4) сложение недоимок по городским 

сборам; 

5) отнесение содержания мостовых 

и тротуаров и чистки улиц на общие 

средства города и вообще переложение 

натуральных повинностей в денежные...  

(Далі перераховано інші 

господарські функції міської думи – 

всього 14 пунктів.) 
56) Заседания городской думы 

назначаются: или а) по усмотрению 

городского головы, или б) по требованию 

губернатора, или, наконец, в) по желанию 

72) На городскую управу 

возлагается непосредственное 

заведывание делами городского 

хозяйства и общественного 

управления... Управа ведет 

текущие дела по городскому 

хозяйству, изыскивает меры к его 

улучшению, исполняет 

определения думы, собирает 

нужные ей сведения, составляет 

проекты городских смет, взимает 

и расходует городские сборы на 

установленных думою 

основаниях и представляет в 

назначенные думою сроки отчеты 

о своей деятельности. ... 

80) Если городская управа 

большинством членов полного ее 

присутствия признает определение 

городской думы 

противозаконным, то, не приводя 

оного в исполнение, представляет 

о сем думе, и за сим, в случае 
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не менее одной пятой числа гласных. ... 

60) Гласный, имеющий намерение 

сделать в заседании городской думы 

предложение, обязан известить 

городского голову о предмете своего 

предложения за три дня до заседания. По 

предложению же, сделанному без 

соблюдения сего правила, хотя и могут 

быть допущены прения, но с отсрочкою 

окончательного решения до одного из 

следующих заседаний. ... 

неустранения разногласия между 

думою и управою, вносит дело к 

губернатору. ... 

82) Должности городского 

головы, членов городской 

управы и городского секретаря 

замещаются по выбору 

городской думы. 

99) Должностным лицам 

городского общественного 

управления не присвояется прав 

государственной службы за 

исключением лишь городского в 

губернских городах секретаря... 

Отделение II. О Городской Думе 

48. Городская Дума составляется, под 

председательством Городского Головы, из 

гласных, избираемых на четыре года (ст. 

16), в числе, соответствующем числу лиц, 

пользующихся правом голоса на выборах. 

В местностях, где число жителей, 

пользующихся правом голоса, не 

превышает трех сот, в Городской Думе 

должно быть тридцать гласных. Там же, 

где число избирателей более трех сот, на 

каждые сто пятьдесят человек свыше этого 

числа прибавляется по шести гласных до 

тех пор, пока общее число гласных 

достигнет семидесяти двух. 

49. В случае совершенного выбытия 

гласного из состава общественного 

управления прежде окончания срока, на 

который он избран, его заменяет лицо, 

получившее в одном с ним Избирательном 

Собрании наибольшее, после избранных 

гласных, число голосов, если притом в 

пользу избрания этого лица было подано на 

выборах не менее половины голосов 

наличных избирателей. 

50. Члены Городской Управы присутствуют 

в заседаниях Думы, участвуют в прениях и 

представляют объяснения по обсуждаемым 

делам, но пользуются правом голоса лишь в 

том случае, если они гласные (ст. 86). 

51. При постановлении Думою определений 

Отделение III. О Городской 

Управе и исполнительных 

Комиссиях 

70. Городская Управа состоит под 

председательством Городского 

Головы. Число членов Управы 

определяется Городскою Думою и 

может быть ею же изменяемо, но 

не должно быть менее двух, сверх 

Председателя. 

71. В небольших уездных и 

безуездных городах, а также в 

посадах, предоставляется 

Городским Думам, не учреждая 

Городской Управы, лежащие на 

оной обязанности (ст. 72, 114 и 

115) возлагать единолично на 

Городского Голову. 

Постановления о сем Городских 

Дум подлежат утверждению 

Министра Внутренних Дел. 

72. На Городскую Управу 

возлагается непосредственное 

заведывание делами городского 

хозяйства и общественного 

управления, на основании 

настоящего Положения и 

согласно правилам и указаниям, 

преподаваемым Городскою 

Думою. Управа ведет текущие 

дела по городскому хозяйству, 

Продовження таблиці 13 
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об ответственности Городского Головы или 

членов Городской Управы, те лица, о коих 

постановляется определение, не принимают 

в нем участия и оставляют собрание. 

52. При рассмотрении Думою отчетов 

Городской Управы (ст. 33 п. 9) и при 

обсуждении вопросов о назначении или 

размере содержания лицам 

общественного управления (ст. 55 п. 2), 

Голова присутствует в Думе, но не 

председательствует в ней. 

53. Когда в случаях, указанных в статьях 

51 и 52, Городской Голова или 

заступающий его место, на основании 

статьи 83, не может руководить прениями 

Думы, тогда его заменяет 

присутствующий в Думе старший, по 

числу избирательных шаров, гласный из 

числа избранных первым собранием или 

разрядом городских избирателей (ст. 24). 

54. Городская Дума представляет собою 

все городское общество. На сем основании 

она входит на обсуждение дел, касающихся 

всего городского общества, и действует его 

именем во всех случаях, когда закон 

требует по сим делам общественного 

постановления или приговора. 

55. Городской Думе предоставляется: 

1) назначение выборных должностных лиц, 

и дела общественного устройства, 

присвоенные Думе настоящим Положением 

(ст. 16, 24‒ 28, 44, 46, 64, 73, 74, 76, 82, 83, 

85, 95, 97, 111 и 112); 

2) назначение содержания должностным 

лицам городского общественного 

управления и определение размера оного; 

3) установление, увеличение и уменьшение 

городских сборов и налогов, в пределах 

ниже указанных (ст. 128‒ 135 и 137); 

4) сложение недоимок по городским 

сборам; 

5) отнесение содержания мостовых и 

тротуаров и чистки улиц на общие средства 

города, и вообще переложение натуральных 

повинностей в денежные, с оставлением 

изыскивает меры к его 

улучшению, исполняет 

определения Думы, собирает 

нужные ей сведения, составляет 

проекты городских смет 

(росписей), взимает и расходует 

городские сборы на 

установленных Думою 

основаниях, и представляет, в 

назначенные Думою сроки, 

отчеты о своей деятельности и 

состоянии подведомственных ей 

частей. Составляемые Управою 

отчеты, вместе с последовавшим 

по оным заключением Думы, 

печатаются, для всеобщего 

сведения, указанным в статье 68 

порядком. 

73. Для принятия 

соответственных мер в случаях 

чрезвычайных, а также для 

ближайшего заведывания 

отдельными отраслями 

городского хозяйства и 

общественного управления, 

Дума может, по представлению 

Городской Управы, учреждать 

особые исполнительные 

Комиссии, временные или 

постоянные, составляемые из 

нескольких лиц по назначению 

Думы. 

Примечание. Если Городская 

Дума найдет, что какая-либо 

отдельная часть может быть с 

удобством поручена кому-либо 

единолично, то для заведывания 

такою частию Городская Дума 

может, не учреждая Комиссии, 

назначить особое лицо. 

74. Упомянутые в предшедшей 

статье и в примечании к ней 

Комиссии и лица подчиняются 

Городской Управе и действуют на 

основании составленных ею и 
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оных на общей города ответственности; 

6) разрешение предположений о займах и 

иных обязательствах от имени города, с 

соблюдением правил, изложенных в статьях 

67 и 124; 7) принятие в пользу города 

пожертвований; 

8) определение предметов городских 

расходов, а равно рассмотрение и 

утверждение городских смет (ст. 

139‒ 142, 144 и 145); 

9) рассмотрение и утверждение отчетов о 

сборе и употреблении городских сумм, о 

заведывании городскими имуществами и 

вообще о действиях исполнительной власти 

городского общественного управления; 

10) установление правил для заведывания 

городскими имуществами и 

сооружениями, а равно и состоящими в 

ведении общественного управления 

благотворительными и иными 

общеполезными заведениями (ст. 2, п. г); 

11) определение общего порядка действий 

исполнительной общественной власти и 

снабжение ее инструкциями о заведывании 

вверяемыми ей делами; 

12) утверждение постановлений по 

указанным в статье 103 предметам 

городского благоустройства; 

13) представление об утверждении 

изменений в плане города (ст. 113), – и 

14) постановление определений о 

ходатайстве, от имени города, пред высшим 

Правительством о местных пользах и 

нуждах. 

56. Заседания городской Думы назначаются: 

а) по усмотрению Городского Головы, 

б) по требованию Губернатора, 

в) по желанию не менее одной пятой 

части гласных, заявленному Городскому 

Голове. 

Для разсмотрения росписей городским 

доходам и расходам (ст. 141) и отчетов 

Городской Управы (ст. 147), должно быть 

не менее двух заседаний в год в сроки, 

назначаемые определениями Думы с 

Думой утвержденных инструкций. 

75. Исполнительные Комиссии 

(ст. 73) состоят под 

председательством одного из 

членов Городской Управы, по 

назначению ее Присутствия. Если, 

по представлению Управы, Дума 

признает более полезным избрать 

в Председатели Комиссии особое 

лицо, то лицо это поступает 

вместе с тем в число членов 

Городской Управы. 

76. Порядок занятий Городской 

Управы, а равно указание дел, 

подлежащих коллегиальному 

обсуждению Управы или 

единоличным распоряжением 

Городского Головы или членов 

Управы, определяются 

инструкциями Думы, а 

распределение дел между членами 

Управы – распоряжениеми самой 

Управы. 

77. Дела, подлежащие 

коллегиальному обсуждению 

Городской Управы (ст. 76), 

решаются по большинству 

голосов. Если однако Голова 

найдет, что определение 

большинства противно законам, 

то он останавливает исполнение 

оного, но обязан при этом 

немедленно представить дело 

Губернатору, который передаст 

его на разрешение Губернского 

по городским делам Присутствия 

(ст. 11). 

78. В случаях чрезвычайных и 

не терпящих отлагательства, 

Голова вправе сам принимать 

меры, предоставленные 

коллегиальному обсуждению 

Городской Управы (ст. 76), но 

обязан доводить о своих 

действиях до сведения Управы в 
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утверждения Губернатора. 

57. Распоряжение о созвании Городской 

Думы (ст. 56), с указанием притом 

предметов совещаний, делаются Городским 

Головою, который вместе с тем доводит до 

сведения Губернатора как о времени 

заседания, так и о предположенных в оном 

предметах совещаний. 

58. Городская Дума приступает к 

рассмотрению подлежащих ведомству ее 

дел: 

а) по предложениям Городского Головы 

или гласных; 

б) по представлениям Городской Управы; 

в) по предложениям, требованиям и 

заявлениям правительственных 

установлений; 

г) по просьбам и жалобам частных лиц. 

59. Доклады по делам, назначаемым к 

слушанию в Городской Думе, могут быть 

печатаемы под личною ответственностью 

Городского Головы. 

60. Гласный, имеющий намерение сделать 

в заседании Городской Думы предложение 

(ст. 58, п. а), обязан известить Городского 

Голову о предмете своего предложения за 

три дня до заседания. По предложению же, 

сделанному без соблюдения сего правила, 

хотя и могут быть допущены прения, но с 

отсрочкою окончательного решения до 

одного из следующих заседаний. 

61. Предварительное рассмотрение 

росписей, отчетов и других дел, Городская 

Дума может возлагать на особые 

подготовительные Комиссии, 

составляемые из гласных по ее 

назначению. 

62. Городская Дума может приглашать, 

чрез посредство Городского Головы, в 

свои заседания (однако без права голоса) 

лица посторонние, от коих, по ее мнению, 

можно ожидать полезных объяснений. 

63. Если в собрании Думы, законным 

порядком созванном, присутствует не 

менее одной трети всего числа гласных, 

первое, затем, ее заседание. 

79. В случае затруднений или 

неудобств в исполнении 

определения Городской Думы, 

Городской Управе 

предоставляется по заключению 

большинства членов полного ее 

Присутствия, приостановиться 

исполнением того определения и 

представить Думе об оказавшихся 

затруднениях. При 

подтверждении Думою своего 

определения, Управа обязана его 

исполнить. 

80. Если Городская Управа, 

большинством членов полного 

ее Присутствия, признает 

определение Городской Думы 

противозаконным, то, не 

приводя оное в исполнение, 

представляет о сем Думе, и за 

сим, в случае неустранения 

разногласия между Думою и 

Управою, вносит дело к 

Губернатору, который передает 

оное не разрешение Губернского 

по городским делам 

Присутствия (ст. 11). 

81. Сношения городского 

общественного управления с 

губернским начальством 

производятся не иначе, как чрез 

посредство Городского Головы, 

а с другими установлениями – 

чрез посредство или также 

Головы, или члена Городской 

Управы. 
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то за исключением случаев, в статье 67 

указанных, оно считается состоявшимся. 

64. Никто не может иметь в Городской 

Думе более одного голоса. Право голоса в 

Думе есть личное и не может быть 

передаваемо самою Думою, с соблюдением 

указанного в статье 65 правила. 

65. Выборы должностных лиц и 

кандидатов к ним (ст. 73, 82‒ 85), а равно 

решения об устранении их от должностей 

и о предании их суду, производятся 

закрытою подачею голосов. Выборы в 

члены подготовительных Комиссий (ст. 

61) производятся, по усмотрению Думы, 

закрытою или открытою подачею голосов. 

66. Дела в Городской Думе, кроме 

указанных в статье 67, решаются простым 

большинством голосов; при равенстве их, 

голос Председателя дает перевес. 

67. Для действительности определений: 

а) о приобретении в пользу города 

недвижимых имуществ или об отчуждении 

оных, 

б) займах, поручительствах или гарантиях 

от имени города, 

в) о переложении натуральных повинностей 

в денежные 

г) об устранении должностных лиц 

городского общественного управления от 

должности и о предании их суду, требуется 

присутствие не менее половины всего числа 

гласных и принятие решения большинством 

не менее двух третей наличных голосов. 

68. Копии со всех определений Городской 

Думы безотлагательно представляются 

Городским Головою Губернатору, который, 

если не усмотрит в оных нарушения 

законов (ст. 151), передает их для 

напечатания в губернских ведомостях. 

Независимо от сего, определения Думы 

печатаются в особом издании, если 

общественное управление признает 

возможным, с надлежащего разрешения, 

предпринять таковое. 

69. Порядок производства дел в 

Продовження таблиці 13 
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Городской Думе определяется ею самою с 

соблюдением притом правил о 

производстве дел в земских, дворянских и 

городских общественных и сословных 

собраниях. 

 

 [82, с. 814-818].  
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Таблиця 14 

Загальні показники прибутків та витрат бюжетів міст Волинської 

губернії (1860 р.) 

Назва міста Прибу

тки 

(крб.) 

Витрати (крб.) Капітали 

(крб.) 

Борги 

міста 

звичай

ні 

пото

чні 

однора

зові 

всього недо

торк

аний 

запасн

ий 

– 

Житомир 19061 16087 536 16624 5286 14273 – 

Володимир-

Волинський 

2268 1746 221 1968 170 1356 – 

Дубно 1979 1911 – – 32 48 – 

Ізяслав 2364 2356 – – – 1277 – 

Ковель 2684 1961 163 2124 157 – – 

Кременець 3804 3915 100 4016 231 165 – 

Луцьк 3331 3347 21 3368 113  6117 

Новоград-

Волинський 

7027 5217 1672 6890 371 6538 – 

Овруч 1932 1444 34 1439 147 142 – 

Острог 2500 2224 275 2500 – 1059 – 

Рівне 2010 1985 – – – 4474 – 

Старокостян-

тинів 

2976 2482 477 2959 – 5861 – 

 

[139, с. 375–405]. 
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Таблиця 15 

Прибутки та витрати міст Волинської губернії (1911 р.) 

Назва міста 
Прибутки 

крб. 

Витрати 

крб. 

Залишок 

крб.  

Житомир 573 646 562 582 11 064 

Володимир-Волинський 39 244 38 627 617 

Дубно 46 010 41 006 5 004 

Заслав 20 116 16 540 3 576 

Ковель 56 020 55 804 216 

Кременець 44 180 44 574 -394 

Луцьк 64 118 59 382 4 736 

Новоград-Волинський 71 686 71 686 0 

Овруч 10 542 10 541 1 

Острог 40 819 44 453 -3 634 

Рівне 88 037 87 548 489 

Старокостянтинів 24 501 24 411 90 

Здолбунів 13 487 13 037 450 

 

[181, с. 40–48]  
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Таблиця 16 

Розмір земельних ділянок, що перебувають у власності міст Волинської 

губернії (1860 р.) 

Назва міста Розмір земельних ділянок, що 

перебувають у міській власності  

всього В т.ч. в 

міській зоні 

В т.ч. поза 

містом 

Житомир 4490 дес.  

2079 саж. 

2221 дес.  

2281 саж. 

3368 дес.  

2198 саж. 

Володимир-Волинський 2793дес.  

613 саж. 

301 дес. 

2199 саж. 

 

 

2491 дес.  

814 саж. 

Дубно (у приватній власності) – – – 

Ізяслав (у приватній власності) – – – 

Ковель 4744 дес. 

 914 саж. 

269 дес.  

395 саж. 

4475 дес.  

519 саж. 

Кременець – – – 

Луцьк 746 дес.  

1851 аж. 

530 дес.  

1989 саж. 

215 дес.  

2262 саж. 

Новоград-Волинський 5338 дес. 

 561 саж. 

330 дес 

. 1206 саж. 

5007 дес.  

1755 саж. 

Овруч 17105 

дес. 

– – 

Острог (у приватній власності) – – – 

Рівне (у приватній власності) – – – 

Старокостянтинів (у 

приватній власності) 

– – – 

 

[139, с. 375–405]. 


