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Âñòóï 
 

Серед яскравої плеяди багатьох земель, що входять до колиски 
України по особливому помітно постає один з найбільш розвине- 
них у промисловому відношенні районів — могутній індустріаль- 
ний Донбас. Історія цього регіону істотно відрізняється від роз- 
витку інших областей України. Річ у тім, що саме на Донбасі у 
другій половині ХІХ ст. відбулося стрімке зростання важкої інду- 
стрії Російської імперії, яке за оцінками видатного мислителя 
М. Кондратьєва не має аналогів у світовій історії1. Саме тому 
соціально-економічний розвиток цього краю у ХІХ — на початку 
ХХ ст. знову й знову привертає увагу дослідників. Значне приско- 
рення розвитку промисловості Донбасу зумовило кардинальні змі- 
ни у соціальному середовищі цього регіону. Масове відкриття все 
нових і нових копалень та заводів на Донбасі спричинило коло- 
сальний притік робочої сили вчорашніх кріпосних селян як з 
території України так і з центральних губерній Російської імперії 
котра була вивільнена в результаті селянської реформи 1861 р.  

Відомий американський мислитель У. Ростоу виділяв п’ять ста- 
дій розвитку суспільства, дві з яких були проміжними адже забез- 
печували перехід до нової фази розвитку. Перша — це традиційне 
аграрне суспільство з досить примітивною технікою, переважанням 
сільського господарства в економіці, станово-класовою структурою 
та владою великих земельних власників. Друга стадія являє собою 
перехідне суспільство. На цьому етапі створюються передумови для 
переходу в нову фазу розвитку: зароджується підприємництво, 
утворюються централізовані держави, зростає національна самосві- 
домість. Наступною є стадія «зсуву» з промисловими революціями  
і наступними за ними значними соціально-економічними і полі- 
тичними перетвореннями. Останньою є стадія «зрілості», пов’язана 
з розвитком науково-технічної революції та зростанням міст2. 

Якщо слідувати за запропонованою У. Ростоу теорією, то всі ці 
стадії розвитку на Донбасі пройшли набагато швидше порівняно  
з іншими регіонами Російської імперії. Саме тому виявлення особ- 
ливостей етнічного, соціально-економічного, технічного те демо- 
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графічного розвитку регіону дозволить зрозуміти які чинники мали 
рушійний вплив на його стрімке економічне зростання. 

Необхідно визнати, що на сьогодні різноманітність ракурсів  
і просторових масштабів, взаємодоповнювана регіональна фрагмен- 
тарність і множина поглядів на територіальну конфігурацію і 
структурованість історичного процесу ввійшли до неодмінних скла- 
дових загальнонаціональних реконструкцій історії. В українському 
контексті регіональна проблематика має особливе значення з огля- 
ду на цілий комплекс проблем, які вирізняються фундаментальним 
значенням для відтворення загальної історії України.  

Одним з ключових аспектів історії Донбасу є формування 
національної ідентичності населення. Річ у тім, що специфіка 
переселенських потоків і територіальні особливості значною мірою 
вплинули на процес становлення національної свідомості місцевих 
мешканців. Наступною важливою проблемою, що потребує все- 
бічного дослідження є соціально-економічне освоєння краю яке 
здійснювалося спочатку переважно за рахунок розвитку сільсько- 
господарського виробництва. 

Представляє науковий інтерес й етнічна структура та міжнаціо- 
нальні взаємини, які склалися на Донбасі. У цьому контексті варто 
врахувати самобутню етнічну історію регіону. Справа в тому, що 
етнонаціональним процесам у швидкозростаючих промислових ра- 
йонах були притаманні інтенсивність і багатовимірність, які зумов- 
лювались високими мобілізаційними можливостями по залученню 
робочих ресурсів, що репрезентували різні етнічні спільноти, тра- 
диції, норми соціальної поведінки тощо. Саме тому необхідно 
визнати, що з другої половини ХІХ ст. разом з швидким зростан- 
ням видобутку вугілля та розвитком металургії Донбас на тривалий 
час став зоною взаємодії та взаємопроникнення національних 
культур, тереном для змагання соціо- та етнокультурних впливів.  

Історія Донбасу ХІХ — початку ХХ ст. тісно пов’язана зі ста- 
новленням важкої індустрії. У зв’язку з цим одним з найголовніших 
факторів, які вплинули на розвиток промисловості краю був тех- 
нічний переворот, який знаменував собою масове запровадження у 
виробництво парових машин, що значною мірою прискорювали 
виробничий процес і частково заміняли ручну працю.  
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Значний вплив на розвиток різних соціально-економічних 
перетворень на Донбасі в минулому мала постійно зростаюча 
урбанізація, адже саме завдяки реформам імператора Олександра II 
у 1860–1870-х рр. у регіоні виник цілий ряд робітничих селищ, 
збільшилася концентрація промислового населення в містах. На 
межі ХІХ–ХХ ст. на Донбасі утворилась найбільш розгалужена 
мережа міст і робітничих селищ. Швидкими темпами зростала 
концентрація робітничого населення з його проблемами й досяг- 
неннями та викликами всьому суспільству.  

Зважаючи на вищесказане, метою даної студії слід вважати 
ґрунтовне вивчення таких аспектів зародження індустріального су- 
спільства на Донбасі у ХІХ — на початку ХХ ст., як заселення 
території, зміни у етнодемографічній палітрі, розвиток сільсько- 
господарського виробництва та становище селянства, характер 
промислового перевороту та зростання урбанізаційних процесів. 

Звичайно, всебічний і фундаментальний аналіз цих факторів 
протягом значного періоду вимагає більш ґрунтовного і всебічного 
аналізу, який, поза всяким сумнівом, заслуговує на окрему фунда- 
ментальну працю. Та все ж, брак джерел й незначний ступінь 
розробки теми у вітчизняній історіографії наштовхує на думку про 
здійснення такого роду наукової розвідки лише за певними аспек- 
тами. 

Необхідно визнати, що історія Донбасу за радянської доби була 
об’єктом для створення та поширення ідеологічних спекуляцій, 
догм і міфів, які побутують й дотепер. Зазначені тенденції, що 
виникли у процесі вивчення історії цього регіону, спричинили до 
появи надзвичайно заплутаних, суперечливих та ідеологічно заан- 
гажованих наукових реконструкцій. 

Джерельна база дослідження містить матеріали дореволюцій- 
ної статистики,3 результати першого перепису населення Російської 
імперії у 1897 р.4, рекламні5 і довідкові видання6 та публікації у 
періодиці тих часів7. 

Аналізуючи історіографію роботи слід відзначити, що своєю 
значимістю для розуміння демографічних змін на території півден- 
ного сходу України має робота відомого радянського дослідника 
історії демографії А. Рашина «Население России за 100 лет (1811–
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1913 гг.)» (М., 1956). Завдяки наведеним ним даним можемо поба- 
чити, як з другої половини ХІХ ст. через швидке зростання про- 
мисловості процес збільшення населення на Донбасі істотно при- 
скорився8. 

Окремим рядком слід згадати монографічну роботу О. Дружи- 
ніної «Южная Украина 1800–1825 гг.» (М., 1970). Завдяки викори- 
станню різних правових джерел, матеріалів дореволюційної ста- 
тистики та архівних документів дослідниці на високому фаховому 
рівні вдалося відтворити загальну картину як соціально-еконо- 
мічного так і міжетнічного розвитку південного регіону України 
(котрий в ті часи називався Новоросією) у першій чверті ХІХ ст.9 

Значною мірою розкривають усю складність процесу інду- 
стріалізації Донбасу у ХІХ ст. праці радянських істориків Л. Мель- 
ник10 та Т. Деревянкіна11. Завдяки їх студіям можемо проаналізу- 
вати всі аспекти такого складного явища як промисловий пере- 
ворот, простежити в яких галузях виробництва в Україні вперше 
були запроваджені парові машини і як це вплинуло на зростання 
обсягів виробництва. 

Серед сучасних українських студій представляє науковий інте- 
рес дисертаційне дослідження С. Пєткова «Переселенські націо- 
нальні меншини на українських землях у складі Російської імперії в 
XVIII — на початку ХХ ст. (Історико-правове дослідження)» (Х., 
1999), присвячене вивченню правового оформлення колонізації 
різних земель України. Дослідник переконливо довів, що іноземні 
колоністи мали набагато вищий правовий статус порівняно з 
місцевими українськими селянами12. 

Дисертаційна робота А. Маргулова «Урбанізація Донбасу у 
1861–1917 роках» (Донецьк, 2005) присвячена заснуванню і розвит- 
ку міст і промислових поселень регіону. Дослідник простежив за- 
кономірності формування міського середовища населених пунктів 
Донбасу, простежив зміни життєвого рівня його мешканців13. 

Важливе значення для всебічного аналізу досліджуваної проб- 
леми має робота В. Подова та В. Курило «Історія Донбасу» (Лу- 
ганськ, 2009). Автори завдяки широкому залученню праць поперед- 
ників та різноманітних дореволюційних джерел з принципово 
нових позицій відтворили історію краю. Разом з тим, для них не 
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вдалося повністю відійти від радянських підходів в аналізі істо- 
ричного процесу14. 

Сучасний український дослідник Ю. Ніколаєць у монографіч- 
ній роботі «Поселенська структура населення Донбасу: (етноло- 
гічний аспект динаміки)» (К., 2012) здійснив спробу комплексного 
аналізу процесу етнічного заселення Донбасу, показав ступінь 
участі різних етнічних груп в економічному житті краю тощо15. 

Завдяки колективній праці «Нариси етнічної історії Донеччини 
(ХVІІІ — початок ХХ ст.)» (Артемівськ, 2010) можна дізнатися про 
непростий розвиток взаємовідносин різних етнічних груп в процесі 
становлення промисловості Донбасу. Загалом автори акцентують 
увагу на тому, що саме українцям належить ключова роль в роз- 
витку економіки краю16. 

Завершуючи огляд історіографії проблеми необхідно згадати і 
про творчий доробок іноземних дослідників. Так, японський дос- 
лідник Г. Куромія у монографії «Свобода і терор у Донбасі: Укра- 
їнсько-російське прикордоння, 1870–1990-і роки» (К., 2002) ретель- 
но проаналізував еволюцію як соціальних так і етнічних процесів  
у регіоні. На яскравому фактологічному тлі автору вдалося по 
новому побудувати оригінальну розповідь про непрості міжетнічні 
взаємини в краї, показати всі нюанси протистояння між важкою 
працею шахтарів і владою та капіталом17.  

Завдяки роботі історика демографії В. Кабузана «Украинцы в 
мире: динамика численности и расселения. 20-е годы XVIII века — 
1989 год: формирование этнических и политических границ 
украинского этноса» (М., 2006) можемо простежити як змінюва- 
лося співвідношення різних етносів у загальній соціальній струк- 
турі Донбасу та дізнатися якою мірою українці приймали участь в 
господарському освоєнні краю18. 

Узагальнюючи дані по історіографії проблеми слід зазначити, 
що на сьогоднішньому етапі праці як вітчизняних, так і зарубіжних 
авторів по новому розкривають різні аспекти зародження інду- 
стріального суспільства на Донбасі. Дослідники намагаються більш 
об’єктивно, без ідеологічних озирань висвітлювати процес еволюції 
економічного потенціалу регіону, зміни у його етнодемографічній 
палітрі та посилення процесів урбанізації.  
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Підсумовуючи огляд історіографії з проблеми зазначимо, що 
незважаючи на значний обсяг наукових студій які тим чи іншим 
чином присвячені або торкаються історії Донбасу як важливого 
промислового регіону України ґрунтовної праці, яка б повною 
мірою розкривала б умови зародження індустріального суспільства 
на Донбасі у ХІХ — на початку ХХ ст. й донині немає. 
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1. Çàñåëåííÿ êðàþ. Åòíîäåìîãðàô³÷íà ïàë³òðà 
 
Процес заселення Донбасу у першій половині ХІХ ст. зумовлю- 

вався відповідними політичними, економічними та соціальними 
чинниками. Зокрема, у відповідності до політики колонізації Півдня 
Російської імперії тут осіло чимало вихідців з європейських країн. 
Важливим фактором був потік біглих кріпаків, котрі, позбувшись 
панської неволі, прибували сюди не лише з українських земель, а й 
з центральних губерній та ін. Головною причиною, котра приваб- 
лювала на Донбас переселенців, була наявність вільних земель. 

Разом з тим, на початок XIX ст. кількість незайнятої казенної 
землі на Донбасі значно скоротилася. Тому переселенська політика 
уряду була стриманою. Уживалися заходи щодо закріплення вже 
прибулих поселенців. Ще 12 грудня 1796 р. на користь дворянства 
було прийнято указ про припинення самовільного переходу селян з 
місця на місце в Катеринославській губернії. Уряд ішов і на інші 
поступки землевласникам1.  

Результатом таких дій влади стало посилення суспільних рухів, 
серед яких виділяється масова втеча «поміщицьких підданих» з 
приватновласницьких земель Бахмутського і Павлоградського по- 
вітів Землі Війська Донського у 1800 р. Стривожені прикріпленням 
до землі і передбачаючи важкі наслідки цього заходу, селяни ці- 
лими селами знімались з обжитих місць і, забираючи свою худобу  
і майно, прямували на схід, щоб оселитися в Сибіру на підставі 
указу від 17 жовтня 1799 р. Насправді цей указ мав на увазі спря- 
мувати до Сибіру відставних солдатів, злочинців, а також тих «крі- 
посних людей», від яких бажали позбавитися поміщики. Владі вда- 
лося частково повернути поселенців на старі місця2. Під час так 
званого «донського руху 1820 р.» відбувалися масові виступи селян 
Катеринославської губернії, котрі охопили 9 тис. чол. у Ростовсько- 
му, Бахмутському та Слов’яносербському повітах3. 

7 квітня 1802 р. був прийнятий новий указ, за яким навіть 
незаселені землі, якщо за них справно вносився податок, залиша- 
лися за власником. У цей час переселення казенних селян на вільні 
землі могло проводитися тільки на добровільних засадах. З боку 
казни переселенцям ніякої допомоги не надавалося. У липні 1800 р. 
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був опублікований закон, за яким казенні селяни могли пересе- 
лятися в інші селища, багаті на землі, тільки за власним бажанням. 
При цьому на кожну душу чоловічої статі відводилось по 15 дес.∗ 
Незабаром було прийнято інше положення. 27 грудня 1805 р. мі- 
ністр фінансів звернувся до царя з доповіддю, у якій передбачалося 
дозволити казенним селянам, а також тим, які переселяються з 
одного місця на інше, «безгрошовий відпуск лісу, оскільки казна 
ніякої допомоги в переселенні не надає». 

На рубежі ХVIII–ХІХ ст. потік переселенців на Донбас був 
достатньо високим, хоча темпи переселення поступово знижува- 
лися. Так, у Катеринославській губернії з 1793 по 1816 рр. було 
засновано 362 населених пункти, з них 41 перебували у державній 
власності. У Бахмутському повіті за той же період було створено 62 
нових поселення, зокрема 8 державних. З 1747 по 1802 рр. виникло 
24 нових селища, з яких 4 були державними. А з 1803 по 1816 рр., 
тобто за 14 років, — створено тільки 7, з них 2 державних. У Слов'яно- 
сербському ж повіті за цей час було засновано тільки одне нове 
поселення — поміщицьке4. 

Серед дрібних сільських виробників на початку ХІХ ст. більше 
не було корінного населення краю — кочівників Маріупольського 
повіту: у 1803 р. їх переселили на Землю Війська Донського, при- 
єднавши «до таких же ж, котрі там кочували». Разом з тим, з’яви- 
лись нові категорії мешканців, відсутніх у 1801 р. — «вільні хлібо- 
пашці», котрі жили на власних землях, бобиляцькі селяни — на 
казенних, зобов’язані поселяни — на поміщицьких. Новою катего- 
рією стали також «поселяни, які «вступили у військове управління» 
(військові поселенці)5.  

Разом з новими, за рахунок зайшлих і збіглих, зростала чи- 
сельність існуючих селищ і сіл. Для залучення селян поміщики 
використовували різні прийоми. Спочатку обіцяли, що селяни пра- 

__________ 
 

∗ Десятина — старовинна міра земельної площі в Київській Русі, а пізніше в 
Україні, Росії та Білорусі. Розмір десятини не був сталим. Спершу десятиною 
вважався квадрат землі, сторона якого дорівнювала 50 сажнів, тобто 0,1 кв. версти 
(звідси й назва). Межовою інструкцією царського уряду 1753 р. визначено розмір 
десятини у 2400 кв. сажнів, що становило 10 925 м², тобто 1,0925 га/http:// 
uk.wikipedia.org/wiki/Десятина_(одиниця_площі) 
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цюватимуть за землі тільки 1 день на тиждень. Потім за приго- 
щання горілкою й закускою вони працювали 3 дні. З часом це 
входило в норму. Так, у с. Великі Іванівці на ярмарку вербуваль- 
ники розставляли намети, запрошували музик. Це приваблювало 
людей. Вербувальники розмовляли з мужиками, шукали серед них 
потрібних їм, пригощали горілкою й стравами, а потім на возах 
відвозили до іншого поміщика.  

Населення Донбасу зростало й за рахунок тих, хто самовільно 
переселявся. Так, наприклад, у 1800 р. в Бахмутський повіт, до 
складу якого ввійшла й територія на той час ліквідованого До- 
нецького повіту, самовільно переселилося 80 осіб міського насе- 
лення і 115 державних селян.  

Окремо слід згадати про біглих селян, котрі переселялись на 
південь. Збереглись дані про кількість нелегальних переселенців, 
врахованих у Новоросії у 1800 і в 1829 рр., коли всім утікаючим 
сюди було дозволено залишатися жити на нових місцях. У 1800 р. 
таких утікачів, переважно з Лівобережної України, було зареєстро- 
вано близько 30 тис., а в 1829–1832 рр. — майже 43 тис. душ чол. 
статі, або близько 140 тис. осіб обох статей6. 

На думку В. Подова та В. Курило, селяни центральних регіонів 
Pociї, як i вихідці з українських губерній, котрі масово переселя- 
лися на вільні землі півдня, не отримували ніякої підтримки з боку 
уряду. Багато хто з них опинявся в украй важкому становищі. Були 
випадки, коли під час переселення гинули від голоду й хвороб. 
Іноземці, які в той самий час переселялися сюди, отримували 
допомогу від держави й значні пільги7. 

Так, частково з В. Подовим та В. Курило можна погодитись. 
Очевидно, що у більш привілейованому становищі порівняно з ін- 
шими були іноземні переселенці — колоністи. Згідно з маніфестом 
Катерини ІІ від 22 липня 1763 р. іноземці, які бажали переселитися 
до Російської імперії, мали право осісти в будь-якій губернії, вони 
повинні були бути негайно забезпечені грошима на відповідні ви- 
датки і відправлені до місця проживання. Крім того, нові пересе- 
ленці не повинні були сплачувати ніяких податків у казну і не 
виконували жодних повинностей. Тим переселенцям, які осідали 
на цілині, такі пільги передбачалися на 30 років. Усім колоністам 
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надавалася допомога грошима, худобою, будівельними матеріала- 
ми, насінням, знаряддями праці та ін. До того ж вони на 10 років 
звільнялись від військового постою; зберігали право переходу з 
стану селян до інших; мали право виїхати за кордон8. 

Цікаво те, що для колоністів південного регіону України нада- 
валися ще більші пільги, ніж приїжджаючим до інших губерній. 
Російський імператор Олександр І окремим указом від 9 травня 
1802 р. офіційно підтвердив заборону перетворювати «іноземних 
вихідців» на кріпосних. Крім того, російським селянам, котрі пере- 
селялися в цей регіон, також надавався статус колоністів9.  

Таким чином, у найбільш незахищеному правовому становищі 
на півдні та сході України перебували саме українські селяни, що й 
обумовило специфіку етнічного формування даного регіону. 

У 1842 р. всі положення маніфестів та указів стосовно інозем- 
них колоністів було систематизовано в окремому документі — 
«Статут про колонії іноземців в імперії» (він містив 600 статей 
об’єднаних у 9 розділів), котрий зберігав свою чинність до 1871 р.10 

Особливу категорію мешканців, які не завжди називалися ко- 
лоністами, однак нічим від них не відрізнялися, представляли 
собою маріупольські греки. Вони були переселені з Криму разом з 
вірменами та частково грузинами і волохами ще у 1770-х рр. Вір- 
мени осіли переважно у Ростові та його околицях, греки ж разом з 
грузинами та волохами заснували понад 20 населених пунктів на 
річках Кальміус, Вовча, Мокрі Яли, Калець та Гізеле. Центром окру- 
гу — економічним і адміністративним — став Маріуполь, розташо- 
ваний на морському березі при усті р. Кальміус11. 

На початку 20-х рр. XIX ст. грекам колишнього Маріуполь- 
ського повіту довелося потіснитися. Їх спочатку було 16 476 осіб, 
зокрема 8865 чоловічої та 7 611 жіночої статі. У 1823 р. чисельність 
їх збільшилася до 20 925 осіб (11 262 чоловіків та 9 663 жінок). При 
цьому виявилося, що в них залишалося багато зайвої землі. При 
поселенні їм відводилося по 30 дес. на ревізьку душу, понад того  
12 тис. дес. землі для вигону й 6 тис. дес. узбережжя для рибальства. 
Значна частина цих земель залишалася неосвоєною. Тому в 1817 р. 
було проведено межування земель грецьких поселенців, тут почали 
створювати нові селища12. Ще в 1796 р. було засновано одне посе- 
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лення німців-менонітів. Тепер поряд з греками почали селити ви- 
хідців із Західної Пруссії, Польщі та Чехії, які постраждали й 
розорилися внаслідок наполеонівських війн. У 1823–1825 рр. у ра- 
йоні Маріуполя вже було 17 нових іноземних поселень, зокрема  
6 католицьких, жителі яких походили в основному з Данциґа, Ма- 
рієнбурґа та Ельбінґа13. Окрім католиків, тут поселилися лютерани 
й меноніти. Вони наділялися землею по 60 дес. на двір на правах 
майорату, за якого ділянка нероздільно успадковувалася старшим у 
сім'ї або роді. Поселенцям надавалися щедрі кредити. На цій тери- 
торії утворився Маріупольський менонітський округ. Центром 
німецьких поселень став Остгейм. Серед поселенців було невелике 
число поляків. У 1831 р. після поразки польського повстання в цей 
округ були переселені 124 сім'ї поляків з Чернігівської губернії, а у 
1834 р. — 749 душ чоловічої статі. Вони утворили тут ще 5 нових 
поселень. 

Після 1842 р. російський уряд завершив призначення пільгових 
казенних наділів новоутвореним німецьким колоніям. Тому посе- 
ленці змушені були задовольняти потреби у земельних ділянках 
шляхом придбання їх за ринковими цінами. Ці покупки здійсню- 
валися за рахунок продажу землі місцевими великими землевлас- 
никами. Частина німецьких поселенців укладали угоди довгостро- 
кової оренди на потрібні їм земельні ділянки і засновували на них 
невеликі поселення. Таким чином від первісних німецьких колоній 
з 1842 р. почали відокремлюватися нові «дочірні» колонії на куп- 
лених німцями землях і поселення та хутори — на орендованих. 
Тільки двом колоніям німців у Маріупольському повіті, а саме: 
Новгороду (Дармштат) і Марієнполе (Марієнфельд) було відведено 
казенний наділ у 1843 р., але зроблено було це за виняткових обста- 
вин. Справа в тому, що у цьому році побралися імператор (тоді 
спадкоємець престолу) Олександр ІІ із принцесою Гессен-Дарм- 
штадтською Марією Федорівною. Причому наречена випросила у 
свого майбутнього чоловіка дозвіл поселити на казенних наділах 
кілька відомих їй сімей селян із герцогства Гессен-Дармштатд. Саме 
цим пояснювалося виділення казенної землі названим німецьким 
колоніям14. 
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У цьому районі Приазов'я робилася спроба поселити і євреїв, 
вихідців з Білорусії. Відомо, що в 1804 р. царський уряд вирішив 
переселити звідти на південь 340 тис. євреїв. Облаштувалися вони в 
основному в Херсонській губернії. У 1823–1825 рр. на 2 тис. душ 
єврейських поселенців було відведено 30 тис. дес. землі в Приазов'ї. 
На ній створили три єврейських поселення — Зеленопілля, Хлібо- 
дарівське та Іванопілля. Проте закріпити тут єврейських поселен- 
ців, які не були пристосовані до сільськогосподарської праці, так  
і не вдалося. З часом вони перебралися в міста15.  

Як стверджує О. Дружиніна, у 1820 р. катеринославський віце-
губернатор П. Язиков відвідав колонії за розпорядженням міністра 
фінансів (у зв’язку з конфіскацією частини колоністських земель у 
казенне відомство) і склав детальний опис грецьких господарств. 
При цьому він відзначав різкі контрасти у майновому становищі 
окремих колоністів. Зокрема, стосовно власників худоби він пові- 
домляв: «Одні мають від трьох до п’яти тисяч рогатої худоби і ко- 
ней, баранів та овечок, а інші лише для домашнього вжитку або 
взагалі не мають». Розбагатілі колоністи широко використовували 
найману працю не лише своїх односельців, але й «сторонніх ро- 
бітників»: українців, волохів, циган та ін. Власники великих стад 
присвоювали собі право користуватися значними просторами на- 
даної колоніям землі як для випасання своєї худоби, так і для від- 
дання лук в оренду гуртівникам, котрі купували у них худобу.  
У звіті Язикова є прямі вказівки на «утиски» багатими колоністами 
не лише бідняків (які називаються «маломіцними»), але й «серед- 
нього статку людей»16. 

Поступово правова база, котра забезпечувала юридичні умови 
переселення на Донбас українських селян, розширювалася. Так, 
указ від 17 липня 1812 р. надавав п'ятирічну пільгу тим, хто пере- 
селився після 1805 р., і тим, хто надалі бажав переселитися на нові 
землі. У той же час закон давав право місцевому начальству вида- 
вати тим, хто потребував, грошовi позики з сум за винний відкуп, а 
також збіжжя з хлібних запасних магазинів на посіви й прожиток. 
Односельці, які залишилися на місцях, зобов'язані були впродовж 
півтора року виконувати всі повинності тих переселенців, які вибу- 
ли, за землю, що вони залишили. У 1824 р. 22 березня, було видано 
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новий указ, який уточнював умови переселення. За цим указом 
можна було переселятися в усі губернії, де була можливість від- 
вести новоселам по 15 дес. землі на ревізьку душу. Право на пере- 
селення надавалося державним селянам малоземельних губерній, 
які мали менше 5 дес. на ревізьку душу й не могли отримати її у 
своїй губернії. Селяни за необхідності могли відправляти своїх 
ходоків на нові місця, щоб оглянути виділені для них ділянки землі. 
Указ звільняв переселенців на новому місці від податей на 3 роки, у 
тому числі й від рекрутської повинності. Загалом, цим указом 
термін пільг було скорочено проти указу 1812 р. з 5 до 3 років. У тих 
же селах, звідки вибули переселенці, селяни повинні були платити 
податі за вибулих не півтора року, як раніше, а вподовж трьох17. 

Заселенням місцевості займалися військові й поміщики. У 1803 р. 
на території Бахмутського повіту влада відвела землі офіцерам 
російської армії: штабним — по 1000 дес., обер-офіцерам — по 500 
дес.18 Так отримали маєтки генерал Котляревський, а також помі- 
щики Марткович і Плещєєв. Котляревський незабаром помер, пере- 
давши свою землю ад'ютантові Шултену, який заснував села Олек- 
сандро-Шултено, Карлівку-Першу й Карлівку-Другу. Він оселив тут 
селян, які добровільно прийшли, а також куплених у Бєлгород- 
ському й Слов'яносербському повітах. Марткович у 1805–1807 рр. 
заснував с. Богданівку. Пізніше генерал Криворотов купив у нього 
частину маєтку. Так, утворилося нове село — Григорівка (також 
називали Криворотівкою). Плещєєв у цьому районі заснував села 
Петрівка та Іванопілля19. 

У 1812–1815 рр. край тимчасово втратив позиції провідного в 
Росії за темпами переселення через епідемію чуми, а також війну  
з Туреччиною. Проте, у 1812–1824 рр. Бахмутський повіт офіційно 
стає єдиним районом дозволеного заселення20. 

Багато різних селищ і сіл було засновано у першій половині 
XIX ст. Села Петрівка-Перша і Петрівка-Друга заснували на по- 
чатку століття прибулі з різних місць селяни. Але ocновні партії 
переселенців з’явилися тут у 1820 р. — з Орловської, 1835 р — з 
Тульської губерній. Восени 1837 р. було засновано село Мар'яно-
Новоселівка. Сюди переселилася частина селян із Петрівки П. Фур- 
сова, а потім — прийшлі росіяни, українці та «литвини» (білоруси). 
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У той період деякі з цих поселень об'єднувалися, зникали, виникали 
знову. Називали їх часто за іменами власників та їхніх дітей, тому 
багато було поселень однойменних. Зустрічалися села й з оригі- 
нальними назвами21. 

Заселення території Донбасу відбувалось нерівномірно. Зокре- 
ма, Земля Війська Донського до середини 30-х рр. ХІХ ст. належала 
до найменш освоєних і повільно заселюваних територій Ново- 
російського регіону. З 1796 по 1858 рр. населення тут зростало 
надто кволими темпами. У 1796–1815 рр. приріст становив 25,1%,  
у 1816–1834 рр. — 22,1%. Однак з 30-х рр. ХІХ ст. показники при- 
росту населення зросли й Земля Війська Донського вийшла на 
перше місце в регіоні (43,5%).22 

На думку сучасників, визначення чисельності представників 
різних народів, які заселяли Донбас у середині ХІХ ст., було спра- 
вою майже неможливою, адже «населення там мішане, постійно 
змінюється»23. Так, приміром, тамбовський поміщик Африканов 
заснував у 1836 р. село, перевівши сюди свoїx селян із рідної гу- 
бернії. Незабаром це село відійшло до іншого поміщика — Д. Го- 
ловіна. Африканов вивів свoїx селян назад, на Тамбовщину, а Голо- 
він оселив тут своїх, назвавши село ім'ям улюбленої дочки24.  

На думку В. Кабузана, у першій половині ХІХ ст. між V і Х ре- 
візіями (1795–1858 рр.) у цілому населення Російської імперії зро- 
сло на 45%. Підвищений приріст відзначався у багатьох заселюва- 
них регіонах з переважаючим або значним українським населен- 
ням, зокрема в Новоросії — на 67,2%25. 

Окремо слід згадати про Азовське козацьке військо. Так, 
27 травня 1832 р. на території Приазов'я на основі переведеного 
сюди Дунайського полку, утвореного у 1828 р. з нащадків запорож- 
ців, які переселилися після знищення Запорозької Січі до Туреччи- 
ни, було утворено Азовське козацьке військо. Центром його управ- 
ління стала станиця Петровська. До Азовського козацького війська 
приєднали раніше заселений Петрівський Посад, селища Новопет- 
рівське й Новоспаське, заселені вихідцями з Чернігівщини. Козаки 
заснували станиці Микільську й Покровську та кілька хуторів. Зго- 
дом до війська було прилучено Петровський Посад, с. Новоспа- 
сівське, станицю Стародубську, засновані переселенцями з Черні- 
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гівської губернії. У 1832 р. Азовське козацьке військо нараховувало 
1 619 осіб обох статей, у 1833 р. чисельність його збільшилася до 
6 000 осіб26. 

У 1834 р. в Азовському козацькому війську налічувалося 971 
сімейство у складі 4 945 осіб27. Упродовж 1862–1864 рр. більшість 
азовських козаків (1 117 сімей) було вислано на Кубань28. Пересе- 
лити всіх азовців не вдалося, тож козаків, які залишилися, було 
перетворено на селянський стан із наділом 9 дес. на особу чоловічої 
статі. У жовтні 1864 р. з’явився указ про скасування Азовського 
козацького війська. На території, яку воно займало, утворювалися 
Покровська і Микільська волості. 

Заселення неосвоєних земель у цьому районі тривало. У 1835–
1845 рр. на південь від р. Вовча переселенці з Полтавщини, Черні- 
гівщини й Харківщини заснували 38 поселень, зокрема Мар'їнку, 
Костянтинівку, Катеринівку, Павлівку, Єлизаветівку та ін. Тут осіло 
понад 20 тис. осіб чоловічої статі. У 1894 р. на узбережжі Азов- 
ського моря донські козаки заснували станицю Новомиколаївську. 
Незабаром вона стала центром Міуського округу. Нині це — 
м. Новоазовськ, центр однойменного району Донецької області. 
Крім того, у селі Луганському Бахмутського повіту в 1844 р. було 
поселено 200 сімей поляків29. Коли селянам-полякам було дозво- 
лено оселитися в Бахмутському повіті уряд наказав видати їм на 
переселення допомогу від казни по 3 руб. на місяць на ревізьку 
душу, дозволивши користуватися безкоштовно під час подорожі 
підніжним кормом для худоби, обивательськими підводами для 
перевезення малолітніх, старих, немічних та домашнього скарбу. У 
1844 р., перед Вознесінням, 4000 переселенців вирушили в дорогу 
на 300 підводах, з яких їх власних було лише 50, і за 2 місяці, перед 
святом Петра й Павла, прибули до с. Андріївки на р. Вовчій. Тут їх 
зустрів окружний начальник Яснопольський та, за бажанням пере- 
селенців, розвіз їх по всіх казенних поселеннях. На час складення 
відомостей 1886 р. більшість з нащадків переселенців мешкали бід- 
но («внаслідок незвички до землеробської праці»), деякі займалися 
ремеслами. Відбувалось переселення до сіл Бахмутського повіту й 
після повстань 1830 та 1863 рр. десятків польських родин, як таких, 
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що «брали участь у заколотах». У 1885 р. у повіті налічувалося 1 390 
поляків30. 

Загалом темпи приросту населення в краї в першій половині 
ХІХ ст. були невисокими. Однак це ще був регіон інтенсивного 
освоєння. З V по Х ревізію (1795–1858 рр.) населення тут зросло на 
203% (з V по VІІ ревізію (1795–1816 рр.) — 53,8%, з VІІ по VІІІ 
(1816–1836 рр.) — на 36,3%, з VІІІ по ІХ (1836-1851 рр.) — на 24,5% і 
з ІХ по Х (1851–1858рр.) — на 16,5%)31. 

Від 50-60-х рр. ХІХ ст. територію вздовж Сіверського Дінця 
між річками Бахмутом і Луганню почали заселяти військові посе- 
ленці — серби, волохи, молдавани та інші, які несли прикордонну 
службу у фортецях та опорних пунктах Української укріпленої 
лінії. Заселена ними територія отримала назву Слов’яносербії. До 
того ж у 1817 р. м. Донецьк було перейменоване у Слов’яносербськ 
— центр однойменного повіту Катеринославської губернії32. 

На думку В. Кабузана, у першій половині ХІХ ст. з усіх губерній 
Новоросії мінімальний приріст населення спостерігався на Катери- 
нославщині (з 1796 по 1858 рр. — 132%). Темпи його зменшувались 
впродовж першої половини ХІХ ст. (з V по VII ревізію — 38,1%,  
з VІІ по VIIІ — 30%, з VІІІ по ІХ — 12,5%, з ІХ по Х — 14,4%). 
Водночас із V по Х ревізію число жителів тут виросло на 603,5 тис. 
осіб обох статей, у тому числі за рахунок переселень — на 42,4% (на 
256 тис. чол. обох статей). Питома вага їх у регіоні виявилася міні- 
мальною саме в Катеринославській губернії. Тут уже у 80-х рр. 
ХVІІІ ст. природний приріст був визначальним фактором збіль- 
шення населення. З V по VІІ ревізію його частка знизилась до 32%, 
з ІХ по Х — до 17,5%. І лише між VІІІ і ІХ ревізіями на міграції 
припало 86,4% усього приросту. З V по VІІ ревізію в губернію при- 
було 82 тис. переселенців. Особливо інтенсивно територія освоюва- 
лася до 1806 р., коли виснаження резервів казенних земель сповіль- 
нило темпи заселення. Новосели осідали переважно в Олександрів- 
ському, Ростовському і Бахмутському повітах. У першу чергу в гу- 
бернію йшли державні (48,5%), та поміщицькі (32,6%) селяни, 
міщани (8,7%), а також представники неоподатковуваних верств.  

Державні селяни були вихідцями з Полтавщини (58,7%), Черні- 
гівщини (16,9%), Смоленщини (11,9%) та Курщини (7,3%). Помі- 
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щицькі селяни також ішли переважно з цих губерній. У більш 
пізній час напрями міграційних потоків практично не змінювалися. 
Про це свідчать дані офіційних звітів за 1817–1827 і 1847–1849 рр.  
З VІІ по VІІІ ревізію в губернії поселилося близько 6 тис. чол. обох 
статей, що становило лише 32% загального приросту. У 20-х — на 
початку 30-х рр. ХІХ ст. тут розміщувались переважно поміщицькі 
селяни (близько 78% новоселів). Становище змінилось у 30–40-х рр. 
ХІХ ст., між VІІІ і ІХ ревізіями. На Катеринославщину у цей період 
переселилося близько 90 тис. осіб обох статей. Такому високому 
міграційному руху губернія зобов’язана переведенням сюди в 1841–
1844 рр. понад 40 тис. державних селян із Лівобережної України 
(переважно з Полтавщини). Саме тому на частку поміщицьких 
селян у ці роки прийшлося лише 28% загальної кількості новоселів33.  

Уже до середини ХІХ ст. на Донбасі внаслідок особливостей 
освоєння території, колонізаторської політики уряду та створення 
сприятливих умов для іноземних поселенців сформувалася стро- 
ката етноструктура. Однак абсолютну більшість становили україн- 
ські селяни, які складали за Х ревізією 1858 р. 75% населення краю. 
Питома вага росіян становила 13,5%34. Загалом на території Ново- 
росії темпи природного приросту були високими, але й значення 
міграцій у першій половині ХІХ ст. залишалось помітним (з 1795 по 
1858 рр. на частку переселень припадало 40,4% загального приросту)35. 

У другій половині ХІХ ст. в етнодемографічній структурі Дон- 
басу відбувалися зміни, зумовлені різким підйомом промислового 
виробництва, проведенням селянської реформи 1861 р. та ін. Так, 
на Юзівському металургійному заводі спочатку працювали 425 
колишніх селян Луганської, Скотоватської, Авдіївської та Олексан- 
дрівської волостей повіту. Перебиралися на роботу на фабрики та 
заводи селяни Орловської, Курської, Тульської, Воронезької, Там- 
бовської, Харківської, Чернігівської, Полтавської, Катеринослав- 
ської губерній. У 1871 р. в регіон прибуло 82,5% робітників з 
чорноземної смуги Росії, 15,6% з українських губерній та Області 
Війська Донського36.  

Як стверджує В. Кабузан, у Землі Війська Донського частка 
українців становила не набагато більше 30% і питома вага їх у пер- 
шій половині ХІХ ст. практично не змінилася. Це були переважно 
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переселенці 80-х рр. XVIII ст. з сусідньої Харківської губернії.  
У першій половині ХІХ ст. масових міграцій українців сюди не 
відбувалося. Українське населення в Донецькому окрузі у 1795 р. 
становило 56,8%, а в 1858 р. — 51%37. Водночас на південній та 
східній периферіях українського етнічного масиву міцна хвиля 
мігрантів дозволила заселити нові землі та поступово перетворити 
їх на українську етнічну територію. Це було пов’язано з тим, що 
українська міграційна хвиля перекрила тут всі інші — німецьку, 
молдавську і т.п. У містах відзначалася асиміляція українців, але її 
масштаби були доволі незначними38. 

Загалом динаміка зростання населення на південному сході 
України, у тому числі на Донбасі, залишалася високою. Дані, котрі 
наводить А. Рашин, можна представити у вигляді таблиці.  

Таблиця 1 
Зміни чисельності населення південного сходу України  

у 1811–1863 рр.39 
 

Чисельність населення (тис. осіб) Приріст 
населення 

Територія 

1811 р. 1838 р. 1851 р. 1863 р. тис. % 
Земля Війська 

Донського 
250 640,3 793,8 949,7 699,7 280 

Катеринославська 
губ. 

666,2 790,1 902,4 1 204,8 538,6 80 

Харківська губ. 1 030 1 334 1 366,2 1 590,9 560,9 55 
 

Із таблиці видно, що у першій половині ХІХ ст. найвищі темпи 
зростання населення мала Земля Війська Донського. Катерино- 
славська губернія посідала друге місце. Найповільніше збільшува- 
лося населення на Харківщині. 

На думку Ю. Ніколайця, у другій половині ХІХ ст. подальший 
економічний розвиток прискорив зміни в етнодемографічній па- 
літрі населення Донбасу. Вони були викликані потребами індустрі- 
алізації, що спричиняла швидке зростання кількості міського на- 
селення, котре поповнювалося за рахунок зовнішніх міграцій та 
через посилення майнового розшарування у сільській місцевості. 
Процес соціальної диференціації певною мірою був також однією з 
причин міграцій сільського населення з метою пошуку «кращої долі». 
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Уже в 1865 р. матеріали міністерства державного майна Росій- 
ської імперії свідчили, що уряд вважав кількість «російських» пере- 
селенців, які переїжджали в Україну, достатньою для забезпечення 
«обрусіння» краю. У подальшому всілякими пільгами й привілеями 
влада заохочувала заселення української території, особливо пів- 
денної частини, представниками інших етнічних груп, здебільшого 
росіян із внутрішніх губерній імперії. Заохочувалося також пересе- 
лення німецьких колоністів, які вважалися більш «благонадій- 
ними», аніж представники інших етнічних груп вихідців із західних 
країн. У документах російських адміністративних органів як пози- 
тивна характеристика особи, що бажала придбати землю, розгляда- 
лася саме її належність до «великоросів». Однак не варто забувати, 
що влада сприяла лише тим з них, хто вважався «благонадійним». 
Уряд дав указівку банкам полегшувати росіянам купівлю земельних 
ділянок. Це мало сприяти перетворенню південних степових тери- 
торій на суто російські. Прагнення до уніфікації суспільно-політич- 
ного життя тягнуло за собою створення російськими урядовцями 
умов для «обрусіння» цілого ряду регіонів, серед яких перебував  
і Донбас. Тому для задоволення попиту на робочу силу всіляко за- 
охочувалося у першу чергу переміщення робітників — вихідців із 
російських губерній — для роботи на місцевих підприємствах40. 

В. Кабузан, аналізуючи зміни етнічної структури в Новоросії, 
відзначав, що відсоток українців у 1858–1897 рр. хоча і знизився, 
але меншою мірою, ніж у Правобережній Україні. І це в умовах, 
коли зниження повинно було бути особливо помітним. Справа в 
тому, що тут на хід такого процесу вплинули одразу декілька факто- 
рів. Це — і посилення притоку сюди російських мігрантів з цен- 
тральних губерній (переважно для роботи на шахтах Донбасу), і об- 
русіння частини українського населення міст, і еміграція звідси 
значної кількості татар у 1860–1861 рр., що відразу (хоча й тимчасо- 
во) підвищила частку українського етнічного компонента в регіоні. 
У Катеринославській губернії в дореформений період (з 60-х рр. 
XVIII ст.) українське населення становило майже 80% загального 
числа жителів. Росіян тут було небагато (близько 10%), в основному 
нащадків колись переважаючого тут однодвірного населення. Про- 
те з 70-х рр. ХІХ ст. приток росіян на шахти Донбасу посилився.  
У результаті частка українців тут зменшилась з 78,9% у 1858 р. до 
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68,9% у 1897 р., а росіян — зросла з 8,2% до 17,3%. Російське насе- 
лення розміщувалося переважно в Бахмутському, Слов’яносербсько- 
му та Катеринославському повітах. У Бахмутському — частка укра- 
їнців у 60–90-х рр. ХІХ ст. знизилась з 71,4% до 58,2%, у Слов’яно- 
сербському — з 77,8% до 50,5%, Катеринославському — з 79,3% до 
55,7%, в Олексндрівському — їх частка зросла з 64,9% до 82,5%. На 
території Землі (Області) Війська Донського частка українців в 
аналізований період зменшилась з 31,6% до 28,1%. У 1897 р. пере- 
пис серед немісцевих уродженців зафіксував лише 15,4% вихідців  
з території сучасної України, а 51,4% прийшлося на частку урод- 
женців землеробського центру імперії. Асиміляційні процеси у цій 
області не набули значного поширення41. 

Одним із привабливих факторів для селян-переселенців на 
територію Донбасу були відносно невеликі ціни на землю. Відпо- 
відно до статистичних даних кінця ХІХ ст. десятину землі на Кате- 
ринославщині можна було придбати за 60–80 руб., натомість у Мало- 
російській, Харківській, Київській, Курській губерніях вона кошту- 
вала 100–150 руб.42. Економічна кон'юнктура залишалася сприятли- 
вою майже до кінця ХІХ ст., коли потік переселенців перевищив 
можливості їх прийняття та закріплення на нових землях. 

О. Ніколаєць відзначає, що для заохочення працівників до ро- 
боти на шахтах Донбасу їх власники, зазвичай, забезпечували під- 
вищений рівень оплати праці. Це мало компенсувати незадовільне 
соціально-побутове життя шахтарів та вкрай важкі умови праці. 
Привабливість перспективи заробити за досить короткий промі- 
жок часу відносно значну суму грошей забезпечувала прибуття для 
роботи на шахтах постійно зростаючої кількості працівників. Заро- 
бітки сільськогосподарських робітників Катеринославщини напри- 
кінці ХІХ ст. були у 1,5–2 рази вищими, ніж у губерніях виходу 
селян. Певну зацікавленість могла викликати можливість заробити 
гроші за виконання роботи, що не була пов'язана з обробітком 
землі або доглядом за худобою. Однак важка праця, низький рівень 
техніки безпеки та незадовільні соціально-побутові умови при- 
зводили до великої плинності кадрів. Більшість селян ішли на 
заробітки, коли наступала перерва у сільськогосподарській праці. 
За даними паспортної статистики, селяни українських губерній 
віддавали перевагу сезонним заробіткам, остаточно не пориваючи 
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зв'язків зі своєю сільською громадою. Кількість працівників на 
підприємствах підвищувалася саме з жовтня по березень43.  

Тому підприємці були зацікавленими, здебільшого у прибулих 
заробітчанах, оскільки їм важче було покинути роботу. Багато 
розорених селян у пошуках заробітку йшли на сезонні роботи на 
шахти та заводи у промислово-розвинені регіони, зокрема у Кате- 
ринославську губернію. Чисельність робітників Катеринославщини 
в 1913 р. порівняно з 1861–1870 рр. збільшилась у 41 раз. Наприкін- 
ці ХІХ ст. 46,7% усіх переселенців на Донбас були вихідцями з 
російських губерній, натомість з українських — 37,9% мігрантів,  
з Білорусії — 0,8 %, Кавказу — 1,8%, уродженців інших регіонів 
нараховувалося 8,4%. У цей час близько 40% прибулих осідало в 
містах, що й відбилося на їх етноструктурі. Усього за переписом 
1897 р. на Донбасі нараховувалося 30 етнічних груп, що було на  
22 більше порівняно з ревізією 1858 р. Більшість населення регіону 
складали українці — 62,5%, однак їх частка у загальній чисельності 
знизилася на 12,5%. Росіян нараховувалося 24,2%, що було на 10,7% 
більше, ніж у середині ХІХ ст.44 

Окремим рядком слід зупинитися на змінах у щільності на- 
селення на південному сході України, до якого входила територія 
Донбасу. В. Кабузан указує, що в Донецькому повіті українське насе- 
лення займало компактні території (1858 р. — 51%, 1897 р. — 33,8%)45.  

За даними, котрі наводить А. Рашин, можна побудувати на- 
ступну таблицю. 

Таблиця 2 
Зміни у щільності населення південного сходу України  

за 1811 — 1 січня 1914 рр.46 
 

Мешканців на 1 версту Територія 
1811 р. 1863 р. 1897 р. 1.01. 

1914 р. 

На скільки 
осіб зросла 
щільність 

населення з 
1811 р. по 

1.01.1914 р. 
Харківська 28,6 33,2 52,1 71,3 42,7 

Катеринославська 15,9 20,3 37,9 62,0 46,1 
Земля (Область) 

Війська 
Донського 

1,4 6,8 17,8 26,8 25,4 
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Як бачимо, найбільша щільність населення залишалась у Хар- 
ківській губернії. Водночас найшвидше воно зростало на Катерино- 
славщині. Земля (Область) Війська Донського натомість мала най- 
меншу щільність населення, до того ж і темпи його зростання тут 
були найнижчими. 

Упродовж останньої чверті ХІХ ст. у Бахмутському повіті зем- 
ство мало проблеми з навалою сезонних робітників, що впливало 
як на рівень зайнятості населення, так і на епідеміологічний стан. 
Катеринославське санітарне відділення у 1902 р. відзначало при- 
буття 203 партій (11 222 робітників; 82,8% з Харківської, 8,9% — з 
Курської губерній). Приїжджі приносили з собою холеру, віспу, 
дизентерію, сухоти. У 1908 р. населення Бахмутського повіту стано- 
вило 546,6 тис. чол., у тому числі 240,5 тис. прибулих з інших регіо- 
нів держави. У повіті тоді мешкали громади євреїв (до 6,7 тис.), 
німців (до 200 чол.), татар (до 200 чол.), поляків (до 300 чол.).  
У 1913 р. у Бахмуті проживало «росіян» — 21 тис. чол., євреїв — 
6,38 тис., поляків — 113, німців — 76, татар — 89, іноземних 
підданих — 104 чол.47 

В. Кабузан указує, що на межі ХІХ—ХХ ст. у Катеринославську 
губернію, на шахти Донбасу, прибувало багато російських мігран- 
тів. Однак у цілому частка українців тут знижувалась відносно 
слабко (з 68,9% у 1897 р. до 65,8% у 1917 р.). Максимальне знижен- 
ня відзначалось саме в повітах припливу російських переселенців 
(у Бахмутському — з 58,2% до 51,1%, Слов’яносербському — з 50,7% 
до 41,7%). І одночасно відсоток українців помітно підвищився в 
Маріупольському, Верхньодніпровському, Катеринославському по- 
вітах. Питома вага росіян у губернії з 1897 по 1917 рр. зросла з 
17,3% до 18,6%. У поданій нижче таблиці демонструються зміни  
в національному складі Катеринославщини в ХІХ — на початку 
ХХ ст. 
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Таблиця 3 
Зміни національного складу Катеринославської губернії  

в ХІХ — на початку ХХ ст.48 
 

V ревізія 
(1795) 

Х ревізія 
(1858) 

1897 р. 1917 р. Етноси 

тис.осіб % тис. 
осіб 

% тис. 
осіб 

% тис. 
осіб 

% 

Росіяни 51,0 11,2 86,8 8,2 365 17,3 679,3 18,6 

Українці 364,8 79,8 836,9 78,9 1456,4 68,9 2403,9 65,8 

Німці 2,8 0,6 24,2 2,3 81,0 3,8 85,5 2,3 

Поляки — — 9,8 0,9 12,4 0,6 26,0 0,7 

Євреї 1,7 0,4 18,1 1,7 00,2 4,7 178,3 4,9 

Молдавани 6,4 1,4 11,9 1,1 9,2 0,4 11,4 0,3 

Греки 18,6 4,0 44,3 4,2 66,0 3,1 97,2 2,7 

Вірмени 10,4 2,3 22,9 2,2 — — — — 

Інші 1,2 0,3 5,5 0,5 24,5 1,2 169,4 4,7 

Усього 456,9 100 1060,4 100 2113,7 100 3651,0 100 
 

Із таблиці видно, що домінуючими етносами на Донбасі у ХІХ — 
на початку ХХ ст. були українці та росіяни. Однак, якщо кількість 
останніх збільшувалась досить швидко, то чисельність представни- 
ків українського етносу мала дещо нижчі темпи зростання. 

На думку А. Михненко, етнонаціональний склад пролетаріату 
Донеччини вирізнявся домінуванням росіян. За даними загально- 
імперського перепису 1897 р. вони складали: у гірничій промисло- 
вості — 74%, а в металургійній — 69%. У той же час частка укра- 
їнців сягала, відповідно, 22,3% та 20,2%. У невеликій кількості були 
представлені білоруси, молдавани, татари, поляки, греки, євреї та 
ін. У містах домінуючою мовою була російська. Причому в робіт- 
ничому середовищі переважав російсько-український суржик з окре- 
мими елементами інших мов. Строкатий склад робітництва Дон- 
басу використовувався владою для ініціювання етнічних конфлік- 
тів (єврейські погроми, утиски робітників-мусульман та ін.) під час 
масових страйків та заворушень. Проте ці конфлікти не набули 
характеру відкритого міжетнічного протистояння49. 
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На відміну від попереднього автора японський історик, до- 
слідник історії Донбасу в ХІХ ст. Г. Куромія, стверджує: «Однак 
міжетнічне співіснування майже неминуче означає міжетнічні кон- 
флікти. У промисловому Донбасі татари, мусульмани часто були 
для слов’ян жертвами. Місцева влада переслідувала татар, що, як 
стверджувала вона, не є людьми. 1902 р. на вугільній шахті Яко- 
бенка російські шахтарі, роздратовані чутками, що їхні низькі 
заробітки пояснюються напливом татарських робітників, вдерлися 
до їхніх бараків, побили і порізали їх. 

Стосунки між росіянами і українцями були інколи напруже- 
ними. В сільській місцевості вони жили дуже схожим життям, 
проте села були або російськими, або українськими і майже не 
змішувалися одне з одним[…]Здається, в містах і робітничих сели- 
щах стосунки були ще напруженішими. Росіяни і українці мали 
одні для одних образливі назви (хохлы [жмут волосся на поголеній 
голові козака] для українців, кацапи [звична образлива назва, що 
означає «цап»], грачі, кугути для росіян тощо). Російські шахтарі 
«постійно ворогували» з місцевими українцями, головним чином 
через жінок. Робітники крали речі у селян просто «щоб допекти 
ненависному хохлу»[….]В дореволюційному Луганську існувала 
постійна ворожнеча між його трьома районами — самим містом, де 
жили російські робітники, лівобережним селом Кам’яний Брід і 
правобережною Гусинівкою, де жили ремісники (багато з яких були 
євреями). Вони так ненавиділи одні одних, що було небезпечно 
перетинати кордон іншого району: вас могли примусити «плазува- 
ти по пилюці й по болоту», насміхалися б із вас, як тільки можна,  
і врешті б побили. Здається, місцеві українці в багатьох випадках 
брали гору: четверо–п’ятеро українців могли побити аж до двад- 
цяти п’яти росіян; якщо українець у Луганську був вихідного дня в 
доброму гуморі, він ішов у район робітничого класу «бити каца- 
пів». Він міг вдертися до церкви під час служби і почати бійку. 

У найскладніші і найсерйозніші конфлікти були втягнені євреї. 
[…] Робітники дивилися на євреїв, власників крамниць і корчем, як 
на чужинців, які спільно з керівництвом шахт і заводів експлуату- 
вали їх[…] Невеликий погром мав місце у лютому 1905 р. в шахтар- 
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ському селищі Рикове (неподалік Луганська): три тисячі страйкарів 
напали на крамницю Давидовича і рознесли її. 

На Донбасі, як і скрізь, найруйнівніші погроми відбулися у 
жовтні 1905 р., через кілька днів після того, як Микола ІІ видав 
знаменитий Жовтневий маніфест, що обіцяв політичні поступки 
тоді, як тривога за майбутнє самодержавства мобілізувала консер- 
вативні елементи. В Юзівці, де вибухнув один із найбільших у Дон- 
басі погромів, вбито щонайменше дванадцять євреїв. Юзівський 
погром почався з того, що невеличка група людей, яка нібито скла- 
далася з євреїв, показала робітникам Жовтневий маніфест, щоб ті 
ознайомилися з ним. Робітники натомість відповіли диким погро- 
мом. Було знищене майже все єврейське майно, зокрема і Юзівська 
синагога. Робітники і заводів, і шахт заганяли євреїв (серед яких 
були жінки і діти) до лікарень сокирами. Шахтарі скрізь шукали 
євреїв, які ховалися в навколишніх селищах. Кількох євреїв живцем 
кинули в доменну піч»50. 

Отже, міжетнічні взаємини на Донбасі на початку ХХ ст. не 
були такими безхмарними, як змальовує А. Михненко. Та це й не 
дивно, адже в умовах жорсткої експлуатації, через постійний страх 
безробіття, важкий клімат та відповідну політику місцевої адміні- 
страції було б дивно, якби не траплялися конфлікти на ґрунті 
міжнаціональної та міжетнічної ворожнечі. 

У сільськогосподарському виробництві співвідношення пра- 
цівників було на користь українців. У Бахмутському, Маріуполь- 
ському і Слов'яносербському повітах, згідно з даними перепису 
1897 р., налічувалося 532 480 осіб, зайнятих у землеробстві, тварин- 
ництві та переробці відповідної продукції. З цього числа 61,8% 
становили українці, 18,3% — росіяни, 8,6% — греки, 5% — німці51. 

У кінці ХІХ ст. склалися основні пропорції етнічної структури 
Донбасу, що передбачали абсолютне домінування українців і ро- 
сіян. Своєрідними етнічними полюсами були Маріупольський і 
Старобільський повіти. У другому українці складали 83,4% насе- 
лення, а в першому було представлено кілька великих груп несло- 
в'янського населення: греки (19%), німці (7,5%), татари (6%), євреї 
(4%). У цей період сформувалися основні культурні характеристики 
регіону — під час контактів великих груп переселенців, основні 
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потоки яких ішли з українських (37,9%) і російських (46,7%) 
губерній. Найпомітнішою рисою культури населення Донбасу стало 
домінування російської мови. Таке становище російської мови, на 
перший погляд, суперечило кількісному переважанню етнічних 
українців. Але попри вплив політики русифікації мовну асиметрію 
можна пов'язувати з різною фаховою орієнтацією українців і ро- 
сіян на Донбасі. За даними перепису 1897 р., у гірничозаводській 
промисловості останні становили 74% робітників, натомість укра- 
їнці — 22%. Подібний розподіл неможливо пояснити тим фактом, 
що з-поміж російських мігрантів переважали майстрові, а серед 
українців — селяни. Останні загалом переважали як у російському, 
так і в українському міграційних потоках. Проте росіяни, що 
залишали свої села внаслідок аграрного перенаселення, охочіше 
йшли працювати у промисловість, ніж українці52. 

Загалом зростання населення південного сходу України у дру- 
гій половині ХІХ — на початку ХХ ст. можна продемонструвати 
наступною таблицею. 

Таблиця 4 
Динаміка чисельності населення південного сходу України  

за 1863 — 1 січня 1914 рр.53 
 

Чисельність населення (тис. осіб) Приріст 
населення 

Територія 

1863 р. 1885 р. 1897 р. 1 січня 
1914 р. 

(тис. 
осіб) 

% 

Земля(область) 
Війська 

Донського 

949,7 1 590,9 2 564,2 3 876 2 926,3 308 

Катеринославська 
губ. 

1 204,8 1 792,8 2 113,7 3 455,5 2 250,7 187 

Харківська  
губ. 

1 590,9 2 253,9 2 492,3 3 416,8 1 825,9 115 

 

Отже найбільше зросло населення на Катеринославщині та в 
Області Війська Донського. Водночас темпи зростання населення  
в Харківській губернії були найнижчими. 

На думку О. Ніколайця, унаслідок цілеспрямованої державної 
політики на сході і півдні України було закладено фундамент для 
формування поліетнічного промислового середовища, в якому ак- 
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тивно йшли процеси відмови від усталених традицій. Саме в по- 
реформений час у процесі формування вугільно-промислового 
комплексу і розвитку капіталістичного сільського господарства, що 
викликав величезний потік переселенців з інших губерній, було 
закладено основу нової етнічної структури населення Донбасу із 
переважанням українського та російського елементів. Тут варто 
відзначити, що різке збільшення кількості російського населення 
на Донбасі створило ґрунт для поширення асиміляційних процесів, 
пов'язаних зі змінами в етнічній самосвідомості. Таким чином, у 
другій половині ХІХ ст. на Донбасі, у першу чергу в міському 
середовищі, було створено своєрідне «проросійське ядро», яке 
забезпечувало формування відповідної орієнтації у представників 
етнічних груп, що «включалися» до нього. А оскільки таке «вклю- 
чення» відбувалося поступово, відносно невеликими групами у 
порівнянні з чисельністю «ядра», то його потужності вистачало для 
продовження процесів асиміляції54. 

О. Ніколаєць стверджує, що саме концентрацію виробництва, 
яка тягнула за собою різке збільшення щільності населення, можна 
вважати однією з причин посилення асиміляційних процесів на 
Донбасі. Велика кількість населення, що проживала на відносно 
обмеженій території, передбачала високий рівень спілкування 
людей між собою. Це зумовлювало швидку передачу інформації на 
рівні міжособистісного спілкування, котре сприяло засвоєнню за- 
гальноприйнятих у суспільстві цінностей, а важкі умови праці та 
обмеженість можливостей для підвищення власного культурно-
побутового рівня стояли на шляху розширення світогляду багатьох 
шахтарів. Формування системи цінностей мешканців Донбасу від- 
бувалося крізь призму праці на шахтах. На рубежі ХХ ст. регіон у 
першу чергу асоціювався з шахтарською працею, стосунки між 
представниками якої формувалися завдяки специфіці роботи та 
умов проживання, визначаючи утворення своєрідного «робітни- 
чого братства», представники котрого протиставлялися управлін- 
цям. Не виключаючи конфліктів на ґрунті міжнаціональних супе- 
речностей, такий підхід робив важку фізичну працю шахтарів мар- 
кером, який визначав належність до «своїх». Об'єднуючим факто- 
ром для багатьох представників населення Донбасу стало усвідом- 
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лення можливості завдяки власним зусиллям покращити матері- 
альне становище. Тому економічна діяльність стала вагомим факто- 
ром формування регіональної ідентичності. Специфічний тип ре- 
гіональної ідентичності, лише мінімально пов'язаний з етнічністю, 
формувався внаслідок інтенсивного «перемішування» населення в 
районах «нового освоєння». На зміну витісненому з південних сте- 
пів козацтву приходили люди, які не мали нічого спільного з власне 
українською традицією. Цей терен знову став ареалом зустрічі 
кількох культур, які влада намагалася «переплавити» в російському 
казані, на шляхах прискореної модернізації. Оскільки перетворен- 
ня селянина в робітника означало водночас розрив із землею, цей 
процес супроводжувався утвердженням стійких патерналістських 
настанов — добробут найманого працівника майже повністю зале- 
жав від державної політики та від фінансової спроможності й 
особистих рис підприємців55. 

Історично сформоване на Донбасі домінування російської мо- 
ви не свідчило про перенесення мігрантами всіх особливостей ро- 
сійської культури. Переселенці з Росії й України змінювали свої 
культурні характеристики. Перевага в індустріальному суспільстві 
міста над селом передбачала панування відповідного способу життя 
включно із переважанням російської мови. Російсько-українська 
мовна асиметрія за масового білінгвізму склалася в процесі форму- 
вання соціальної структури Донбасу. Формуванню культурної специ- 
фіки місцевих жителів сприяло те, що колишні селяни потрапляли 
у зовсім незвичні й небезпечні умови роботи. Це сприяло подолан- 
ню культурних бар'єрів між українцями і росіянами, формуванню 
синтетичних культурних явищ. Відомо, що інтенсивність процесів 
етнічної асиміляції залежить від багатьох факторів: чисельності 
етносів, що взаємодіють, тривалості проживання меншинних та 
іммігрантських груп у середовищі основного населення країни; 
особливостей їх розселення; соціально-економічного і правового 
статусу; релігійних, культурних, расових відмінностей від більшо- 
сті; рівня етнічної толерантності у суспільстві. Практично більшість 
цих факторів забезпечували асиміляційні процеси на Донбасі, ство- 
рюючи передумови для формування регіональної ідентичності, що 
з'являлася у процесі економічної діяльності. Модернізація еконо- 
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міки на основі індустріалізації підсилювала інтенсивність асиміля- 
ції українців російською громадою. Належність до інтелектуально 
орієнтованих професій з одночасною зміною місця проживання, 
пов'язаною із переїздом до міст, передбачала засвоєння цінностей 
російської культури та відповідного світогляду, який був орієнтова- 
ний на активну підтримку або лояльне ставлення до самодержав- 
ства у Росії, стабільність розвитку котрої ототожнювалася часто із 
особистим економічним добробутом. Процес переселення робітни- 
ків-росіян у міста і їх активна економічна діяльність, результати 
котрої можна було побачити й оцінити, створювала образ «робіт- 
ника» — у першу чергу росіянина, а у свідомості народу та сама 
праця українця сформувалася як праця «заробітчанина», що перед- 
бачало передусім її тимчасовий та вимушений характер. Характер 
економічної діяльності й розселення працівників на Донбасі з до- 
сить високою щільністю населення сприяв швидкому формуванню 
місцевої системи цінностей в окремих осіб, які відносно тривалий 
час проживали на території краю. Монофункціональність багатьох 
поселень на Донбасі формувала специфічне ставлення до рідної 
землі та мешканців інших територій, які часто сприймалися як 
чужинці, незнайомі із шахтарською працею, а отже — такі, що не 
«знають життя»56. 

Загалом зміни в етнодемографічній палітрі українського Дон- 
басу в ХІХ — на початку ХХ ст. мали наступні особливості. 

1. У першій половині ХІХ ст. корінне місцеве населення кочо- 
виків, котре займалося переважно тваринництвом, через відповідні 
заходи імперської адміністрації було виселене до інших регіонів. 
Видається, що саме таким чином влада прагнула убезпечити стано- 
вище на кордоні, адже через близькість вічно бунтівного Північ- 
ного Кавказу та Оттоманської Порти могли відбутися і зовнішні 
військові вторгнення, і повстання місцевого тубільного населення. 
Звільнений від кочівників регіон, незважаючи на важкі кліматичні 
умови, активно освоювався українськими селянами, котрі були ви- 
хідцями як із Правобережної так, і Лівобережної України. Наяв- 
ність вільних земель приваблювала хліборобів у першу чергу з тих 
українських губерній Росії, де панувало кріпосництво і було істотне 
аграрне перенаселення. Разом з тим, переселялися на Донбас і пред- 



Серія • «Студії з регіональної історії: Степова Україна» 

 

34 

ставники інших народів: росіяни, греки, євреї, німці, поляки та ін. 
Аналіз правового поля, яке забезпечувало умови переселення, 
дозволяє стверджувати, що в найбільш незахищеному стані були 
саме вихідці з українських земель, тоді як переселенці з власне 
російських територій та з-за кордону мали відповідні пільги. 

2. Починаючи з другої половини ХІХ ст. масштаби збільшення 
населення на Донбасі істотно зростають. Причинами цього були  
і початок промислового освоєння вугільних родовищ Донецького 
кряжу, і масовий розвиток металургії, і селянська реформа 1861 р. 
У цей період темпи переселення вихідців з українських губерній 
поступово вповільнюються, тоді як потік переселенців з централь- 
них губерній Російської імперії зріс. 

3. Разом зі стрімким розвитком важкої індустрії на Донбасі 
значними темпами зростала кількість найманих робітників і щіль- 
ність населення. У таких умовах міжетнічні взаємини нерідко ста- 
вали напруженими, відбувалися міжнаціональні конфлікти з відпо- 
відними наслідками. Найбільше такі тенденції проявилися 1905 р., 
коли масового поширення набули єврейські погроми. 
 

 
1 Подов В.І., Курило В.С. Історія Донбассу. — Луганськ, 2009. — С. 134 
2 Дружинина Е.И. Южная Украина 1800–1825 гг. — М., 1970. — С. 85. 
3 Там же. — С. 91. 
4 Подов В.І., Курило В.С. Назв. праця. — С. 134. 
5 Дружиниа Е.И. Указ. соч. — С. 168. 
6 Кабузан В.М. Украинцы в мире: динамика численности и расселения. 20-е 

годы XVIII века. — 1989 год: формирование этнических и политических границ 
украинского этноса. — М., 2006. — С. 200. 

7 Подов В.І., Курило В.С. Назв. праця. — С. 134. 
8 Пєтков С.В. Переселенські національні меншини на українських землях у 

складі Російської імперії в XVIII — на початку ХХ ст. (Історико-правове дослід- 
ження). Дис. к. ю.н. — Харків., 1999. — С. 182–183. 

9 Дружиниа Е.И. Указ. соч. — С. 86. 
10 Пєтков С.В. Названа праця. — С. 119–120. 
11 Дружиниа Е.И. Указ. соч. — С. 118. 
12 Подов В.І., Курило В.С. Назв. праця. — С. 137; Дружиниа Е.И. Указ. соч. — С. 118. 
13 Подов В.І., Курило В.С. Назв. праця. — С. 137; Дружиниа Е.И. Указ. соч. — С. 140. 
14 Ніколаєць Ю.О. Поселенська структура населення Донбасу: (етнологічний 

аспект динаміки). — К., 2012. — С. 53.  
15 Подов В.І., Курило В.С. Назв. праця. — С. 137 
16 Дружиниа Е.И. Указ. соч. — С. 211. 



Володимир Молчанов • Донбас у системі соціально-демографічних… 

 

35 

 

17 Подов В.І., Курило В.С. Назв. праця. — С. 136. 
18 Богуненко В.О., Дадашов О.С., Тутова Н.О., Татаринов С.Й. Нариси етніч- 

ної історії Донеччини (ХVІІІ — початок ХХ ст.). — Артемівськ, 2010. — С. 19. 
19 Советская историческая энциклопедия: в 12 т. — М., 1964–1969; Т. 5. —  

С. 628–629. 
20 Богуненко В.О., Дадашов О.С., Тутова Н.О., Татаринов С.Й. Назв. праця. — С. 19. 
21 Подов В.І., Курило В.С. Назв. праця. — С. 136. 
22 Кабузан В.М. Указ. соч. — С. 153. 
23 Екатеринославская губерния с Таганрогским градоначальством. Т. 13. — 

СПб., 1863. — ХХІІ. 
24 Подов В.І., Курило В.С. Назв. праця. — С. 136. 
25 Кабузан В.М. Указ. соч. — С. 140. 
26 Петренко Є.Д. Азовське козацьке військо // Енциклопедія історії України. 

— Т. 1. — К., 2003. — С. 46. 
27 Подов В.І., Курило В.С. Назв. праця. — С. 137–138. 
28 Петренко Є.Д. Назв. праця. — С. 46. 
29 Подов В.І., Курило В.С. Назв. праця. — С. 138. 
30 Богуненко В.О., Дадашов О.С., Тутова Н.О., Татаринов С.Й. Назв. праця. — С. 36. 
31 Кабузан В.М. Указ. соч. — С. 146. 
32 Історія міст і сіл Української РСР. Луганська область. — К., 1968. — С. 14. 
33 Кабузан В.М. Указ. соч. — С. 153–155. 
34 Пашина Н.П. Етномовний чинник політичної ідентичності в Донбасі // По- 

літичний менеджмент. — 2005. — № 1. — С. 27. 
35 Кабузан В.М. Указ. соч. — С. 177. 
36 Богуненко В.О., Дадашов О.С., Тутова Н.О., Татаринов С.Й. Назв. праця. — С. 22. 
37 Кабузан В.М. Указ. соч. — С. 186. 
38 Там же. — С. 196. 
39 Рашин А.Г. Население России за 100 лет (1811–1913 гг.). — М., 1956. —  

С. 28–29. 
40 Ніколаєць Ю.О. Назв. праця. — С. 54. 
41 Кабузан В.М. Указ. соч. — С. 264–265. 
42 Сборник статистических сведений по Екатеринославской губ. Вып. III. 

Славяносербский уезд. - Екатеринослав, 1886. — С. 26. 
43 Ніколаєць Ю.О. Назв. праця. — С. 58. 
44 Первая всеобщая перепись населения Российской империи: 1897 г. Екате- 

ринославская губ. — Т. ХІІІ. — СПб, 1904. — С. 74–75; Первая всеобщая перепись 
населения Российской империи: 1897 г. Харьковская губ. — Т. XVII. — СПб, 1904. 
— С. 102–105. 

45 Кабузан В.М. Указ. соч. — С. 265. 
46 Рашин А.Г. Указ. соч. — С. 78–79. 
47 Богуненко В.О., Дадашов О.С., Тутова Н.О., Татаринов С.Й. Назв. праця. — С. 25. 
48 Кабузан В.М. Указ. соч. — С. 288–289. 
49 Михненко А.М. Історія Донецького басейну другої половини ХІХ — першої 

половини ХХ ст. Автореф. дис. кан. іст. наук. — Дніпропетровськ, 2001. — С.20. 
50 Куромія Г. Свобода і терор у Донбасі: Українсько-російське прикордоння, 

1870–1990-і роки. — К, 2002. — С. 71–75. 



Серія • «Студії з регіональної історії: Степова Україна» 

 

36 

 

51 Пашина Н.П. Аграрные миграции в пореформенный Донбасс и их роль в 
формировании этноструктуры края (1861–1900 гг.). — Луганск, 1997. — С. 20. 

52 Кононов І. Донбас: етнічні характеристики регіону//Соціологія: теорія, ме- 
тоди, маркетинг. — 2003. — № 2. — С. 86. 

53 Рашин А.Г. Указ. соч. — С. 44–45. 
54 Ніколаєць Ю.О. Назв. праця. — С. 60. 
55 Там само. — С. 62. 
56 Там само. — С. 67. 



2. Ðîçâèòîê ðèíêîâèõ â³äíîñèí  
ó ñ³ëüñüêîìó ãîñïîäàðñòâ³. Ñòàíîâèùå ñåëÿíñòâà 

 
У першій половині XIX ст. провідною галуззю господарського 

життя Донбасу залишалося сільське господарство, яке мало екстен- 
сивний характер. Упровадження нових агротехнічних прийомів  
у землеробство тільки починалося. Унаслідок того, що на початку 
століття на Донбасі залишалося ще багато неосвоєних земель, які 
можна було використовувати для випасів худоби, тут більше роз- 
вивалось тваринництво.  

На півдні України тваринництво здавна було традиційною 
формою заняття сільського населення. Розведення коней, великої 
рогатої худоби, овець та іншої худоби вимагало менших витрат 
праці, аніж землеробство. До того ж воно швидко давало віддачу, 
забезпечувало насущні потреби населення в їжі та одязі. Коні й 
воли служили головною тягловою силою в господарстві. Основна 
маса селян розводила худобу головним чином для своїх потреб. 
Лише невелика частина селянського поголів’я йшла на продаж. По- 
міщики ж розводили худобу в основному для ринку. 

Розвиткові тваринництва сприяли й природні умови. Наяв- 
ність достатньої кількості пасовищ і можливість випасати худобу 
майже весь рік дозволяло отримувати тваринницьку продукцію  
з мінімальними витратами. Тому багато землевласників, бажаючи 
мати віддачу від землі, створювали кінні заводи, ферми великої 
рогатої худоби, кошари. Так, у 1807 р. у Катеринославській губернії, 
до якої частково входив Донбас, було 465 кінних, 643 великої рога- 
тої худоби і 638 кошарних заводів. У Слов'яносербському повіті 
кінні заводи були в поміщицьких маєтках сіл Устинівка, Мико- 
лаївка, Макарів Яр, Біле1. Поступово відбувалося зменшення кіль- 
кості кінних заводів і збільшення підприємств із розведення вели- 
кої рогатої худоби. Вже в 30-х рр. ХІХ ст. у Катеринославській 
губернії фіксувалось 287 кінних заводів і 762 заводи, в яких нарахо- 
вувалось до 30 тис. голів худоби2. На думку В. Голобуцького, зде- 
більшого це були «заводи», де розводили 10–50 коней; певна час- 
тина мала до 100; і лише кілька налічували 200–300 коней3.  
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Поміщики вели товарне тваринництво. Для них стада великої 
рогатої худоби й овець становили головну статтю доходу. Прода- 
жем худоби займалися й купці. На ярмарках вони купували молод- 
няк, відгодовували його впродовж літа на землях, узятих в оренду, а 
потім продавали. Нерідко вони гнали худобу на продаж до Москви, 
Петербурга та інших міст. Коней поміщики продавали в казну для 
потреб армії. 

Деякі поміщики залучалися до розведення тонкорунних овець. 
Таганрозький градоначальник генерал-майор П. Панков у 1812 р. 
придбав у П. Штерича маєток Красний Кут (Слов'яносербський по- 
віт). Земельна площа, що перевищувала 7 тис. дес., дозволяла займа- 
тися тваринництвом. У маєтку було 1 250 душ кріпосних селян.  
У 1813 р. Панков купив більше сотні тонкорунних овець. Незаба- 
ром він перетворив свою маєтність на велике багатогалузеве госпо- 
дарство, засноване на праці кріпаків. Високі ціни на вовну обіцяли 
солідні доходи. Ціна пуда силезької митої вовни доходила до 32 руб. 
Генерал Панков мав і ангорських кіз. У 1835 р. їх налічувалося 300 
голів, а до 1848 р. поголів’я кіз зросло до 1 000 голів4.  

Тонкорунних овець почали розводити й інші землевласники 
Слов'яносербського повіту. У 1835 р. поміщик Сомов придбав пар- 
тію овець з кошар князя Ліхновського в Силезії. У 40-х рр. ХІХ ст. 
А. Булацель (Успенська волость) придбав тонкорунних овець у 
Саксонії. До 1849 р. кількість мериносових овець у Слов'яносерб- 
ському повіті доходила до 108 200, водночас простих овець — тіль- 
ки 22 700 голів. До кінця 60-х рр. ХІХ ст. поголів’я мериносових 
овець у Слов'яносербському повіті зросло до 200 тис.5 Уряд, зацікав- 
лений у виробництві сукна для армії та флоту, сприяв поширенню 
вівчарства. На півдні України аристократам та іноземцям під «овечі 
заводи» було роздано величезні земельні простори. Крім того їм 
видавали на вигідних умовах грошові позики6. 

О. Дружиніна наводить такі дані щодо динаміки розвитку тва- 
ринництва серед маріупольських греків: 
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Таблиця 5 
Поголів’я худоби в колоніях маріупольських греків  

на початку ХІХ ст.7 
 

Коней Рогатої худоби Овець Рік Населення, 
(душ обох 

статей) 
Усього На душу 

населення 
Усього На душу 

населення 
Усього На душу 

населення 
1810 21 415 11 820 0,5 45 364 2,1 154 181 7,2 
1811 22 536 14 370 0,6 55 849 2,5 154 981 6,9 
1812 22 772 17 520 0,8 63 175 2,8 187 098 8,2 
1813 22 905 13 382 0,6 56 426 2,5 122 599 5,3 
1814 23 192 20 118 0,9 45 316 1,9 119 209 5,1 
1815 23 192 20 750 0,9 46 357 2,0 120 375 5,2 
1816 24 411 21 257 0,9 62 839 2,6 181 731 7,4 

 

Дані таблиці засвідчують значне зростання поголів’я худоби з 
1810 по 1824 рр., незважаючи на збитки, завдані скотарству під час 
війни 1812 р. Крім того, збільшилося й поголів'я великої рогатої 
худоби. Так, наприклад, коні в маріупольських греків були пере- 
важно кримської породи, схрещені з чорноморською та донською. 
Серед овець переважала татарська порода «чундук». У процесі за- 
селення повітів Донбасу та збільшення розорювання земель площа 
випасів скорочувалася. У результаті до середини XIX ст. земле- 
робство на Донбасі стало головною галуззю сільського господар- 
ства, відтіснивши тваринництво на другий план.  

У першій половині XIX ст. у краї вже переходили до трипільної 
системи землеробства за якої рілля ділилася на поля. Кожне з них 
засівалося спочатку озимими, потім яровими, а на третій рік зали- 
шалося під паром. Проте в багатьох поміщицьких господарствах, де 
ще залишалася необроблена земля, як і раніше, у XVIII ст., була 
поширена перелогова система землеробства, коли рілля обробля- 
лася впродовж кількох років, а потім відпочивала в перелогу. А ба- 
гато кріпосних селян не знали ніякої системи, вони орали й сіяли 
так, як указував поміщик. 

Серед сільськогосподарських культур на Донбасі, як і у всьому 
південному краї, переважали пшениця, жито, ячмінь, гречка, просо, 
овес. Значного поширення тут набула посухостійка пшениця «арна- 
утка», що користувалася великим попитом і на зовнішньому ринку. 
Ярові культури в той час у 1,5–2 рази переважали над озимими. 
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Зі знарядь сільськогосподарської праці застосовувався великий 
український плуг, в який впрягали чотири пари волів. Набув по- 
ширення й малий плуг, яким можна було орати за наявності однієї 
пари волів. Переселенці з внутрішніх Російських губерній застосо- 
вували звичну для себе дерев'яну соху. Примітивний сільськогоспо- 
дарський реманент не сприяв зростанню врожайності.  

Найбільш урожайним роком у першій чверті XIX ст. у Катери- 
нославській губернії видався 1807 р. Тоді її населення складало 
413 259 душ обох статей. Посіяно озимини було 129 717 четвертей∗, 
а ярових — 241 180. Зібрано ж озимини 905 606 четвертей, ярових — 
1 772 486. Таким чином, на душу населення по 6,4 четверті хліба.  
В інші роки збори урожаю були значно нижчими. Так, у 1805 р. 3,3 
четверті на душу населення, у 1808 р. — 5,5, у 1811 р. — 4,5, у 1813 — 
2,6, 1821 р. — 1,5 четверті на душу населення, а в 1823 р. ледве 
зібрали посіяне8. 

Про впровадження картоплі на городах робітників Лугансько- 
го ливарного заводу засвідчує рапорт гірничого начальника Бекма- 
на від жовтня 1843 р. Наголошувалося, що жителі Луганського гір- 
ничого округу почали з великим успіхом розводити картоплю на 
своїх городах. Сприяв цьому луганський 3-ї гільдії купець Савелій 
Хрипко, який займався вільним землеробством. Він щорічно брав  
в оренду землю в Луганському окрузі й розводив картоплю. Узявши 
100 дес., він виростив 15 000 четвертей бульб, продав їх селянам по 
40 коп. за пуд, хоча ринкова ціна становила 1–1,5 руб. сріблом, а 
бідним роздавав безкоштовно. За сприяння в поширенні картоплі 
С. Хрипко був нагороджений срібною медаллю9. 

Розвивалося на Донбасі й садівництво. Так, сад був у поміщика 
Ніколаєва в с.Оріхове, у власників сіл Гірське, Устинівка та бага- 
тьох інших. У невеликому селі Світличне, де мешкали поміщики 
Ілля та Іван Месарошеви, було навіть два сади. Усього ж по Слов'я- 
носербському повіту фіксувалося 34 поміщицьких сади. У маєтках 
Бахмутського, Слов'янського й Маріупольського повітів на початку 
XIX ст. їх було 88. 

__________ 
 

∗ Четверть = 6 пудів, або =209,91 л //Советский энциклопедический словарь. 
— М., 1981. — С. 1093. 
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Новою галуззю стало шовківництво. У 1804 р. в Павлоград- 
ському та Бахмутському повітах було посаджено 1941 тутове дере- 
во10. У м. Слов'яносербську була шовковична плантація. Шовківни- 
цтвом займалися й деякі приватні особи, зокрема обер-бергмайстер 
Луганського ливарного заводу Чернявський і поміщик Алексєєв.  
А в колоніста Калери на території Маріупольського округу було до 
10 тис. шовковичних дерев. Він виробляв шовк, а з відходів — вату, 
яку використовував на виготовлення стьобаного одягу й ковдр. 
Проте шовківництво на Донбасі не отримало промислового роз- 
витку через несприятливі кліматичні умови. 

Багаторічний досвід показав, що сільськогосподарське вироб- 
ництво на Донбасі мало ризикований характер. За десятиліття тут у 
середньому тільки два роки бував гарний урожай. Давалася взнаки 
непостійність клімату. Сухі східні й південно-східні вітри за відсут- 
ності дощів ущент випалювали степ. Не встигнувши налитися, по- 
сіви зернових вигоряли, худоба втрачала корм, наставав голод.  
З 1799 по 1856 рр. було 28 неврожайних років11. 

У 1833 р. неврожай уразив усю Катеринославщину. Губернатор 
повідомляв, що на полях здебільшого посіви не сходили, а ті що 
зійшли, посохли через відсутність дощів і суховії. Від голоду страж- 
дали як селяни, так і робітники. Майстрові Луганського ливарного 
заводу в 1833 р. звернулися до російського імператора Миколи I  
з проханням видавати їм додатково провіанту по пуду на місяць.  
У цьому їм відмовили. У 1848 р. посуха збіглася з епідемією холери. 
Усе літо — з квітня по вересень — не випадали дощі. Тільки впро- 
довж трьох місяців у губернії занедужало 47 940 осіб, померло 
14 99012.  

Основними категоріями землевласників на Донбасі були помі- 
щики й селяни. Поміщицьке землеволодіння переважало. З усієї 
земельної площі Катеринославської губернії, що складала в 30-х рр. 
XIX ст. 6 110 247 дес., 56% (3 420 832 дес.) належало поміщикам,  
а в 40-х рр. ХІХ ст. частка поміщицької землі зросла до 68%13. Для 
кріпосного панщинного господарства характерними були такі особ- 
ливості: 1) панування натуральних відносин; 2) наділення безпосе- 
реднього виробника (селянина) засобами виробництва, у першу 
чергу землею, і прикріплення його до неї; 3) особиста залежність 
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селянина від поміщика — позаекономічний примус; 4) украй 
низький, рутинний стан техніки. 

У першій половині XIX ст. відбувався поступовий розпад крі- 
посницького господарства. Товарно-грошові відносини підривали 
його натуральний характер. Поміщики виробляли дедалі більше 
продукції. У зв'язку зі збільшенням обсягів товарного землеробства 
розширювалася панська оранка. А це призводило до скорочення 
селянських наділів. Селяни усе більше втягувалися в інші промис- 
ли, що підривало другу умову існування кріпосного господарства — 
прикріплення до землі. Під впливом нових соціально-економічних 
процесів, які відбувалися в країні, зазнавала зміни й третя умова 
існування кріпосного господарства — позаекономічний примус.  
У техніці сільськогосподарського виробництва теж відбувалися 
деякі зрушення. 

Разом із кріпосними селянами, яких у Катеринославській 
губернії в 1801 р. налічувалося 193 925 душ чоловічої статі, тут було 
165 759 поміщицьких селян, яких не покріпачили. У документах 
вони йменувалися підданими. Це були вільні селяни, які переселя- 
лися на південь із малоземельних губерній. Вони платили позе- 
мельні, установлені поміщиком. Розмір подушної податі для них 
складав 56 коп. з накладними по 2 коп. з 1 руб. Проте після вне- 
сення їх у ревізькі казки селяни могли стати кріпосними, проти 
чого вони постійно боролися, здійснювали масові втечі14. 

Державні селяни, на відміну від приватновласницьких, належа- 
ли казні й офіційно вважалися «вільними сільськими обивателя- 
ми». Їх також називали казенними. До цієї категорії належали ко- 
лишні чорносошні, відібрані в монастирів за указом 1764 р., які 
отримали назву «економічних», однодворці й колишні військові 
поселенці, переведені на становище казенних селян. У казенних 
селищах Донбасу існувала община з періодичним переділом землі. 
Лише в поселеннях українських козаків практикувалося подвірне 
землеволодіння з принципом спадкування. 

Переведення казенних селян на становище зобов'язаних робіт- 
ників торкнулося багатьох. У долі ж поселян Кам'яного Броду й 
Третьої Роти відбувся крутий перелом. Колишні гусари слов'яно- 
сербських рот, після розформування Бахмутського гусарського 
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полку в 70-х рр. XVIII ст., були переведені на становище державних 
селян. Не пройшло й півстоліття, а кріпосницька держава пере- 
водить їх у нову якість, не питаючи згоди людей. Важка незвична 
робота на заводі й копальні, 14-годинний робочий день, воєнізо- 
ваний режим, грубе поводження гірничого начальства — усе це 
викликало протест колишніх військових поселян. 

Жителі Третьої Роти у скарзі російському імператорові Олек- 
сандрові I писали про утиски й образи з боку адміністрації копаль- 
ні. Вони повідомляли, що керівник Козін та унтер-шахтмайстер 
Черепанцев карали людей тілесно. До того ж Козін увів зобов'яза- 
них робітників у збитки перебудовою дзвіниці, не повністю їм 
видавав провіант і платню, забороняв віддавати дочок заміж в інші 
селища. Крім того, старшина Кудрич відвів на користь Козіна 40 
сінокісних паїв, відібравши їх у тих, хто не мав худоби. Жителі 
просили повернути їх у колишнє становище казенних селян. Після 
розслідування, яке затягнулося на ціле десятиліття, справу розгля- 
дали в Луганському військовому суді. Рішення його було, утім не на 
користь селян. 

Так і було з правами державних селян. Усе сильніше тиснув їх  
і податковий прес. Оброк і подушна подать державних селян 
постійно зростали. За першу половину XIX ст. вони збільшилися 
втричі. Державні селяни в цілому були краще забезпеченими зем- 
лею, ніж поміщицькі. Норми селянських наділів установлювалися 
такі: 8 дес. на душу чоловічої статі в малоземельних і 15 дес. — у 
багатоземельних губерніях. Фактично ж державні селяни мали зем- 
лі значно менше норми. Із 43 губерній Росії, в яких знаходилися 
державні селяни, на початку 40-х рр. XIX ст. тільки у 7 наділ пере- 
вищував 8 дес. У 30 губерніях він був нижчий 5 дес., а в 13 складав 
від 1 до 3 дес. на ревізьку душу. 

У першій половині XIX ст. з колишніх кріпосних селян, які 
відкупилися й були відпущені поміщиками з кріпосної залежності, 
утворилася нова категорія селянства — вільні хлібороби. У 1858 р.  
в Бахмутському повіті таких було 62 сім'ї (492 душі обох статей)15. 

Ключовою подією, яка вплинула не лише на життя селян, а й на 
подальший розвиток соціально-економічних і політичних процесів 
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у підросійській Україні, стала реформа 1861 р., котра надавала 
селянам особисту свободу.  

На думку В. Кабузана: «Напередодні реформи 1861 р. лише не 
набагато більше чверті населення Новоросії залишалось закріпаче- 
ним. Це значить, що кріпосництво не мало вирішального впливу на 
розвиток економіки регіону. Розташовані в межах Новоросії чор- 
номорські порти, зростаючий експорт хліба сприяли швидкому 
розвитку тут товарного землеробства. Задовго до реформи 1861 р., 
одночасно з примусовою працею, тут широко використовувалась 
праця найманих робітників з застосуванням машин. Новоросія 
швидко перетворювалась у регіон землеробського капіталізму в 
Росії з більш досконалою агротехнікою землеробства і підвищеною 
врожайністю»16. 

Вплив розвитку товарно-грошових відносин, який був спричи- 
нений реформою 1861 р. на загальне економічне становище селян 
сучасник І. Кашкаров коментував так: «наскільки не є еластичним 
функціонування шлунку, але й цій здатності є певні межі; спожи- 
вання досягає «minimuma», нижче котрого воно опуститися не 
може, проте, під час боротьби шлунок віддав значну частину поля 
битви грошам, а останні, раз завоювавши що-небудь, уже не від- 
ступлять»17. 

Серед селян все більшого поширення набувало відхідництво на 
заробітки чи промисли. Користуючись особистою свободою з ме- 
тою поліпшення добробуту вони почали створювати нові форми 
колективного ведення господарства. 

Селянська реформа 1861 р. стала ключовим моментом трансфор- 
мації соціально-економічних відносин у Російській імперії, у тому 
числі й на Донбасі. 

Визначальною умовою для ефективного ведення сільськогос- 
подарського виробництва був розмір землеволодіння. Проте, в ре- 
зультаті cелянської реформи 1861 р. селяни наділялися землею вкрай 
нерівномірно. Багато хто з них залишився зовсім без землі. Так, 
середній земельний наділ селян на території теперішньої Луган- 
ської області становив 4 дес. на одну ревізьку душу. За кожну де- 
сятину вони повинні були виплатити в середньому по 28 руб. cріб- 
лом. Не маючи грошей, селяни розплачувалися за землю поступово, 
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потрапляючи в залежність до того ж поміщика, і змушені були, як  
і раніше, працювати на нього. Так, жителі села Штерівки, де в 
1862 р. налічувалося 40 ревізьких душ і мешкало 200 осіб, повинні 
були щороку відробляти у маєтку поміщика Булацеля 11 340 людино- 
днів. Нестача та неродючість землі, робота на поміщика були при- 
чинами масового відходу селян на заводи і рудники в Луганськ, 
Алчевськ, Кадіївку, Лисичанськ та інші промислові центри Донбасу18. 

У Слов'яносербському повіті селяни отримали в наділ за воло- 
дільницькими записами, статутними грамотами, викупними актами 
та дарчими записами 164 252,2 дес. придатної землі. Згодом 1 336 дес. 
відійшло під залізниці й по викупах. До середини 80-х рр. ХІХ ст. 
селянам повіту належало 162 916 дес. придатної й 17 941,9 непри- 
датної землі. 

З 1858 р. до середини 80-х рр. ХІХ ст. число селянських душ у 
Слов'яносербському повіті збільшилося на 17 018 осіб. У наслідок 
цього змінився подушний наділ. Якщо колись на ревізьку душу 
доводилося в середньому 4,7 дес., то в 1885 р. — 3,1 дес. Серед усіх 
розрядів селян повіту найбільш забезпеченими землею були дер- 
жавні. Нестача землі змушувала вдаватися до купівлі й оренди.  
У 1885 р. селяни орендували 31 641,2 дес. орної, 24 570 дес. cіно- 
кісної й 1 121,8 дес. городньої землі, а також 19 051 дес. ділянками. 
Тому фактичний розмір землеволодіння становив 249 017,6 дес., 
40% з них засівали. 

У середині 80-х рр. ХІХ ст. у Слов'яносербському повіті було 
207 селянських громад, у яких налічувалося 16 630 дворів. У 1885 р. 
у них проживало 51 853 душі населення, з них 21 449 робітників. На 
них припадало худоби: волів — 34 610, коней — 10 853, великої 
рогатої худоби — 81 835 голів. Зі 162 916 дес. землі на наявного 
працівника доводилося 7,6 дес., на їдока — 1,6 дес. У повіті 10,6% 
дворів були безземельними, 12,7% селян не вели свого господар- 
ства, 3,3% були бездомними19. 

Загалом у 1898 р. у Слов'яносербському повіті з 397 тис. дес. 
придатної землі дворянам належало 42%, міщанам — 9%, приват- 
ним компаніям і товариствам — 6%, казні і церкві — 2,5%, коло- 
ністам та іноземним підданим — 0,5%, а селянам — 40%20. 
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У Бахмутському повіті з 1858 по 1884 рр. число селянських 
сімей виросло на 8 818, а сільського населення — на 33 261. Окрім 
зареєстрованих селян, проживало не в місцях прописки 860 сімей 
селян, у яких налічувалося 1 026 душ, а 2 542 сім'ї, що складалися з 
8 494 душ, знаходилися в постійній відсутності — на Дону й Кубані. 
У повіті було 186 землевласників і 956 членів їхніх сімей та 158 
сімей місцевого духівництва з 699 душами обох статей. Якщо до- 
дати сюди 19 809 душ прийшлого люду, який проживав у різних 
селищах, приватних маєтках, на шахтах та інших підприємствах, то 
отримаємо, що в Бахмутському повіті в 1884 р., за винятком купців, 
міщан і різночинців м. Бахмута, проживало 33 638 сімей. У них 
налічувалося 185 976 душ — 95 516 чоловічих і 90 460 жіночих. 

Площа Бахмутського повіту складала 830 053,26 дес. У ньому 
була 21 волость, де проживали колишні поміщицькі селяни. У цих 
волостях знаходилося 537 561,44 дес. землі, що складало 64,76% за- 
гальної площі повіту. Зокрема 63 899,36 дес. були надільними, з них 
6 221,24 дес. належало колишнім поміщицьким селянам, 1 512,05 — 
колишнім державним і 166,1 — селянам , переведених у розряд дер- 
жавних. Приватновласницької землі було 456 129,6 дес. На одну 
волость у середньому припадало 25 598 дес. надільної землі. На 
одну селянську сім'ю загалом доводилося надільної землі 5,9 дес. 

У волостях колишніх державних селян і гірничих поселян було 
292 491,85 дес. землі (35,24% загальної площі повіту). З них селян- 
ської надільної — 280 705,05 дес., приватновласницької — 5 940,3 дес. 
та інших володінь — 5 845,9 дес. 

За переписом 1884 р. у Бахмутському повіті нараховувалось 268 
селянських селищ, сіл і хуторів, що складали 257 земельних і 238 
адміністративних громад. Селяни повіту ділилися на 3 розряди: 
колишні поміщицькі, колишні державні й поселяни гірничого відом- 
ства. У володінні 257 селянських земельних громад перебувало 
344 605,61 дес. земель, зокрема 338 201,31 дес., отриманих у наділ, 
1 102,45 дес. — придбано за допомогою обміну надільних угідь  
 5 301,25 дес. — куплених за сприяння Селянського поземельного 
банку. 

Крім цього, у повіті ще було 10 хуторів, які не отримали наділу 
й володіли землею на правах приватної власності. За оплатою по- 
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датей дев’ять хуторів належали до розряду вільновідпущених віль- 
них хліборобів і колишніх військових обивателів. Десятий хутір 
складався із 12 сімей колишніх поміщицьких селян с. Вовчоярівки 
Миколаївської волості. У 1861 р. вони відмовилися від наділу й 
купили у власність 78 дес. землі, на якій і поселилися. 

За розрядами селян надільна й придбана земля розподілялася 
таким чином: колишні поміщицькі селяни мали 62 221,21 дес., 
колишні державні — 271 671,25 і колишні поселяни гірничого ві- 
домства — 10 712,55 дес. У Бахмутському повіті були сім'ї, які не 
одержали наділу або не користувалися отриманим. Таких беззе- 
мельних із загального числа 25 251 сімей було 3 257 сімей21.  

Громади намагалися добитися справедливості при розподілі 
платежів. У різних місцях їх розверстували по-різному — де за 
кількістю землі, а де — за кількістю ревізьких душ, а то й на всіх 
робітників, іноді — і на робочу худобу. Розверстування платежів на 
робочу худобу існувало в Маріупольському повіті. У с. Адріанополі 
Слов'яносербського повіту викупні платежі розклали на 197 наяв- 
них ревізьких душ, а решту всіх платежів — на 239 робітників.  
У с. Павлівці була подвійна розкладка платежів — на померлих  
і живих. 

Садибна земля, як відомо, не входила в розряд наділу й від- 
водилася безкоштовно. Користуючись цим, деякі господарі почали 
захоплювати землі вигонів, збільшуючи садибні ділянки. У резуль- 
таті в с.Кримському, наприклад, 4% господарів зосередили у своїх 
руках 17% садибної землі — по 1,7 дес. на двір, а деякі мали по 2 дес. 
У 24% жителів села садибна ділянка складала 0,1 дес. Подібні явища 
спостерігалися і в с.Городище. Це викликало широкий рух проти 
такої несправедливості. У с.Кримському громада ввела податок по 
3 руб. з десятини садибної землі, захопленої понад норму, та забо- 
ронила надалі самовільне захоплення. Громада с. Жовтого в 1879 р. 
заміряла садиби й оподаткувала по 1 коп. з квадратного сажня всі 
придатні землі, зайняті самовільно, а непридатні — по півкопійки. 

Селянська громада займалася не тільки переділами землі. Най- 
важливіша її функція полягала у забезпеченні своєчасної сплати 
податків до казни. У громаді існувала кругова порука. Вона поляга- 
ла в тому, що за несплату податків однією особою відповідали всім 
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миром. Це було вигідно фіскальним органам і державі в цілому. Під 
час переходу селян на викуп пункт про кругову поруку записувався 
до статутних грамот. 

У с. Кримському Слов'яносербського повіту до 80-х рр. XIX ст. 
накопичилися недоїмки по казенних податях та інших платежах у 
сумі 2 182 руб., а на деяких домогосподарствах, в яких, окрім хати, 
не було ніякого нерухомого майна, числилися безнадійні недоїмки 
по податях від 20 до 70 руб. і більше. Господарства багатьох не- 
платників розорилися.  

Характерною щодо цього була ситуація в с. Макарів Яр, де було 
315 хат. Селяни отримали наділ по 4 дес. на ревізьку душу. Але не 
всі могли справно платити податки. До 1868 р. накопичилася не- 
доїмка в 8 тис. руб. Для її погашення було описано всю худобу: 
волів, коней, корів, овець. Описували й продавали худобу не тільки 
недоїмників, але й тих, хто справно платив податки, за круговою 
порукою. Усе продавали за безцінь: корів по 50–60 руб. за десяток, 
коней — по 5 руб. за голову. Звільнитися від кругової поруки могли 
тільки заможні селяни шляхом викупу. У селі таких знайшлося 76 
хазяїв. Вони викупили свої наділи, стали повними власниками й 
зажадали виділення своєї землі в окремий наділ22. 

У Бахмутському, як і в інших повітах Донбасу, сіяли жито, 
пшеницю, ячмінь, просо, гречку, овес, льон та інші культури. Посі- 
ви були озимі та ярові. Проте площа під озимою пшеницею була 
абсолютно незначною — 2,2%, тоді як ярова пшениця займала 
36,3% (утім вона давала менші врожаї). 

Приватновласницькі господарства виробляли хліб в основному 
на продаж, тому відсоток посівів озимої пшениці в них був вищий. 
Натомість у селянських господарствах більше, порівняно з приватно- 
власницькими, вироблялося проса, ячменю, гречки. У повіті в не- 
великих обсягах вирощували інші культури — горох, сочевицю, 
картоплю, баштанні, площа під якими складала 12 100 дес. 

У Слов'яносербському повіті в 1885 р. на 207 селянських гро- 
мад припадало 162 916,2 дес. Надільною землею користувалися 
14 865 господарств з корінного населення повіту. Вони ділилися на 
4 частини: які обробляли наділи самотужки; силами кількох гос- 
подарів (у супрязі); наймали інвентар; безгоспні, які зовсім не 
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обробляли свого наділу. Для якісної обробки наділу, селянинові 
потрібно було мати 3–4 пари волів і плугів. Таких у повіті було 
небагато, усього 12,9%. Майже половина господарств повіту не 
мала потрібної кількості робочої худоби, а часто й плуга. Такі 
об'єднувалися з сусідами й обробляли наділи наймом. 12,7% стано- 
вили люди похилого віку, удови, сироти й деякі інші категорії 
селян, які втратили господарську стійкість. 

У Слов'яносербському повіті вирощували ті самі культури, що  
і в Бахмутському. З ярових — пшеницю. Значного поширення на- 
була арнаутка. Жителі краю вважали, що цей сорт завезли на Дон- 
бас серби-переселенці. Вона йшла на експорт. Через Таганрозький  
і Маріупольський порти пшеницю відправляли за кордон, у тому 
числі й до Великобританії. 

У Донецькому басейні панувала перелогова система землероб- 
ства при чергуванні культур. Зі знарядь обробки ґрунту застосову- 
вали простий український плуг, рало, дерев'яну борону із залізними 
або дерев'яними зубами. Частина селян, які переселилися з Росії, 
користувалася сохою. Рало було поширеним у Бахмутському повіті. 
Лише подекуди у заможних селян почали з'являтися англо-болгар- 
ські залізні плуги. Землеробські знаряддя купувалися на ярмарках, 
а також їх виготовляли місцеві теслярі й ковалі. У бідних господа- 
рів був 1 плуг на 2–4 двори. Рала мали заможні селяни, рідше — 
середні. 

Основним знаряддям праці під час збирання врожаю була коса 
з гребком. Скошений хліб в'язали у снопи і складали в копиці. 
Пізніше вивозили й обмолочували на токах просто неба. Знаряддя 
молотьби — ланцюг і каток. 

Як відомо, урожайність залежить не тільки від якості ґрунтів, 
але й кліматичних умов. А вони на Донбасі не завжди сприятливі. 
Для дослідження врожайності у Слов'яносербському повіті брали 
107 селянських общин, в яких на 10 урожаїв доводилося 5,1 нижче 
середніх, 3,1 середніх і 1,8 гарних. Отже, тільки раз на 5–6 років тут 
був гарний урожай, а нижче середнього — через рік. Низькою вро- 
жайністю в повіті відрізнялися землі селян Петро-Голенищівської, 
Оленівської й Штормівської волостей. Кращий урожай був в Іллі- 
рійській волості. 



Серія • «Студії з регіональної історії: Степова Україна» 

 

50 

Загалом екстенсивна форма землеволодіння зумовлювала низь- 
ку врожайність зернових культур. У середині ХІХ ст. на теренах 
Луганщини одна десятина давала: пшениці — 3,5, ячменю — 5, жи- 
та — 4, вівса — 4,5 четверті. Неприваблива картина спостерігалася у 
тваринництві. Скотарство внаслідок посиленого розорювання зе- 
мель, а також епізоотій, рік у рік скорочувалося23. 

Природа постійно випробувала сільських трударів на витрива- 
лість. Крім суховіїв, граду тощо, селянські поля не раз вражали 
сарана, хлібний жучок, ховрашки та інші шкідники. Селяни часто 
опинялися у скрутному становищі. Таким був і 1891 р., який вва- 
жався найбільш голодним роком другої половини ХІХ ст.24 

Збільшення чисельності населення й зростання товарності 
сільського господарства в післяреформений період призвели до 
розширеного заорювання землі. Ще в 60-х рр. ХІХ ст. у Катерино- 
славській губернії загальна кількість орної землі становила 2 млн 
дес., або 32,2% від загальної площі. У 1881 р. вже було розорано  
3 млн 108 тис. дес. — 68,6%. Це стосувалося й Донбасу. 

У зв'язку з розширенням селянського заорювання й скорочен- 
ням випасів скотарство у селянських господарствах Донбасу у 
другій половині XIX ст. було зведене до мінімуму. Худоба служила 
тільки особистим потребам селян. Продавалася вона в обмежених 
кількостях, головним чином дрібна. 

За наслідками повторного перепису, проведеного в 1885 р., у 
Слов'яносербському повіті було зафіксовано 16 630 селянських гос- 
подарств, у яких налічувалося 102 147 душ обох статей, зокрема 
21 449 робітників-чоловіків. Усього вони мали 164 595 голів худоби, 
що у середньому складало 1,7 голови на одну людину. 

На душу населення в повіті припадало 0,3 вола, 0,1 коня і  
0,2 корови. Проте кількість худоби в селян залежала від розміру 
землекористування, тому вона не була однаковою у всіх розрядів 
селян. Зовсім не мали худоби 12,3% селянських сімей повіту, 13,8% 
мали 1 голову робочої худоби, 17,2% — від 4 до 5. Отже, більше 
чверті родин не мали робочої худоби й були змушені здавали свою 
землю в оренду. 
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Також нерівномірно розподілилися по сім'ях і корови. Більше 
половини (55%) сімей колишніх поміщицьких селян зовсім їх не 
мали, а 41,8% — володіли 1 коровою25. 

У післяреформений період приватні власники становили най- 
меншу категорію землевласників. У 1884 р. у Слов'яносербському 
повіті їх значилося 483 особи. Але цим людям належала левова 
частка всіх земель повіту. За даними земельної управи, у 1884 р. во- 
ни володіли 247 274 дес. землі — 85% усієї земельної площі повіту. 

У Бахмутському повіті число приватних володінь було майже 
вдвічі більше, ніж у Слов'яносербському. Усього тут налічувалося 
817 приватних землеволодінь із земельною площею в 462 029,9 дес. 
Вони належали 800 власникам. Дворянському стану належали 303 
маєтки (37%), почесним громадянам і купцям — 34 (4,2%) міща- 
нам — 51 володіння (6,2%). Селянських і козачих приватних земле- 
володінь налічувалося 406 (49,7%), німцям-колоністам і поселянам 
належало 11 (1,4%), а різним іншим землевласникам та іноземним 
підданим — 12 володінь (1,3%). 

Приватні землевласники істотно різнилися за площею земле- 
володіння, а отже, — і за фінансовими можливостями. У Бахмут- 
ському повіті 92 особи володіли земельною площею від 500 до  
1000 дес., 75 — від 2 до 4 тис., 11 — від 4 до 6 тис. дес., 3 — від 6 до 
10 тис. і 4 мали понад 10 тис. дес. 

Невисокими були врожаї у Слов'яносербському повіті. Жита 
збирали від 30 до 80 пудів з десятини. Середній урожай жита з 
десятини за 10 років склав 52 пуди, ярової пшениці — 40 пудів, 
ячменю й вівса — по 45 пудів. Основна маса збіжжя вироблялася 
для ринку. 

На відміну від селян, приватні землевласники вирощували 
худобу не тільки для своїх потреб, але й на продаж, хоча кількість її 
скорочувалася. У приватновласницьких господарствах Бахмутсько- 
го повіту в 1884 р. було 392 597 голів худоби, зокрема 10 608 волів  
і 4 148 коней. 

Як і в Бахмутському, у Слов'яносербському повіті майже єди- 
ною продуктивною галуззю скотарства було вівчарство. Однак і во- 
но занепадало. Якщо в середині століття в повіті було близько 200 
тис. мериносових овець, то в 1885 р. їх число становило тільки 
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68 014, а простих овець було 2 155 голів. Мериноси збереглися у 29 
господарствах. Найбільше їх було у с.Олександрівка в поміщиці 
княгині Мюрат — 7 420 овець. Причина скорочення поголів'я худо- 
би — відсутність кормів у зв'язку з посушливим кліматом краю. 
Скорочувалася й чисельність великої рогатої худоби, а також коней.  

Після скасування кріпосного права приватні землевласники 
повіту намагалися пристосуватися до нових умов. Але це було 
непросто. Не маючи досвіду раціонального ведення господарства, 
багато хто, як і раніше, вели паразитичний спосіб життя, витрача- 
ючи великі кошти на безтурботне життя за кордоном. Це призво- 
дило до розорення. Поміщики змушені були закладати землю в 
банках та продавати26. 

Вирішальною подією початку ХХ ст., яка докорінним чином 
вплинула на розширення ринкових процесів у сільськогосподар- 
ському виробництві як усієї Російської імперії, так і України й 
Донбасу зокрема, стало проведення столипінської аграрної рефор- 
ми 1906 р.27, кінцева мета котрої полягала у створенні широкого 
прошарку дрібних та середніх селян-господарів. Безпосередніми 
провідниками перетворень були губернські та повітові землевпо- 
рядні комісії. Їх створення на півдні України відбувалося впродовж 
березня — жовтня 1906 р. До функцій цих органів входило розвер- 
стання земель на хутори та відруби. Процес запровадження госпо- 
дарств нового типу складався з двох частин. Спочатку необхідно 
було закріпити надільну землю у приватній власності. Наступною 
органічною частиною реформи був перехід до ділянкового земле- 
володіння — хуторів та відрубів, у тому числі й на Донбасі. Хутір 
був таким типом господарства, коли вся земля або основна її час- 
тина складала одну ділянку, до якої включалася й садиба. У півден- 
но-східному українському селі, як правило, хутори утворювалися 
двома шляхами: або виселенням на створені ділянки, або приріз- 
кою основної ділянки до садиби. Відрубне господарство — це роз- 
міщення садиби окремо на певному віддаленні від основної ділян- 
ки. Відруб утворювався зведенням общинних роздрібнених смуг 
землі в одну або декілька ділянок, що ставали, таким чином, неза- 
лежними від общинного користування. При цьому садиба могла зали- 
шатися на старому місці, а іноді навіть створювалися нові поселення.  
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За переконанням В. Бочарова, у період столипінської реформи 
дільничне землеволодіння в Катеринославській і Харківській губер- 
ніях формувалося за наявності певних особливостей. По-перше, 
воно зародилося тут ще до перетворень, однак мало спорадичний 
характер, не тільки не відображаючи загального напряму земельної 
політики дореформеного часу, але в цілому вступаючи в супереч- 
ність з нею. По-друге, як спосіб утворення хуторів і відрубів поряд з 
узгодженими розмежуваннями (57,1% — на Катеринославщині, 
68,4% — на Харківщині) широко застосовувалися наділи (40,8% та 
22,6% відповідно), причому часто в примусовому порядку. По-
третє, поширення дільничних господарств відбувалося, здебільшо- 
го, на землях занепалих общин (94,4% — на Катеринославщині, 
85,3% — на Харківщині). Селянський банк не зміг широко роз- 
горнути свою діяльність через розвинуті поміщицькі господарства 
та німецьке землеволодіння в Катеринославській губернії. Унаслі- 
док чого на землях банку утворилося 3,8% дільничних господарств 
у Катеринославській губернії та 14,4% — у Харківській. А казенних 
земель у регіоні було надто мало, щоб вони могли відігравати 
серйозну роль у процесі насадження хуторів і відрубів (1,8% і 0,3%). 
По-четверте, гальмівним чинником у справі формування дільнич- 
ного землеволодіння було недостатнє фінансування землевпоряд- 
них робіт, хоча середній розмір позик, що видавалися селянам 
Катеринославщини та Харківщини, перевищував загальноросій- 
ський показник (200–250 руб. проти 150 руб. на господарство). По-
п'яте, однорідність ґрунтів і рівний рельєф сприяли зниженню 
роздробленості селянських господарств та значному скороченню 
далекоземелля. 89% господарств регіону володіли 1–3 ділянками, 
40,8% — мали землю на відстані до 3-х верст від дворища. Однак, 
незважаючи на це, в ході землевпорядкування звести ці явища до 
мінімуму не вдалося. По-шосте, через певні природні умови серед 
дільничних господарств переважну більшість становили відруби 
(93,8% — на Катеринославщині та 96,9% — на Харківщині). По-
сьоме, відносно широке розповсюдження відрубного землеволодіння 
стало наслідком екстенсивності місцевого сільського господарства28. 

Крім того, слід вказати, що реформа передбачала подолання 
аграрного перенаселення, збільшуючи масштаби переселення з укра- 
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їнських земель на окраїни Російської імперії. У 1907–1912 рр. ви- 
їхало близько 1 млн осіб. Однак багато селян повернулося внаслі- 
док погано організованої переселенської кампанії. Так, у 1911 р. в 
Україну перебралися 68,5% переселенців. Разом з тим, уже на 
1914 р. у Сибіру й на Далекому Сході проживало 2 млн українців.  

На думку А. Михненко, столипінська аграрна реформа на До- 
неччині була спрямована на ліквідацію громадського та надільного 
землекористування і поліпшення структури селянського землеволо- 
діння, зокрема виходу селян з громади, переходу до господарюван- 
ня на відрубах і хуторах. Загалом процес аграрного реформування  
в Донецькому басейні суттєво просунувся порівняно з іншими 
регіонами, хоча і залишився незавершеним. У 1915 р. він припи- 
нився взагалі. Таким чином, реформи в аграрній сфері в цілому 
оптимізували сільське господарство, але водночас спричинила зна- 
чну соціальну диференціацію серед селянства29. 

Підсумки процесу реформування аграрного сектору у Харків- 
ській та Катеринославській губерніях полягали в наступному: 

По-перше, нова організація території формувала істотну пере- 
думову вільного індивідуально-господарського самовизначення, не 
затиснутого правилами загальноприйнятої організації господар- 
ства, неминуче обов'язковими при дрібному черезсмужному земле- 
користуванні, поширеному до реформи. 

По-друге, наближення земельної площі зумовлювало економію 
землі, праці та скорочення витрат на внутрішньогосподарський 
транспорт, створюючи можливість інтенсифікації господарства або 
розширення виробництва. 

По-третє, наявність названих умов утворювала сприятливу 
можливість для агротехнічних новацій і, передусім, більш повно- 
цінного угноювання полів. У 1907–1914 рр. індивідуальні господар- 
ства регіону отримували добрива у 7 разів частіше, ніж дрібноче- 
резсмужні. 

По-четверте, у приватних новостворених господарствах також 
швидше реалізовувалися покращення техніки польовництва, котрі 
поєднувалися із загальною економією праці, стійкістю та незалеж- 
ністю володіння, зручністю розташування ділянки. У 1907–1914 рр. 
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удосконалену техніку польовництва було введено в 74,6% селян- 
ських господарств і лише в 16,8% — черезсмужних. 

По-п'яте, значно складнішим було становище з загальною ре- 
організацією системи сівозміни. Це особливо стосувалося відруб- 
них господарств, 71,7% дотримувалися старих правил. Хутірські ж 
господарства значно швидше виявляли тенденції реорганізації 
системи польовництва: 85,5% хуторів відмовлялися від застарілих 
трипілля та багатопілля й упроваджували прогресивнішу плодоз- 
мінну систему. 

Окрім того, слід згадати, що новим господарствам надавалася 
посильна агрономічна допомога. Велике значення мала організація 
показових полів і ділянок, до чого залучалися агрономи землевпо- 
рядних комісій. Показові поля давали селянам змогу ознайомитися 
з організацією правильного сівообгу, а показові ділянки — з куль- 
турами окремих рослин. Насіння нової селекції видавалося селя- 
нам-власникам у більшості випадків безкоштовно, сівба проходила 
під наглядом агрономів. Витрати на ці заходи покривав уряд. На 
місцях асигнованими коштами розпоряджалися губернські земські 
управи, котрі відпускали гроші повітовим управам, а ті оплачували 
роботу агрономів, закуповували необхідне насіння, фінансували 
розвиток тваринництва, будували прокатні та зерноочищувальні 
пункти. За цільовим використанням коштів стежили економічні 
відділи губернських земських управ. 

Названі нововведення вплинули на підвищення продуктив- 
ності праці, яке відбилося у значному нарощуванні врожаїв (123,2% 
в 1915 р. у порівнянні з 1908 р.), поступовому зростанні врожай- 
ності зернових культур (113,5% в 1915 р. у порівнянні з 1908 р.)  
і частковому прирості у тваринництві (з 1908 по 1915 рр. значно 
збільшилося поголів'я свиней — на 34,7%, кількість великої рогатої 
худоби збільшилася лише на Харківщині — на 17,4%, поголів'я 
дрібної рогатої худоби скоротилося в обох губерніях на 28,2%)30. 

Отже, необхідно визнати, що у першій половині ХІХ ст. роз- 
виток сільськогосподарського виробництва на Донбасі мав екстен- 
сивний характер. Через важкі кліматичні умови, панування кріпос- 
ницьких відносин, низький рівень агротехніки та агрокультури ли- 
ше окремі поміщицькі маєтки набули товарного характеру. У пере- 
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важній більшості селянських господарств залишався натуральний 
спосіб господарювання. Екстенсивному розвиткові сприяла наяв- 
ність незайнятих земель. 

Починаючи з другої половини ХІХ ст. у зв’язку з реформою 
1861 р. ситуація у сільськогосподарському виробництві почала 
змінюватися на краще. Цьому сприяли розвиток товарно-грошових 
відносин, промисловий переворот, поширення вільнонайманої 
праці, новації агротехніці та ін. Дедалі більше поміщицьких госпо- 
дарств втягувалися в орбіту ринку. Столипінська аграрна реформа 
прискорила перехід села на ринкову основу, створила сприятливі 
умови для розвитку приватного селянського землеволодіння, сти- 
мулювала розвиток агрономічних заходів. Земські агрономи орга- 
нізовували прокатні станції агротехніки, сільськогосподарські чи- 
тання. Результати реформи продемонстрували економічні успіхи 
Російської імперії в 1913 р. Однак через Першу світову війну вона 
так і не було завершено. 
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3. Ïðîìèñëîâèé ïåðåâîðîò 
 

В історії такого потужного індустріального регіону України, як 
Донбас, важливе місце займає процес масового розгортання вели- 
кого машинного виробництва. Промисловий переворот (або про- 
мислова революція) — це процес швидкого поширення і доміну- 
вання великої машинної індустрії над попередніми формами вироб- 
ництва, заснованими на ручній праці. За переконанням Л. Мель- 
ник, промисловий переворот — це велике загальнонаціональне 
явище, в ході якого революціонізуюча дія великої машинної 
індустрії знаходить свій вияв у масовій пауперизації безпосередніх 
виробників — дрібного селянства й ремісників. Машинне вироб- 
ництво, руйнуючи всі форми дрібного виробництва, остаточно від- 
риває робітників від землі, ліквідовує замкненість, патріархальність 
у відносинах між власниками та працівниками. Перехід від ручної 
праці до машинної різко змінює структуру й кваліфікацію робітни- 
чих кадрів у промисловості: творча роль робітника на фабриці 
остаточно зводиться нанівець, однак виділяється верхівка кваліфі- 
кованого технічного персоналу, і керівники; зниження вимог до 
кваліфікації робітника дає можливість у широкому масштабі за- 
стосовувати жіночу й дитячу працю1. 

Найяскравішою ознакою фабрики є розподіл праці між маши- 
нами (система машин), що приводяться у рух паровим двигуном  
і обслуговуються постійними робітниками. Із зростанням попиту 
на машини ручна праця вже не спроможна створювати у потрібній 
кількості складні й великі машини. Завершення технічної революції 
відбувається тоді, коли починається виробництво машин за допо- 
могою машин та здійснюється їх масове впровадження у проми- 
словість2. 

Загалом промисловий переворот — це перехід від мануфакту- 
ри, яка базувалася на високому ступені розподілу ручної праці та 
мала ремісничу техніку, до великого машинного фабрично-завод- 
ського виробництва, який забезпечував впровадження у промисло- 
ве виробництво і транспорт системи робочих машин, парових дви- 
гунів, створення самостійної машинобудівної галузі. У соціальному 
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плані головну роль почали відігравати фабриканти та люди най- 
маної праці. Завершення промислового перевороту знаменувало 
остаточну перемогу індустріальної цивілізації над аграрною. 

На думку В. Голобуцького, промисловий переворот був най- 
яскравішим показником кризи феодально-кріпосницької системи. 
Капіталістична індустрія за своєю природою розрахована на вироб- 
ництво продукції для масового ринку, а кріпосне право, підтриму- 
ючи й посилюючи злиденний стан селянства й гальмуючи розвиток 
поміщицького господарства, позбавляло капіталістичну промисло- 
вість однієї з найголовніших умов її розвитку — широкого внутрі- 
шнього ринку. Другою умовою, яка забезпечує розвиток капіта- 
лізму в промисловості і сільському господарстві, є наявність резерв- 
ної армії вільних робітників. Кріпаки, що наймалися на купецькі 
підприємства, заробляючи гроші на чинш, не могли задовольнити 
капіталістичну промисловість з багатьох причин. Найголовнішою 
причиною було те, що до тієї частини заробітної плати, яка при- 
значалася для утримання робітника-чиншовика, підприємець му- 
сив додавати ще й ту суму, яка становила чинш. Інакше кажучи, ця 
друга частина замість того, щоб піти у фонд капіталістичного 
нагромадження, йшла в шовкові кишені поміщика, власника робіт- 
ників, як його феодальний привілей3. 

У вітчизняній історичній науці відсутні єдині підходи стосовно 
часових меж та етапів розвитку промислового перевороту в Укра- 
їні4. Як на Донбасі, так і в решті українських земель Російської 
імперії він розпочався пізніше, ніж у Великобританії, США, Фран- 
ції − майже одночасно з Німеччиною, у 30−40-х рр., і завершився  
у 70−80-х рр. ХІХ ст. Початком технічного перевороту вважають 
поступове впровадження у виробничий процес різноманітних ма- 
шин, що використовували силу пару. Завершення промислового 
перевороту відбувалося разом із розбудовою великої машинної 
індустрії, котра, випускаючи для виробничої сфери різного роду 
парові машини та інші механізми, забезпечувала процеси вироб- 
ництва відповідним необхідним устаткуванням. 

Істотне запізнення промислового перевороту в Україні поясню- 
валось економічною відсталістю Російської імперії. Упродовж пер- 
шої половини ХІХ ст. продовжувала існувати середньовічна кріпос- 
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ницька система, яка негативно впливала на розвиток сільського 
господарства, формування ринку вільнонайманої робочої сили для 
промисловості. Ще у середині ХІХ ст. працювали міські та сільські 
кустарні промисли, ремісничі майстерні, мануфактури, засновані на 
ручній техніці та примусовій праці кріпаків. Гальмувала розвиток 
промислового виробництва також недостатність національних і від- 
сутність зовнішніх інвестицій5. 

Важливою передумовою зростання промисловості були селян- 
ські промисли. На території Донбасу набуло поширення вироб- 
ництво полотен, сукна, чумацтво й ін. Полотна й сукна багато селян 
виробляли не лише для свого споживання, але й на продаж. У Бах- 
мутському повіті найважливішим заняттям селян стало чумацтво й 
візництво, які найбільший розвиток отримали у Степанівській, Ка- 
зенно-Торсько-Олексіївській, Гришинській і Семенівській волос- 
тях, а також у Добропіллі, Водяному та інших селах західної час- 
тини повіту. У східній частині цим промислом займалися селяни 
Камишеваської, Олександро-Шултинської, Авдіївської, Скотоват- 
ської волостей6.  

Промисловий переворот розпочався із харчової промислово- 
сті7. Багато місцевих підприємств Донбасу були пов'язані з перероб- 
кою сільськогосподарської продукції. У першій третині XIX ст. у 
Слов'яносербському повіті діяло 72 водяних і 7 вітряних млинів. 
Приблизно така ж кількість борошномельних закладів була і в Бах- 
мутському повіті. Надалі в галузі відбулися деякі зміни. З одного 
боку, вони були пов'язані з кліматичними явищами, з іншого —  
з розвитком техніки. У спекотне літо 1833 р. малі річки пересохли, 
млини не могли працювати. Довелося будувати більше вітряних 
млинів. Натомість продуктивнішими й надійнішими були парові 
млини. Із початком виробництва на Луганському заводі парових 
машин парові млини набули значного поширення. Великий паро- 
вий млин на 48 жорен був побудований у Таганрозі. У Маріуполі в 
1834 р. відкрили макаронну фабрику, яка працювала для флоту й на 
експорт8. У 80-х рр. ХІХ ст. у Слов’яносербському повіті водяних  
і вітряних залишилося лише 41 (при тому переважали вже вітряні), 
з'явилося 12 парових. Деякі з них здавалися в оренду. Паровий 
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млин у маєтку П. Голуба давав до 600 руб. доходу на рік. У Бахмут- 
ському повіті в 1885 р. працювали 16 парових і 68 вітряних млинів. 

Власниками винокурень на Донбасі були поміщики. На почат- 
ку 30-х рр. XIX ст. у Слов'яносербському повіті діяло 16 винокур- 
них заводів, 2 пивоварних, 1 солодовий. У Бахмутському повіті бу- 
ло більше 30 винокурень9. Процес виробництва характеризувався 
застарілою технологією і примітивним устаткуванням. Починаючи 
з 20–30-х рр. ХІХ ст. поміщики-власники гуралень впроваджували 
паровики, що забезпечували роботу перегінних апаратів і ректифі- 
каторів. Це збільшувало вихід спирту, поліпшувало його якість, 
давало можливість використовувати не лише зерно, а й картоплю.  

Серед підприємств із безперервними перегінними апаратами  
і паровиками впродовж 40–50-х рр. ХІХ ст. виділяються великі, на 
яких було зайнято 15–20 і більше робітників. Упроваджували деякі 
прості механізми: водопідйомні насоси, м’яльні пристрої для об- 
робки картоплі й солоду, місильні й холодильні машини тощо, що 
приводилися в рух кіньми або волами. Тривав процес поділу пра- 
ці10. На зміну старій вогняній технології у винокурінні прийшла 
нова − парова. Це не лише прискорило процес, але й збільшило 
вихід горілки з одиниці сировини. Старі винокурні, не витримавши 
конкуренції, закривалися або реконструювалися. З 1860-х рр. ви- 
робництво в цій галузі почало набувати форм великої капіталіс- 
тичної промисловості. Цьому сприяла акцизна політика уряду. 
Згідно з акцизним законодавством 1861 р., визначалася норма ви- 
ходу спирту, за яку підприємець мав сплачувати державі акциз 
незалежно від обсягу виробленої продукції, що призвело до лік- 
відації дрібних винокурних підприємств11.  

У 80-х рр. ХІХ ст. у Слов'яносербському повіті існувало  
6 винокурних заводів, що належали приватним землевласникам; 3 з 
них були діючими. Так, підприємство Голуба давало річного доходу 
до 500 руб. На відміну від нього винокурний завод принцеси 
Мюрат мав апарати нової конструкції, що дозволяло працювати у 
зимовий час. Тут було задіяно 28–30 робітників. Підприємство було 
більш продуктивним, а відтак і давало більші прибутки. У Бахмут- 
ському повіті в 1885 р. діяв лише 1 винокурний завод, що належав 
приватному землевласникові. 
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У Катеринославській губернії в кінці ХІХ ст. спостерігався 
занепад горілчаного виробництва. У 1895 р. тут працювало лише  
10 заводів з випуском продукції на суму 466,7 тис. руб. тоді коли  
у 1875 р. 35 підприємств виробили на 1 174,4 тис. руб.12 

Велику питому вагу у промисловому виробництві в той час 
мали салотопні заводи, які діяли в Бахмутському, Слов'яносерб- 
ському повітах і в грецьких селах. У Бахмуті було зосереджено 
восьму частину цього виду виробництва всієї губернії. Розширю- 
валася ця галузь і в Маріуполі, де було розвинене тваринництво.  
У 1810 р. тут витоплювалося 600 пудів сала, а у 22 грецьких селах − 
4 500 пудів. Через півтора десятка років обсяг продукції збільшився 
у понад півтора рази. У 1824 р. в Маріуполі було витоплено 1 200 
пудів, а у селах — 6 50013. Власниками салотопних заводів переваж- 
но були купці, які використовували найману робочу силу. Вони 
забезпечували сировиною свічкові й миловарні заводи. Продукція 
йшла в інші губернії та за кордон. У Луганську на середину ХІХ ст. 
працювало 9 салотопних заводів. 

Окремо слід згадати і про тютюнову галузь. На думку І. Дов- 
жука, у Наддніпрянщині другої половини ХІХ ст. вона розвивалася 
нерівномірно. Так, у 1865 р. нараховувалося 109 підприємств з 
виробництвом продукції на 1,6 млн руб. У 1875 р. загальна кількість 
фабрик зменшилася до 90, а випуск у вартісному виразі зріс до  
5,9 млн руб. У 1885 р. кількість підприємств збільшилася до 114 з 
обсягом виробництва 19,2 млн руб., а в 1895 р. уже 72 тютюнові 
фабрики дали продукцію на 7,7 млн руб. У 1895 р. чисельність ро- 
бітників, зайнятих у галузі, становила 5,3 тис. Промисловий пере- 
ворот у тютюновій галузі відбувся пізніше, ніж у цукровій та бо- 
рошномельній. Так, 1890 р. нараховувалося лише 13,2% тютюнових 
фабрик, оснащених паровими двигунами. І тільки у другій поло- 
вині 1890-х рр. кількість тютюнових підприємств із паровими й газо- 
вими двигунами трохи перевищувала половину їх загального числа14. 

Новою галуззю на Донбасі в першій половині XIX ст. була 
суконна промисловість. У Слов'яносербському повіті її представ- 
ляла фабрика поміщика П. Панкова, котрий зайнявся розведенням 
тонкорунних овець, потім купив до 1000 голів кіз ангорської по- 
роди. Таким чином він забезпечив своє підприємство вовною — 
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сировиною для виробництва сукна. Як паливо на фабриці викорис- 
товувалося вугілля, виявлене неподалік ще при колишньому влас- 
никові — П. Штеричі. П. Панков широко використовував працю 
кріпосних селян. Він купив стригальні, прядильні, ткацькі верстати, 
інше устаткування. Для фабрики було споруджено три муровані 
будівлі, камінь для яких видобували на території маєтку. Устатку- 
вання суконної фабрики приводилося в рух паровою машиною.  
У Красному Куті були також паровий і водяний млини (приносили 
2 тис. руб. на рік), цегляний завод15. 

Промисловий переворот спричинив масове застосування ма- 
шин у різних галузях виробництва. Зростаючий попит викликав 
розвиток машинобудування, яке спочатку представляли мідярні.  
У галузі сільськогосподарського машинобудування місцеві потреби 
задовольняв Луганський ливарний завод. У 1840 р. неподалік від 
Луганська, у районі нинішньої станції Мілове, у с. Штейндорф 
Слов'яносербського повіту виник завод сільськогосподарського 
знаряддя й машин І. Шумана. З уральського металу тут виготовляли 
молотарки, сівалки, віялки, соломорізки, плуги, кінні граблі та ін. 
Ця продукція користувалася великим попитом серед землевласни- 
ків16. З 1840 по 1850 рр. обсяги виробництва на заводі зросли у  
13 разів. 

На початку XIX ст. в економіці Донецького басейну відбулася 
подія, що справила вирішальний вплив на подальший розвиток 
усього регіону — тут виник потужний вугільно-металургійний 
комплекс. На перших порах його представляли два казенних під- 
приємства — Луганський ливарний завод і перша кам'яновугільна 
копальня в Лисичій Балці. 

У 1796 р. було споруджено Луганський ливарно-гарматний за- 
вод. 4 жовтня 1800 р. він дав перший чавун. Для виплавки металу 
вперше в Росії було застосовано кокс, випалений у Лисичанську17. 
На цьому першому металургійному підприємстві Донбасу машини 
й механізми приводилися в дію силою води. По суті це була велика 
гідротехнічна споруда. Для подачі води на річках Лугань і Біла було 
зведено греблю. Луганський ливарний завод став першим під- 
приємством у всій Росії, яке розпочало виплавку чавуну на міне- 
ральному паливі. Згодом, окрім виготовлення гармат і снарядів тут 
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розпочався випуск кіс і серпів, молотарок, сівалок, виробництво 
плющильних, водопідіймальних, пожежних і парових машин, лис- 
тової міді, болтів та ін. На початку 1835 р. на Луганському заводі 
було зроблено спробу одержати залізо. З цією метою побудували 
відливну піч і молот18. 

Проте казенних замовлень було мало. Проявилися й інші 
серйозні причини, що впливали на продуктивність підприємства —
відслужили своє гідротехнічні споруди, котрі експлуатувалися 50 
років. Давалися взнаки й кліматичні умови, адже канали взимку 
вимерзали, а влітку через обміління річок води не вистачало. Нена- 
дійними виявилися й греблі, сильно пошкоджені під час великої 
повені 1849 р. У результаті обсяг виробництва на заводі знизився у 
2–2,5 рази. У цих умовах учений комітет Корпусу гірничих інже- 
нерів ухвалив рішення замість води використовувати силу пари. 

Кримська війна призупинила програму реорганізації заводу. 
З'явилися термінові військові замовлення. У 1857 р. тут нарахову- 
валось 11 цехів, 17 плавильних та іншого призначення печей,  
32 горни, 50 верстатів і парових машин. У 1860 р. на підприємстві 
працювало 1 088 осіб. По війні замовлення знову скоротилися. За- 
вод перейшов на випуск мирної продукції — сільськогосподар- 
ських машин, локомобілів, виробів для місцевої промисловості й 
населення. У 1860-х рр. окремі замовлення було виконано Петрів- 
ським і Лисичанським чавуноплавильними заводами. 

У 1862 р. Луганський ливарний завод виготовив 12 673 пуди 
чавунних, 1362 пуди залізних і 25 пудів мідних виробів, 1 парову 
машину, 8 локомотивів та ін. У 1860-х рр. підприємство спеціалізу- 
валося на машинобудуванні й металообробці. Основними видами 
його продукції стали парові машини, локомобілі з казанами й від- 
повідним устаткуванням, борошномельні, лісопильні й сільськогос- 
подарські машини, насоси, труби, устаткування для цукрових, ви- 
нокурних заводів, ковальські й котельні вироби19. 

У 1876 р. уряд намагався віддати Луганський завод в оренду, 
однак бажаючих не знайшлося. Якийсь час завод протримався за 
рахунок замовлень у зв'язку з російсько-турецькою війною 1877− 
1878 рр., але вони були нетривалими. Згідно з імператорським ука- 
зом від 20 червня 1887 р. завод припинив свою діяльність20. 
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Луганський ливарний завод був першим великим металургій- 
ним підприємством на Донбасі. Він відіграв значну роль у розвитку 
гірничозаводського виробництва не тільки в Донецькому басейні, 
але й у всій Україні, поклавши початок комплексному освоєнню 
природних багатств краю. 

Програма діяльності Луганського ливарного заводу припускала 
комплексне використання природних ресурсів Донбасу. Найважли- 
вішим з корисних копалини, до розробки якого приступили на 
межі XVIII−XIX ст., було кам'яне вугілля. Відповідно до указу від  
14 листопада 1795 р. в урочищі Лисича Балка, на правому березі 
Сіверського Дінця, було засновано першу копальню. 

У грудні 1792 р. її відкрив один із керівників Чорноморської 
гірничої експедиції М. Аврамов. Шахта в Лисичій Балці признача- 
лася для забезпечення кам'яним вугіллям Луганського ливарного 
заводу, Чорноморського флоту, а також для задоволення потреб 
промислових підприємств і населення в паливі. Це родовище вия- 
вилося унікальним. Через особливі геологічні умови тут виходило 
на поверхню кілька пластів, що залягали на невеликій глибині. Ні- 
би самою природою були створені всі умови для початку розробки 
кам'яного вугілля на Донбасі. Перше підприємство знаходилося на 
південному схилі Лисичої Балки. Роботи виконувалися вручну. 
Лише на підйомі й водовідливі застосовувалася найпростіша меха- 
нізація — ручний і кінний коловороти. 

Саме в Лисичій Балці, на першій копальні Донбасу, уперше не 
тільки в Україні, але й у Росії було організовано коксування 
кам'яного вугілля. Кокс відправляли на Луганський завод. У кінці 
1797 р. зразки кам'яного вугілля, видобутого в Лисичій Балці, було 
продемонстровано російському імператорові Павлові І. До Петер- 
бурга в трьох ящиках було доставлено вугілля, у четвертому — 
кокс, а в п'ятому — кварц. Один шматок вугілля вагою 4 пуди й 18 
фунтів керівник гірничого відомства Соймонов наказав відправити 
до гірничого училища, забезпечивши його написом про час і місце, 
де він був узятий. До 1802 р. казенна кам'яновугільна копальня в 
Лисичій балці була єдиним підприємством кам'яновугільної про- 
мисловості, що зароджувалася, не тільки в Донецькому басейні, але 
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й у всій Росії. За перші десять років своєї діяльності вона видала  
2 млн 200 тис. пудів вугілля. 

На копальні йшли пошуки нових прийомів і методів роботи, 
вводилися технічні вдосконалення. У 1838 р. в основному штреку 
шахти Петропавлівська було прокладено перший рейковий шлях зі 
штабового заліза завдовжки 76 метрів, по якому вугілля відкату- 
валося в дерев'яних візках. У зв'язку з проведенням гірничих робіт 
на великій глибині та з підтопленням на шахті Капітальна в 1844 р. 
для відкачування води було встановлено парову машину. Розробки 
шахт Капітальна й № 9 з'єднав діагональний відкаточний хід.  
У шахті №9 відкочування вугілля проводилося у візках, що вміщали 
до 15 пудів. Вони рухалися по рейках зі штабового заліза. Підйом 
вугілля проводився чотирикінним коловоротом. На шахті Капі- 
тальна вугілля на поверхню піднімали клітями, які були оснащені 
спеціальним механізмом, що називався «парашутом»21. 

Із розвитком вуглевидобутку праця шахтарів удосконалюва- 
лася, набувала спеціалізації. Серед гірників виділялися підбійники, 
кріпильники, прохідники, саночники. З середини XIX ст. у шахтах 
для відкочування вугілля почали використовувати коней. Шахта- 
рів, які працювали під землею на конях, називали ватажками. Ця 
назва часто переносилася на саночників, яких називали ще витя- 
гальниками. З упровадженням на шахтах механізмів і машин з'яви- 
лися спеціальності машиністів, слюсарів та інших робітників, зай- 
нятих обслуговуванням техніки для видобутку вугілля. На Лиси- 
чанській копальні при проходці твердих порід проводилися під- 
ривні роботи (їх називали порохострільними). 

У ряді районів Донбасу з'явилися приватні кам'яновугільні 
розробки. Ще на початку ХІХ ст. виникли поміщицькі й селянські 
шахти в Бахмутському та Слов'яносербському повітах. Стрімко 
розвивався видобуток антрациту в Грушевському гірничому райо- 
ні. Відкриттям в 1827−1828 рр. гірничим інженером Олів'єрі біля 
Старобешево, а в 1832 р. Іваницьким у долині Кальміусу кам'яно- 
вугільних пластів започатковано видобуток у Центральному Дон- 
басі, де з часом виникли великі копальні, зокрема Гур'євська 
(1842 р.), на якій підйом вугілля вперше почали здійснювати за 
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допомогою парової машини22. Потім було відкрито шахти Михай- 
лівську та Єлизаветську. 

Зі скасуванням кріпосного права у країні утверджувалися рин- 
кові відносини. Цей процес супроводжувався швидким розвитком 
продуктивних сил. На зміну мануфактурному виробництву при- 
йшла велика машинна індустрія, технічною базою якої став паро- 
вий двигун. Зростав попит на кам'яне вугілля — основне багатство 
надр Донбасу. Відкривалися нові шахти. Цьому сприяло залізничне 
будівництво. Залізниці не лише виявилися надійним засобом дос- 
тавки вугілля, але й найбільшим його споживачем (36%). Другим 
найважливішим споживачем мінерального палива стала металур- 
гія, на частку якої припадало 29% вугілля.  

У Слов'яносербському повіті в 1885 р. діяло 26 приватних ко- 
палень, які належали 24 власникам. Найбільшою тут була Голубів- 
ська шахта. За даними О.Нестеренко, після реформи 1861 р. набу- 
вають поширення парові шахти. Зокрема, із 57, що діяли в повіті, 
було 17 саме парових, на решті використовувалися коні. Парові 
шахти належали найбільшим підприємцям23. 

У штреках деяких шахт Голубівської копальні було прокладено 
рейкові шляхи, на яких використовувалася кінна тяга. Незабаром 
після введення в дію залізниці тут механізували доставку вугілля на 
залізничну станцію. У 1885 р. Голубівську копальню зі станцією Го- 
лубівка зв’язала підвісна канатна дорога — перша в Донецькому 
басейні. 

Збільшення видобутку вугілля відбувалося за рахунок зростан- 
ня чисельності робітників. Через дешевизну робочої сили ані міс- 
цеві, ані іноземні шахтовласники не були зацікавлені в механізації 
праці. До того ж імпортне устаткування дорого коштувало, а ро- 
сійське гірниче машинобудування було слабко розвиненим. Меха- 
нізація стосувалася лише загальних шахтних ділянок. 

До 60-х рр. XIX ст. майже всі шахти було обладнано кінним 
коловоротом. Перша парова машина на Донбасі з’явилася 1859 р. 
на одній із шахт Російського товариства пароплавства й торгівлі на 
Грушевському родовищі. Утім, за іншими даними стверджується, 
що перша парова підйомна машина на Донецькому кряжі була 
встановлена на Гур'ївській шахті в 1842 р.24 
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Перша в басейні водовідливна установка з паровою машиною 
прямої дії стала до ладу в 1844 р. на шахті Капітальна казенної 
Лисичанської копальні. Її продуктивність — 60 куб. м за годину, 
виробник — Луганський ливарний завод. Із кінця 60-х рр. XIX ст. 
вже багато підприємств мали парові водовідводи.  

На деяких шахтах з кінця 1860-х рр. почали застосовувати вен- 
тилятори, котрі працювали від парових двигунів. Першою стала 
Грушевська шахта, де вентиляторна установка почала працювати в 
1868 р. До кінця століття 54 шахти з 152 найбільш великих провіт- 
рювалися за допомогою вентиляторів. При чому 5 із них були з 
електричним приводом. 

На думку Л. Мельник, перетворення кам’яновугільної промис- 
ловості на галузь великої машинної індустрії визначалося в тому 
числі широким застосуванням парової енергетики. Парові двигуни 
на великих шахтах приводили в рух водопідйомні й водовідвідні 
машини, вуглесортувальники, вентилятори, бурильні установки. На 
великих шахтах виробництво механізувалося: обладнувалися кок- 
сові батареї, апарати стисненого повітря, упроваджувалося меха- 
нічне навантаження вугілля, будувалися спеціальні приміщення 
для машинного відділення тощо. Проте головні виробничі процеси 
все ж виконувалися вручну. У 1873−1874 рр. на Грушівському руд- 
нику Російського товариства пароплавства і торгівлі було зроблено 
спробу впровадити врубові машини, але через відсутність дорогого 
компресорного обладнання та кваліфікованих кадрів тоді вона не 
мала успіху. Лише на початку ХХ ст. з’явилися перші врубові ма- 
шини, проте їх кількість була незначною. Навіть на великих шахтах 
з порівняно непоганим рівнем механізації наземних робіт вагонет- 
ки з вугіллям відкатували кіньми, а у забоях застосовувалася са- 
ночна відкатка25. 

У 1895 р. в Макіївці було споруджено першу на Донбасі зба- 
гачувальну фабрику продуктивністю 60 т за годину. До кінця сто- 
ліття таких підприємств вже було чотири: Макіївська, Кадіївська, 
Ольховська та Ірмінська. 

Розширення й удосконалення залізничної мережі сприяло 
швидкому розвитку промисловості Донецького басейну. Особливо 
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високих темпів досяг розвиток вугільної, металургійної та інших 
галузей в останнє п'ятиліття XIX ст.  

У 50−60-х рр. XIX ст. підприємці розробляли верхні пласти. 
Шахти були неглибокими, напівкустарного типу. Підйом вугілля 
здійснювався кінним коловоротом. Незначні витрати, що обмежу- 
валися в основному придбанням землі й наймом робочої сили, 
зумовлювали дешевизну палива, вартість якого не перевищувала  
5 коп. за пуд. Незначними були й темпи зростання вуглевидобутку 
— за п'ятиліття (з 1860 по 1865 рр.) лише в півтора рази, з 6 млн до 
9,8 млн пудів. Тільки з появою залізниць і металургійних заводів 
видобуток вугілля помітно збільшився. У 1880 р. він уже складав 
86,3 млн пудів, у понад 14 разів перевищивши рівень 1860 р.  
У 1900 р. в Росії видобули 10 031 млн пудів; на Донбас припадало 
68,9%26. У 1873–1882 рр. кількість копалень зросла з 88 до 17927. 

Темпи збільшення виплавки металу дещо відставали від зро- 
стання вугільної галузі. Причин повільного розвитку металургії 
Донбасу було багато. Одна з них − помилкова політика царського 
уряду в галузі тарифів і держмит на ввезення з-за кордону чавуну, 
заліза та машин. Так, за даними Л. Мельник, якщо у 1856 р. довіз 
машин через митні пункти в межах України складав 216 тис. руб., 
то в 1860 р. він становив 716,3 тис. руб.28, тобто зріс у понад 2,5 рази. 

У 1861 р. було дозволено безмитне ввезення виробів з металу 
для машинобудівних заводів, а в 1864 р. ці пільги поширено на всі 
механічні заводи з паровими або гідравлічними двигунами. Це ста- 
вило російську промисловість у залежність від привізного металу, 
що гальмувало розвиток металургії. У 1866 р. було прийнято закон, 
який визначав, що замовлення, пов'язані з розвитком залізничного 
транспорту, повинні були виконуватися тільки російськими заво- 
дами. Установлювалися урядові премії за виробництво паровозів  
і вагонів, а також сталевих рейок. Це йшло на користь розвитку 
російських металургії й машинобудування. 

У тому ж 1866 р. уряд видав князеві Кочубею концесію на спо- 
рудження заводу з виробництва залізничних рейок. Кочубей про- 
дав цю концесію Джону Юзу, керівникові заводу в Міллволі по- 
близу Лондона. Відкупивши право на концесію за 24 тис. фунтів 
стерлінгів, Юз уклав з урядом договір на утворення Новоросій- 
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ського товариства кам'яновугільного, залізного й рейкового вироб- 
ництва та Товариства залізничної ділянки від Харківсько-Азов- 
ської лінії. 18 квітня 1869 р. імператор утвердив цей договір29. 

На думку Л. Мельник, за технічним рівнем завод Юза не був 
передовим, як на той час, металургійним підприємством (наприк- 
лад, тут тривалий час практикували застарілий пудлінговий спосіб 
вироблення заліза, в той час, як на інноваційних металургійних 
заводах розвивалася виплавка сталі у бессемерівських конверторах 
і мартенах), проте впродовж 70−80-х рр. ХІХ ст. він був єдиним в 
Україні великим металургійним заводом, який за масштабами 
виробництва далеко випередив підприємства Уралу. Крім того, тут 
уперше організували (у великих масштабах) виробництво чавуну на 
донецькому коксі та налагодили масовий випуск рейок. У 1882 р. на 
заводі Юза діяли 3 домни, 24 пудлінгових, 13 зварочних і 5 ста- 
леливарних печей; працювали механічне й ливарне відділення з 3 
вагранками. Механізми приводилися в дію 42 паровими машинами 
потужністю 3323 к.с.30 

Наприкінці XIX ст. на Донбасі один за одним відкривалися 
металургійні заводи. Слідом за Юзівським почали працювати Макі- 
ївський, Петрівський, Маріупольський, Краматорський, у 1896 р. — 
Алмазнянський і Донецько-Юр'ївський на Луганщині. 

Металургійні заводи на Донбасі зазвичай засновували як іно- 
земці так і місцеві інвестори: Юзівський — Дж. Юз, валлієць, До- 
нецько-Юріївський − О. Алчевський, Нікополь-Маріупольський 
трубопрокатний будувався за проектом американця Кенеді. Устат- 
кування для цього підприємства виготовлялося у США. Трубо- 
прокатний стан заводу став до ладу в лютому 1897 р. Перша партія 
продукції призначалася для нафтопроводу Баку — Батумі. На під- 
приємстві будувалися дві домни, прокатні стани, ливарні й меха- 
нічні цехи. У 1899 р. завод працював на повну потужність. 

У 1897 р. відкрився Петровський (нині Єнакіївський) завод Ро- 
сійсько-бельгійського металургійного товариства. Виник він непо- 
далік від старого казенного підприємства. Від нього ж отримав  
і назву. Тут функціонували 2 доменні печі, 120 коксових печей, 2 кон- 
вертори, блюмінг і рейкобалковий стан, механічне й чавуноливарне 
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виробництва, майстерня вогнетривких виробів. Через рік увели в 
дію ще один прокатний стан. 

Цього ж року почав працювати завод біля Маріуполя. Його 
побудувало бельгійське акціонерне товариство «Російський прові- 
данс». У 1899 р. на цьому підприємстві діяли 2 домни, 2 мартени,  
3 томасовських конвертори, великосортний і рейкобалковий про- 
катні стани, коксовий цех на 126 печей, 2 вагранки для литва та 
інші цехи. 

Бельгійське товариство доменних печей і фабрик у 1898 р. по- 
будувало в слободі Ольховій чавуноплавильний завод. Через рік 
ввели в дію Макіївський завод Генерального товариства чавунопла- 
вильних і сталеливарних заводів у Росії. Першу піч було пущено 
восени. У 1899 р. тут закінчили будівництво другої домни. Діяли та- 
кож 3 мартенівських печі, листопрокатний і сортопрокатний стани.  

У 90-х рр. ХІХ ст. запрацювали сталеплавильне й прокатне 
виробництва на Костянтинівському машинобудівному заводі. На 
Маріупольському металургійному в 1897 р. було встановлено стани 
для зварювання труб внакладку, на Луганському паровозобудівно- 
му ввели в дію трубозварювальний цех31. 

Таким чином, на початку XX ст. на Донбасі склалася техноло- 
гічна металургійна база. Дванадцять заводів виплавляли чавун на 
мінеральному паливі. Вони були оснащені мартенівськими печами, 
конверторами, прокатними станами. 

Розвиток металургії покликав до життя нову галузь — вироб- 
ництво вогнетривів. На металургійних підприємствах, зазвичай, 
створювалися власні відповідні цехи. Заводи Донбасу, а також 
підприємства Подніпров'я й Криворіжжя, стали основною металур- 
гійною базою Росії. Як засвідчує О. Нестеренко, у 1871 р. капіталіст 
Пастухов побудував металургійний завод в Області Війська Дон- 
ського біля станції Сулин Воронезько-Ростовської залізниці. Тут бу- 
ло 2 великих доменних печей, які видавали разом до 1 млн 400 тис. 
пудів чавуну на рік, 6 печей Сіменса для виплавки сталі, ремонтні 
майстерні, 20 відкритих печей для одержання коксу, цех із виго- 
товлення цегли та інших матеріалів і 4 кам’яновугільні шахти. На 
всіх перелічених виробництвах працювало 47 парових машин потуж- 
ністю 3 128 к.с. На заводі було задіяно близько 2 тис. робітників32. 



Серія • «Студії з регіональної історії: Степова Україна» 

 

72 

Ще в 1895 р. металургія Півдня Російської імперії, у тому числі 
й Донбасу досягла рівня виробництва чавуну на Уралі. Наступного 
року було досягнуто уральського рівня за прокатом, а в 1897 р. — за 
сталлю. У 1900 р. у регіоні було вироблено 52% всього чавуну 
Російської імперії, сталі й прокату — 45%33. 

Німецька компанія «В. Фіцнер і К. Гампер» у 1892 р. в районі 
станції Краматорська заклала машинобудівний завод. У 1896 р. він 
вступив у дію й виробляв устаткування для залізниць та шахт. 
Задля забезпечення металом тут побудували власні домни. Завод 
швидко розвивався, перетворившись на велике машинобудівне під- 
приємство. У той період на Донбасі діяла ще одна німецька фірма — 
«Російське товариство машинобудівних заводів Гартмана». Улітку 
1896 р. компанія заснувала паровозобудівний завод у Луганську, а 
вже за чотири роки він випустив перший локомотив. Упродовж 
1900–1911 рр. підприємство виготовило близько 1,5 тис. парово- 
зів34. Це був найбільший з усіх російських паровозобудівних заво- 
дів. Також тут випускали машини й механізми для нафтопромислу, 
фасонне, сталеве й чавунне литво, радіатори, вагонні осі, резерву- 
ари, металеві конструкції для мостів. На початок XX ст. на Донбасі 
діяло вже 17 машинобудівних підприємств. 

Окремо слід згадати про впровадження машинних способів ви- 
робництва у видобуванні солі. Першою великою соляною копаль- 
нею на Донбасі була Брянцевська, розташована біля с. Брянцівка на 
березі р. Мокра Плотва, у 12 км від Бахмута. Тут у 1876 р. за пропо- 
зицією професора Петербурзького гірничого інституту В. Єрофєєва 
було закладено бурову свердловину. Керував роботами гірничий 
інженер П. Іванов. Буріння завершилося в 1880 р. Сіль виявлено на 
глибині 78,81 м. Проходку першої соляної шахти почала приватна 
промислова компанія, утворена в 1879 р. 

Сіль видобували буропідривним способом. Буріння проводи- 
лося за допомогою ручних машинок системи Макдермата. Витрати 
на вибухові роботи складали 66 коп. на 1 пуд солі. Купи комової й 
дрібної солі, що утворювалися після вибуху, сортувалися на місці 
відкатниками. Вони завантажували її у вагони внутрішньошахтної 
залізниці. Далі вагони, у які вміщувалося 50−60 пудів солі, відкату- 
вали по штреку до шахтної кліті, звідки підіймали на поверхню за 
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допомогою 100-сильної парової машини. Вентиляція та електрика 
подавалися 3 основними та 2 резервними паровими казанами. 

Дроблення й сортування солі проводилося на поверхні. Тут 
були відповідні механізми, що приводилися в рух 6-ти сильною па- 
ровою машиною. У результаті отримували три сорти солі. У серед- 
ньому за зміну дробили 6 000 пудів солі. Відсортована сіль частково 
йшла на продаж, але основна її маса у вагончиках по рейках від- 
правлялася на млини для помелу.  

Представляють науковий інтерес відомості про солеварний 
завод В. Онуфрієва у його маєтку в с. Большекузьминівці. У 1881 р. 
тут було закладено ствол кам’яно-соляної шахти, але на глибині 9 
сажнів пішла вода і роботи припинили. У жовтні 1882 р. пробурили 
свердловину до 66 сажнів На будівництво заводу В. Онуфрієв 
витратив 40 тис. руб., на свердловини — 50 тис. 18 липня 1884 р. 
завод було збудовано. Він був цегляний на два поверхи, у нижньо- 
му — 2 печі з димарем, на верхньому поверсі — 2 чани (працював 
один). Вода подавалася у свердловину підземною галереєю з недо- 
будованої шахти, насос паровий у 10 к.с. викачував на добу 25 тис. 
відер ропи (розмивався квадратний сажень кам’яної солі). Ропу 
заливали у чан 20х9 сажнів ємністю 3000 відер, кип’ятили 12 годин, 
отримували 600 пудів солі за добу. Вигрібали її мотиками на довгих 
держаках. Річний видобуток становив 120–140 тис. пудів35. Усього 
ж на Донбасі до 1900 р. налічувалося 45 соляних заводів і копалень. 

Таким чином завдяки технічному переоснащенню різних галу- 
зей виробництва у важкій індустрії та зростанню видобутку вугілля 
індустріальний потенціал Донбасу почав набувати всеукраїнського 
та загальноімперського економічного значення. Упровадження но- 
вих технологій і машин сприяло збільшенню випуску продукції. На 
час реформи 1861 p. капіталістичні підприємства переважали над 
поміщицькими. У пореформений період засноване на вільнонайма- 
ній праці фабрично-заводське виробництво остаточно витіснило 
мануфактуру в переважній більшості галузей. Із падінням кріпацтва 
істотно прискорився процес створення великої машинної індустрії. 
Промисловий переворот вступив у завершальну стадію, яка тривала 
впродовж 60−80 рр. ХІХ ст. Перше місце у структурі промисловості 
Донбасу поступово займала важка індустрія. Водночас необхідно 
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визнати, що машинобудування значно відставало. Із розвитком 
промисловості зростала її енергооснащеність.  

Промисловий переворот створив матеріально-технічні та соці- 
альні передумови для подальшого розвитку економіки. У другій 
половині XIX ст. в губерніях Південно-Східної України розпоча- 
лася масштабна індустріалізація. Середньорічні темпи зростання 
промисловості на Донбасі досягли найвищого рівня. Причому важ- 
ка індустрія розвивалася майже вдвічі швидше. 
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4. Óðáàí³çàö³éí³ ïðîöåñè 
 
Соціально-економічний розвиток Донбасу ХІХ ст. невід’ємно 

пов’язаний з урбанізаційними процесами. Виникнення і зростання 
міст у цьому регіоні спочатку зумовлювалося потребами Російської 
імперії в обороні її південних кордонів, адміністративних центрах 
та торгівельно-транспортних осередках. Разом із розвитком проми- 
слового виробництва та розширенням ринкових відносин урбані- 
заційні процеси істотно прискорилися, формувалися населені пун- 
кти, робітничі селища, складалася верства людей, зайнятих у масо- 
вому виробництві, для котрих вільнонаймана праця стала єдиним 
або переважним джерелом існування. Вони були особисто вільни- 
ми людьми та повністю залежали від кон’юнктури ринку. Вирі- 
шальним поштовхом була реформа від 19 лютого 1861 р., коли се- 
лян було звільнено від кріпацтва.  

Загалом урбанізацію (від лат. «urbanus» — «міський», «urbs» — 
«місто») розглядають як історичний процес підвищення ролі міст у 
розвитку суспільства, який охоплює соціально-професійну, демо- 
графічну структуру населення, його образ життя, культуру, розмі- 
щення виробничих сил тощо1. Урбанізація справляє значний вплив 
на розвиток соціально-економічних відносин, адже саме з містами 
пов’язано основні досягнення цивілізації. Посилення урбанізацій- 
них процесів у ХІХ ст. на Донбасі призвело до виникнення робіт- 
ничих селищ, збільшення концентрації населення в містах, що ста- 
лося завдяки розвитку промисловості, транспорту, засобів зв’язку, 
інтенсифікації сільського господарства тощо. 

У передреформний час український Донбас був порівняно 
малонаселеним і майже неосвоєним промислово: тут жило близько 
400 тис. осіб, видобуток вугілля становив 6 млн пудів, працював 
Луганський чавуноливарний завод2. Але все це мало надто мізерні 
результати для освоєння краю в рамках кріпосницького ладу.  

Великі промислові центри Донецького краю (Макіївка, Горлів- 
ка, Краматорськ, Донецьк) виникли на основі об’єднання числен- 
них поселень, у тому числі сільських, навколо одного чи кількох 
великих промислових підприємств. Це спричинило явище урбані- 



Володимир Молчанов • Донбас у системі соціально-демографічних… 

 

77 

зації, формування міського способу життя зі специфічними потре- 
бами мешканців. 

Попри малонаселеність і промислову нерозвиненість краю, тут 
до 1861 р. існували міста й селища. Щоправда, їх було мало. Ма- 
ріуполь і Слов’яносербськ виконували функції повітових центрів 
Катеринославської губернії. Були ще Бахмут, Слов’янськ, Лиси- 
чанськ і Луганськ. Кожне з цих поселень мало свою специфіку. 
Приміром, Бахмут і Слов’янськ свого часу було засновано як се- 
лища солеварів для їх захисту від татарських набігів.  

У Слов'янську на початку XIX ст. набули розвитку дрібні ре- 
місничі виробництва — кузні, чинбарні, шевські, ткацькі майстерні. 
Відповідно до опису першої половини ХІХ ст. в місті було 15 ву- 
лиць і провулків (немощених), 2 площі, 3 дерев'яних моста, 967 бу- 
динків, усі дерев'яні. Мешканців у Слов’янську нараховувалось 
5 850 душ обох статей, з яких 2918 — чоловіки. Жителі займалися 
переважно садівництвом, городництвом, торгівлею та промисло- 
вим виробництвом. Фабричних закладів у місті існувало 16, у т.ч. 
миловарних — 1, салотопних — 8, пивоварних — 4, цегляних — 3, 
млинів вітряних — 333. Уже в 1864 р. у місті нараховувалося 1 548 
дворів, де мешкало 11 198 жителів обох статей4. На 1870 р. у Сло- 
в’янську, що був волосним центром Ізюмського повіту Харківської 
губернії, налічувалося 11 653 жителя, з яких 4 111 були селянами  
(з 1 496 будинків лише 17 мурованих). На 1858 р. у Слов’янську 
діяли 9 соляних заводів, що працювали на кам’яному вугіллі. Вони 
щороку виварювали близько 40 тис. пудів солі й одержували понад 
14 тис. руб. прибутку. На 8 салотопних заводах виробляли сало й 
вичиняли шкури на 100 тис. руб. Крім того, були 2 миловарних 
заводи й 1 тютюнова фабрика5. Важливу роль у розвитку міста віді- 
грало заснування тут курорту. Жителі давно помітили цілющі влас- 
тивості місцевих соляних (ропних) озер. У 1827 р. на них звернули 
увагу лікарі та почали рекомендувати хворим як лікувальну про- 
цедуру. У 1836 р. за наказом начальника військових поселень графа 
Нікітіна на південному березі Ропного озера обладнали купальні. 
Через чотири роки тут було засновано лікарню на 200 ліжок — 
відділення Чугуївського військового шпиталю6. 
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У Бахмуті на 30-ті рр. XIX ст. крім 4 церков і 3 казенних 
будівель, нараховувалось 835 обивательських будинків, навчальний 
заклад, лікарня. На все місто кам’яних споруд було лише 3. У 1831 р. 
тут проживало 3 174 чоловіків і 2 739 жінок. Значного розвитку 
набуло салотопне виробництво, а в 1857 р. тут було засновано 
воскобійний завод7. Міська транспортна мережа у 1857 р. склада- 
лась з 27 вулиць та 2 площ. На головній було збудовано ряди кам'я- 
них крамниць і магазинів. На другій — торговій — проводилися 
ярмарки. Вулиці й площі, як і в інших містах, були немощеними. На 
той час у Бахмуті проживало 9 197 осіб, з яких найманих робітників 
було лише 83. Хоча в місті було 14 підприємств, усі вони були дріб- 
ними. Це — свічковий, миловарний, воскобійний, 6 салотопних,  
5 цегляних заводів. Із закладів торгівлі — магазин і багато крам- 
ниць. Подальше зростання Бахмута пов'язане із залізничним будів- 
ництвом і виробництвом солі. У 1874 р. в місті було побудовано 
великий завод, розрахований на виварювання 2 млн пудів солі на 
рік. Виникали нові соляні підприємства. У 1880 р. вступила в дію 
Брянцевська соляна копальня у 12 км від Бахмута. Уже в 1883 р. 
вона дала 3 407 990 пудів кам'яної солі. Збуту продукції сприяла 
залізниця, що вивела бахмутську сіль у центральні райони країни.  
У 1878 р. тут побудовано залізничний вокзал, а пізніше — ще один. 
Про розвиток промисловості свідчить той факт, що в 1900 р. в Бах- 
муті налічувалося 76 підприємств, на яких працювало 1 078 осіб. 
Розширювалася й забудова. У 1875 р. навпроти собору в парку було 
відкрито фонтан. Це стало можливим завдяки тому, що того ж року 
в місті вступив у дію водогін. Зростало населення міста. За перепи- 
сом 1897 р. тут проживало 19 316 осіб. Розвивався внутрішній місь- 
кий транспорт, існувало кінне візництво8. 

Серед перших населених пунктів краю, заснованих саме як 
промислові поселення, на 60-ті рр. XIX ст. були Юзівка й Горлівка9. 
Так, у межах Горлівки існували кілька поселень: Зайцеве, Государів 
Байрак, Корсунь тощо. Заснування ж робітничого селища Горлівка 
пов’язане з будівництвом Курсько-Харківсько-Азовської залізниці. 
Було оголошено конкурс на отримання концесії, в якому переміг 
московський купець першої гільдії комерції радник С. Поляков. Без- 
посередньо керував роботами в районі селищ Зайцеве та Микитівка 
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інженер-гірник П. Горлов, який на той час уже мав досвід прове- 
дення гірничих робіт та облаштування підприємств. Доволі швидко 
паралельно з будівництвом залізниці зводилося житло для майбут- 
ніх залізничників, пакгаузи, станція-вокзал. У Микитівці було збу- 
довано склад вугілля, ковальську майстерню, депо. Так виникло ро- 
бітниче селище й залізнична станція, яку з часом назвуть Горлів- 
кою10.  

Під час дослідницьких робіт південніше Микитівки П. Горлов 
виявив поклади вугілля, що вже частково розроблялися місцевими 
селянами. Він запропонував побудувати тут шахти для забезпечен- 
ня вугіллям паровозів і парових двигунів водокачок. У результаті 
було відкрито Корсунську копальню, що згодом стала відомою як 
шахта «Кочегарка»11.  

Вступивши в дію шахта приєднала й колишні селянські розроб- 
ки, реконструйовані П. Горловим. Це було найбільше вугільне під- 
приємство Донбасу. У 1879 р. воно давало понад 5 млн пудів пали- 
ва, тут працювало більше 1 000 осіб. Надалі в Горлівці було збудо- 
вано нові копальні: у 1889 р. — «Альберт» і в 1897 р. — «Альфред». 
У результаті обсяг вуглевидобування різко зріс. У 1889 р. місцеві 
шахти видали на-гора 42 млн пудів вугілля й виробили 12 млн пудів 
коксу. 

У 1899 р. в Горлівці було засновано «Бельгійське анонімне 
товариство Государевобайрацьких кам'яновугільних копалень»,  
у 1900 р. — ще одне «Товариство Микитівських копалень». Але в 
Горлівці розвивалася не тільки вугільна промисловість. Бельгійська 
компанія в 1897 р. побудувала тут машинобудівний завод, який ви- 
готовляв устаткування для шахт і металургійної промисловості. 
Восени 1885 р. почалося спорудження шахти з видобутку кіноварі,  
а потім ртутного заводу, де 14 грудня 1886 р. було отримано першу 
в Росії ртуть. У 1893–1895 рр. у Горлівці побудовано алебастровий, 
цегляний і цементний заводи, працював кам'яний кар'єр, діяло 
кілька вальцьових млинів, маслобойка. 

Горлівка в кінці XIX ст. була відома й своїм гірничим учили- 
щем, яке в 1878 р. відкрило Товариство Південноросійської кам'яно- 
вугільної промисловості. Це був приватний навчальний заклад 
С. Полякова для підготовки штейгерів і машиністів підйому. Разом 
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із підприємствами росла й чисельність населення шахтарських та 
заводських поселень. Ядро Горлівки — селище Корсунської копаль- 
ні № 1 — у 1897 р. налічувало 7,2 тис. осіб12. 

Паралельно з розбудовою міста та заснуванням промислових 
підприємств відбувалася розбудова водогінної мережі. Від невелич- 
ких озер Шубинського болота провели перший водогін для заправ- 
ки паротягів і різних технічних потреб. До 1917 р. на Донбасі прак- 
тично не було системи побутового водопостачання, а 155 невеликої 
потужності водогонів обслуговували потреби промисловості й 
транспорту13. 

На Донбасі робітники, заробітчани, між собою називали під- 
приємства й навколишні поселення іменами промисловців, підпри- 
ємців, котрі володіли чи управляли заводами, фабриками, шахтами. 
Так виникли Рутченкове (з власниками-поміщиками, а згодом про- 
мисловцями Рутченками), Юзівка, Єнакієве, Гришине, Алчевськ, 
Іловайськ тощо. Не була винятком і Горлівка, названа за ім’ям гір- 
ничого інженера та підприємця П. Горлова. 

Робітниче селище Горлівка в перші роки існування було неве- 
ликим. Формувалося воно як за лінійним способом, так і хаотично. 
Від шахти в напрямку хутора Олексіївки до церкви пролягала го- 
ловна вулиця — Конторська (єдина мощена на все селище). Тут 
спорудили добре облаштовані будинки для адміністрації і службов- 
ців. Паралельно Конторській проходила вулиця Поштова, перпен- 
дикулярно — Десятинна. За Десятинною облаштували ринкову 
площу. Далі, у напрямку Янковського лісу були халупи робітничого 
люду. Вулиці між рядами називалися «лініями», які нумерувалися  
з 1-ї по 16-ту. 

На території Горлівки вже у 70–80-х рр. XIX ст. виокремлюва- 
лися різні робітничі селища. Поселення при ртутному руднику 
мало устрій, аналогічний Горлівці, головна будівля-садиба з садом 
управляючого була віддалена від заводу з його шкідливими вики- 
дами. У житловому масиві було 5 двоквартирних кам’яних будин- 
ків із літніми кухнями, сараями, клунями. У кожному дворі відво- 
дилося ще й місце під сад. Будинки огороджувалися високими 
кам’яними парканами. Вулицю замостили подрібненим щебенем-
піщаником. Призначені були житла для штейгерів, механіків, бух- 
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галтерів. Ближче до шахти і заводу розміщувалося ще 12 двоквар- 
тирних будинків, менших за розмірами — для службовців рангу 
десятників, майстрів, кваліфікованих працівників, машиністів. Пів- 
денніше машинобудівного заводу розташувалося 12 казарм для 
робітників і 5 великих казарм по 40 місць у кожній. Сімейні робіт- 
ники мали землянки з печами14. 

Загалом міста та робітничі селища Донбасу впродовж трива- 
лого часу не перетворювалися на осередки формування інтелігенції. 
Освоєння регіону відбувалося спочатку переважно іноземними під- 
приємцями. Разом із капіталом вони привозили й інженерно-тех- 
нічних працівників. Однак ідеї іноземних підприємців реалізовува- 
лися переважно місцевими робітниками. Поповнення рядів інтелі- 
генції Донбасу з українського селянства було вкрай уповільненим 
внаслідок зневажливого ставлення більшості сільських жителів до 
інтелектуальної праці. Селянський традиціоналізм міг би сприяти 
дотриманню українських звичаїв у містах, і навпаки, поповнення 
рядів інтелектуалів з інших верств сприяло процесу російщення 
українського соціокультурного простору. Хоча робітничі селища 
навколо заводів і шахт з часом набували статусу міст, процес фор- 
мування міської культури тут був занадто повільним. Важкі умови 
праці, перенаселені бараки швидко перетворювали колишніх селян 
на маргіналів, що легко піддавалися стороннім впливам15. У 1890 р. 
у центрі Горлівки було відкрито «Клуб-театр зборів службовців», де 
виступали приїжджі артисти, а також ставилися самодіяльні спек- 
таклі, проводилися вечори відпочинку. Перші автономні суспільні 
організації почали працювати лише в 1917 р., але проіснували вони 
не довго. Наслідком жорсткого контролю з боку влади стало обме- 
ження можливості для мешканців регіону стати повноправними 
громадянами. Потрапивши на Донбас українські селяни швидко 
асимілювалися, їх розчавлювала фабрично-заводська система, вони 
втрачали особистісно-екзистенційне сприйняття світу16. 

Вагомий внесок у розвиток Горлівки здійснив О. Ауербах17, 
започаткувавши ртутне виробництво. Цей метал вже експортували 
за кордон, а не імпортували як раніше. Але підприємство було дуже 
небезпечним і шкідливим. Чимало працівників помирали від отруєн- 
ня парами ртуті, сірки, інших хімічних речовин. У селищі ж серед 
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пересічних людей, звичайних, малокваліфікованих працівників па- 
нувала абсолютна побутова невлаштованість упродовж багатьох 
десятиліть. 

Аналогічне становище склалося і в Юзівці, лише з різницею у 
специфіці галузей виробництва: поряд із вугільними шахтами — не 
кольорова, а чорна металургія, і подібна ситуація з будівництвом 
селища для працівників заводу Новоросійського товариства кам’яно- 
вугільного, залізоробного та рейкового виробництва. Почалося все 
у 1869 р., коли валлієць Дж. Юз отримав від російського уряду 
право збудувати металургійний завод18. Державі потрібно було 
розвивати передусім залізоробне й рейкове виробництво. У 1866 р. 
концесію на будівництво рейкового заводу отримав князь Кочубей, 
котрий, не маючи достатніх коштів, поступився нею на користь Дж. 
Юза. Землю для будівництва заводу він частково отримав від казни 
на пільгових умовах та ще й кредит узяв, а до того ж орендував або 
скуповував ділянки в місцевих поміщиків і селян, що, до речі, 
свідчить про заселеність краю. І приїхав він не в голий степ, а на 
хутір Овечий, у кузні якого й почав діяти перший, підсобний цех 
майбутнього заводу. Зрештою, створене Дж. Юзом товариство ста- 
ло наприкінці ХІХ ст. одним з найбільших власників та орендаторів 
землі у зоні, прилеглій до р. Кальміус. 

На землях Новоросійського товариства виникло робітниче се- 
лище, жителями котрого найперше стали українці — місцеві меш- 
канці з навколишніх сіл та росіяни — вихідці з центральних-чорно- 
земних районів Росії, а також англійці й деякі інші іноземці — 
кваліфіковані робітники, майстри, техніки, службовці, запрошені 
Дж. Юзом. Особливість селища — стихійне виникнення і швидке 
зростання завдяки прийшлому населенню. За дуже короткий час 
сюди перебралося стільки робітників з інших регіонів імперії, що 
це склало значний потенціал, який рік у рік зростав. Уже у середині 
70-х рр. ХІХ ст. робітниче селище отримало назву Юзівки — за 
прізвищем директора-розпорядника Новоросійського товариства 
Дж. Юза. 

Діючи методами «батога і пряника», Дж. Юз зміг створити 
постійну робітничу еліту. Щоб відбити у вчорашнього селянина 
його прагнення до землі, а отже, й здатність залишити місто та піти 
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туди, звідки прийшов, а також задля отримання прибутків Дж. Юз 
нещадно експлуатував робітників. Робочий день сягав 16 годин на 
добу, збільшуючись для некваліфікованих працівників, котрими 
лише й могли бути вчорашні неписьменні селяни-кріпаки. Завод- 
чанам не дозволялося обзаводитися земельними ділянками, мати 
сади чи городи, тримати продуктивну й робочу худобу, тобто не 
давалося найменшого шансу, можливості прогодуватись інакше, 
ніж роботою на заводі. Заробіток улітку сезонно зростав. Відірвати 
селянина від землі і створити з нього робітника, уже не здатного до 
іншої, окрім найманої промислової праці — цього, власне, і домігся 
валлійський підприємець.  

Дж. Юз будував більш-менш пристойне житло для кваліфікова- 
них робітників і спеціалістів, натомість у землянках і бараках жили 
чорнороби. Звичайно, що за тодішньої соціокультурної та освітньої 
ситуації абсолютна більшість мешканців Юзівки, практично всі ко- 
лишні селяни-заробітчани не мали можливості поліпшити власні 
умови життя чесною працею, навіть їхні діти й онуки практично не 
мали перспективи вибратись із землянок. І так тривало десяти- 
літтями. Тож люди втрачали надію, а оскільки чорноробів була 
більшість, то серед них і визрівало сприятливе підґрунтя для ради- 
кальних виступів. Слід визнати, що Дж. Юз не зміг створити в по- 
селенні атмосфери спільної відповідальності, єднання всіх жителів, 
закласти основу громадянського, цивілізованого суспільства. Збері- 
галися уявлення: за все відповідає, і в усьому винен господар, пан, 
хазяїн, котрим до самої смерті в 1889 р. був Дж. Юз19.  

Після смерті батька четверо синів Юза успадкували капітал у 
90 тис. фунтів стерлінгів, завод і промислове містечко, та керували 
ним до 1900 р., а далі підприємством управляли вже англієць 
Андерсен і А. Свіцин20. Щоправда, управління заводом означало на 
практиці керівництво життям робітничого селища, яке доволі 
швидко зростало. 

Процес розростання Юзівки включав поглинання найближчих 
населених пунктів і промислових підприємств. До таких, перш за 
все, слід віднести гірничовидобувні рудники, що відкривалися 
поблизу заводу з метою задоволення його потреб у мінеральному 
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паливі. Процес злиття найближчих гірничовидобувних копалень  
і заводського поселення почався ще у 80-х рр. ХІХ ст.  

Велика кількість прийшлого люду була яскравим показником 
ступеня інтенсивності та промислового розвитку, заселеності регіо- 
ну, зростання числа робітничих містечок, їх розширення тощо. 
Джерела засвідчують, що у районі заводу Новоросійського товарис- 
тва постійно мешкали понад 19 620 іногородніх робітників. Крім 
того, близько 2 000 вантажників, що перевозили вугілля від рудни- 
ків до залізничної станції та руду для заводу з Маріупольського 
повіту, а також, майже 1 000 працівників, котрі очікували на «ва- 
кансію», аби влаштуватися на роботу в рудні або на завод. 

Розширення території робітничого селища відбувалося у трьох 
напрямках: оселялись поблизу металургійного заводу і його ж руд- 
ників «Гілки» та «Смолянки». Хоча відстань між підприємствами 
була не дуже значною, усе ж їх зв’язала залізниця21. Водночас слід 
відзначити, що наприкінці ХІХ ст. у трьох зазначених вище напрям- 
ках знаходилися цілком самостійні поселення, ще не з’єднані між 
собою.  

Тож робітниче селище розросталося на північ і розподілялося 
на північну й південну частини. Північна частина — Новий Світ — 
котра була названа на честь одного з перших кабаків, відкритого у 
1871 р., центральна частина селища. На головній площі поблизу 
кабака розташовувались ряди крамниць, які завершувалися база- 
ром. Ця площа являла собою квадрат, на одній зі сторін котрого 
було розміщено контору заводу й поліцію. Тут же з’явилася перша 
дерев’яна будівля цирку. Над усіма спорудами домінував Свято-
Преображенський собор, зведений 1888 р. коштом місцевих жите- 
лів. Площа, через велике скупчення торговельних закладів, так і на- 
зивалася — Торговою. Уже в 1886 р. у центральній частині Юзівки 
нараховувалося 64 торговельно-промислових заклади, переважно 
«крамниці з товарами», а 1908 р. з’явилася мережа магазинів22. Із 
кінця вересня 1880 р. на Торговій площі проводили щорічно тиж- 
неві ярмарки. 

До 90-х рр. ХІХ ст. Юзівка забудовувалася хаотично, а згодом 
власники землі вирішили розпланували місто за англійським зраз- 
ком. Від цього часу відчутним стає вплив іноземців на розвиток 
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селища. Було прокладено паралельні вулиці-лінії, котрі під прямим 
кутом перетиналися провулками. Загалом нараховувалося 19 ліній. 

У 90-х рр. ХІХ ст. до Першої лінії прилягали Друга, Третя, 
Сьома лінії — елітна частина селища23. Тут було збудовано засклені, 
прикрашені вітражами будинки, де розташовувалися банки, дру- 
карні, навчальні заклади, готелі. Саме на Сьомій лінії відкрився 
найбільший готель селища — «Великобританія». Ці вулиці були 
чистими, упорядкованими, деякі вимощені бруківкою, а на початку 
ХХ ст. вже освітлювалися 113-ма електричними і 2 000 газовими 
ліхтарями, котрі горіли усю ніч за рахунок Новоросійського това- 
риства. Компанія здавала в оренду ділянки під забудову — «плани». 
На північ від престижного району Юзівки з’явилися робітничі 
будинки — «чотирирубльові» (за проживання в них платили 4 руб. 
щомісячно). Таке житло могли собі дозволити далеко не всі ро- 
бітники. 

У 1917 р. північна частина селища швидко розвивалася, тут 
склався центр селища: адміністративний, торгівельний, культур- 
ний, релігійний. У 90-х рр. ХІХ ст. було закладено парк із літнім 
театром і ставком. У центральній частині навіть посаджено дерева, 
які підходили до місцевих умов: американські клени, жовті акації, 
абрикоси, шовковиці, волоські горіхи тощо. 

Особливо швидко розширювалася південна частина — завод- 
ська. Тут знаходилися майстерні, депо, шахти, контори (заводська  
і шахтна). Заводські споруди оточували належні заводу житлові 
будинки, квартири, «балагани» і «каюти». Саме в них і мешкали 
робітники, називаючи свої поселення «шанхаями», «нахабовками», 
«налеповками», «собачівками». Зводились і приватні будинки на 
орендованій у товариства землі за власний кошт. 

В Юзівці — спочатку маленькому і зведеному практично на 
очах одного покоління людей селищі — більш рельєфно проходила 
межа між бідністю і багатством, розкішшю та злиднями. Адже 
благоустрій торкався лише центральної частини населеного пункту. 
Так, іноземні спеціалісти жили в окремому секторі житлового 
району, в 4-квартирних будинках. У 1889 р. вартість їхнього житла 
становила від 1 до 8 руб. на місяць. Сам Дж. Юз жив на хуторі 
Веселому (робітники охрестили район Собачівкою). Будинок був 



Серія • «Студії з регіональної історії: Степова Україна» 

 

86 

цегляним на два поверхи, із підсобними приміщеннями (собачник, 
стайня, хлів, мурована прибудова). 

До південної частини селища прилягала територія, знана тоді 
як Латинський базар. Саме в місцевої поміщиці Ларіної Дж. Юз 
орендував землю та заклав перший рудник. Тут знаходилося робіт- 
ниче селище з розвинутою торгівлею й незмінними кабаками. 

За житлово-комунальними умовами Юзівка відносилася до 
п’ятого класу, тоді як губернський центр — місто Катеринослав — 
до другого. В Юзівці можна було винайняти у престижному районі 
квартиру за 60 руб. на рік, а в Катеринославі — від 225 руб.24 
Селище впорядковувалося: комфортнішими ставали будинки, три- 
вало озеленення. Результати благоустрою були доволі серйозними.  

На 1913 р. Юзівка — велике промислове містечко — 57 834 
мешканців, на 1917 р. — до 70 тис., заселеної площі — близько 200 дес., 
кількість вулиць сягнула 50, площ — 3, сад-парк займав 350 кв. саж- 
нів. Житлових будівель нараховувалося 4 526, з них дерев’яних — 
490 (звичайно, давалася взнаки відсутність у краї лісів), напів- 
кам’яних — 900, солом’яних — 300, землянок — 246, кам’яних і цег- 
ляних — 2 589, з них покрито залізом — 3 109, черепицею — 1 100, де- 
ревом — 700, землею — 246. Освітлювали електрикою і газом. Водо- 
постачання відбувалося з колодязів, нечистоти і відходи вивозили 
обозами. Управління Новоросійського товариства відігравало по- 
мітну роль в роботі міської управи і слідкувало за забудовою і 
озелененням містечка. У 1911 р. на сади компанією було витрачено 
4200 руб., на освітлення вулиць — 3 700 руб., а у 1912 р., відповідно, 
7 600 і 2 600 руб. Струм подавали з електростанцій заводу, котрі 
були введені до ладу в 1909 р., а в 1912 р. реконструйовані. 

За півстоліття Юзівка з маленького робітничого селища пере- 
творилася на індустріальний капіталістичний центр, що був пов’яза- 
ний передусім з економічним бумом у важкій промисловості. 
Відіграло свою роль і те, що керівництво вугільно-металургійного 
комплексу прагнуло створити в межах Російської імперії власну 
промислову імперію. Слід зазначити також, що попри залежність 
робітничого селища від Новоросійського товариства, немає підстав 
говорити про його створення Дж. Юзом, адже заснування та зро- 
стання Юзівки стало результатом загальної індустріалізації краю. 
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Аналогічною була ситуація і з Луганськом та Маріуполем, лише 
з тією різницею, що ці населені пункти формувалися дещо раніше 
та мали свої особливості розвитку. Луганськ став родоначальником 
металургійної і машинобудівної промисловості Донбасу — місце- 
вий чавуноливарний завод мав важливе значення у справі поста- 
чання російської армії і флоту. Закриття його в 1886 р. аж ніяк не 
применшує заслуг Луганська у справі освоєння Донецького регіону. 
До моменту звільнення селян від кріпацької залежності на тери- 
торії майбутнього міста Луганськ існувало селище Кам’яний Брід та 
заводське поселення. Робітниче населення цієї місцевості розпо- 
ділялося на дві категорії, які встановило керівництво заводу: на 
майстрів та урочників. Перші працювали в майстернях заводу, 
отримували місячну платню. У 18-ть років син кожного майстра 
складав присягу, набував звання майстра, після чого вважався та- 
ким, що перебуває на державній службі. По досягненні 60-річного 
віку робітники звільнялись від роботи. З моменту вступу на службу 
кожен отримував від заводу 2 дес. землі та щомісячне продовольче 
утримання (2 пуди борошна). Молодь чоловічої статі до 18-ти років 
повинна була відвідувати заводську школу письменності. За це 
завод щомісячно видавав на кожного хлопчика 1 пуд борошна  
і 49 коп. асигнаціями25. Урочники виконували різні необхідні заво- 
ду роботи, за що отримували в користування земельні наділи та 
грошову платню. Так, одні косили та скирдували сіно на казенній 
заводській дачі. Норма виробітку складала 100 кіп сіна, які необхід- 
но було доставити на завод. Натомість завод виділяв 30 дес. землі та 
сплачував 20 руб. асигнаціями. Інші возили з Лисичанська вугіл- 
ля — норма виробітку становила 900 пудів на кожного, за що 
отримували 30 дес. землі. Треті займались постачанням деревини, 
яку возили з Красноярської дачі — норма виробітку становила 70 
колод на кожного. Їздити доводилося за 15 верст, як платню вони 
отримували 30 дес. землі та звільнялися від заводських робіт. Чет- 
верті заготовляли дрова — 20 сажнів на кожного, плата була така ж, 
як і у попередньої категорії. Кожного року здійснювались опиту- 
вання і перебірка урочників. Тих, кого не влаштовували умови 
роботи, звільняли. Особливо часто відмовлялися від перевезення 
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вугілля, адже возити доводилось здалеку, що потребувало багато 
часу, тож вести власне господарство вже було ніколи26. 

За два роки до звільнення селян від кріпацтва держава відмо- 
вилася від урочної системи й почала винаймати робітників для 
постачання вугілля та інших робіт. З 1861 до 1869 рр. керівництво 
Луганського заводу переглянуло та змінило норми землі, яка нада- 
валася поселенцям у користування. Розмір наділу становив тепер  
1 дес. Саме у зв’язку з цим передбачалося провести звільнення. Але 
селяни не дали згоди на цю уставну грамоту і тривалий час вели 
процес за наділення їх землею згідно з Положенням про гірничо- 
заводських поселенців, за яким їм надавалося право мати земельні 
наділи на рівні з державними селянами. Лише у 1871 р. було затвер- 
джено запис, за яким кожен господар отримував ділянку землі в 
розмірі, що відповідав кількісному складу родини (на кожну ревізь- 
ку душу надавалась 1 дес.)27. 

Ця перемога селян в обстоюванні своїх прав надихнула їх на 
подальшу боротьбу. Так, під час утворення міста Луганська селище 
Кам’яний Брід увійшло до його складу. Але місцеві селяни вважали 
це невигідним для себе, а тому й несправедливим. Причина їх 
невдоволення полягла в необхідності сплачувати міські податки, 
проти чого вони почали протестувати. 

8 березня 1861 р. вийшло положення, згідно зі ст.2 якого всі 
майстри звільнялися від обов’язкової служби й отримували від гір- 
ничого керівництва свідоцтва про звільнення встановленого зраз- 
ка. Кожен, хто отримував такий документ, користувався всіма пра- 
вами та мав виконувати всі обов’язки вільного сільського обива- 
теля. У цих свідоцтвах фіксувався склад сімей кожного майстра та 
урочника. Волосне правління, створене в 1862–1863 рр., отримало 
від головної Луганської контори 840 таких свідоцтв, що свідчить 
про проживання на той час у селищах Луганський Завод і Кам’яний 
Брід 840 сімей . 

У 1870 р., за ревізьким переписом населення, у заводських 
робітниках числилося 237 сімей (361 душа; так у той час вівся облік 
людей нижчого соціального стану). Тоді як безробітних було 710 
сімей (1 207 душ)28. 
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Слід визнати, що процес перетворення селищ Луганський За- 
вод і Кам’яний Брід у місто Луганськ був доволі таки тривалим, так 
само, як і звільнення працівників від кріпацької залежності. 10 бе- 
резня 1861 р. гірничому начальнику Луганського заводу з департа- 
менту гірничих і соляних справ міністерства фінансів було надісла- 
но циркуляр “Про запровадження у дію Положення про гірничо- 
заводських людей казенних заводів», за яким передбачалося посту- 
пове звільнення гірничозаводських людей від обов’язкової служби 
на підприємствах та отримання ними волі. Цей процес розтягнувся 
на два роки, з поступовим переходом від обов’язкової праці до 
вільнонайманої. А вже через рік із звільнених людей наказувалося 
створити гірничозаводські товариства і громадські управи, які ма- 
ли підпорядковуватись загальним установам: державним, губерн- 
ським, повітовим. Гірниче керівництво тепер користувалося лише 
правом нагляду за дотриманням громадського порядку в межах 
заводського округу. Циркуляр також встановлював порядок звіль- 
нення: після оприлюднення положення звільнялись усі нижчі та 
робітничі чини, які на день його затвердження прослужили 20 ро- 
ків, через рік — люди з 15-річною вислугою, а ще через два роки — 
усі інші нижчі та робітничі чини29. 

Звільнення від кріпацької залежності відіграло важливу роль у 
процесі урбанізації багатьох регіонів країни. Особливо відчутно це 
позначилося на утворенні міст Донбасу й зокрема Луганська. 

У кінці 50-х рр. XIX ст. у на території сучасного Луганська, крім 
ливарного підприємства, було багато інших промислових підпри- 
ємств. Діяли 70 кузень, 10 салотопних заводів, 2 воскотопних, 2 з 
виробництва воскових і сальних свічок, шкіряний, миловарний,  
8 цегляних і черепичних, 2 вапняних заводи, 3 маслоробні, 17 мли- 
нів. Напередодні селянської реформи в поселеннях Луганський За- 
вод і Кам'яний Брід налічувалося 1 558 кам'яних і 227 дерев'яних 
будинків. Тут проживало 9 тис. осіб. У Луганському Заводі були 
поштова контора, бібліотека з гірничозаводським музеєм, госпі- 
таль, аптека, метеостанція, 2 готелі. Серед торгових закладів — 49 
крамниць і винарень, 5 лазень. Щорічно проводилося два ярмарки. 

Поступово забудовуючись, поселення набувало міського вигля- 
ду. До середини століття сформувалася площа, на якій у 1864 р. бу- 
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ло споруджено Миколаївський собор. Як відзначали сучасники,  
за величиною й красою споруд Луганськ міг називатися одним з 
найкращих міст губернії. Саме тоді постало питання про пере- 
творення поселення на місто30. Розвиток промисловості надав 
поштовх зростанню кількості мешканців робітничого селища, у 
зв’язку з чим місцеві чиновники 2 січня 1862 р. звернулися до 
міністра фінансів із клопотанням про надання Луганську статусу 
міста. Так розпочався процес який тривав понад 20 років. 

На той час поселення Луганськ перебувало у підпорядкуванні 
Луганської гірничозаводської управи. Річка розподіляла його на  
дві частини: безпосередньо Луганськ і Кам’яний Брід чи Старо- 
слов’яносербськ, які з’єднувалися мостом. Крім трьох кам’яних 
церков і таких самих будинків, що належали ливарному заводові, 
тут були школа, шпиталь, аптека, поліція, поштова контора, гірничо- 
заводський музей, бібліотека, обсерваторія. Приватних будинків 
нараховувалось 1 455, з яких усього 202 дерев’яних. Населення Лу- 
ганська складалося з 10 596 душ (обох статей і різних станів), серед 
них 6 667 гірничозаводських нижчих чинів і майстрів, 227 дворян, 
573 купця, 1 417 міщан та 602 ремісники. Безпосередньо Лугансько- 
му заводу належало 14 155 дес. землі, що давало з оброчних статей 
щорічний прибуток понад 1 200 руб. Мешканці Кам’яного Броду 
здебільшого займалися візництвом та торгівлею, у той час, як у Лу- 
ганську були більш розвинутими ремесла та заводська промисло- 
вість. Зростанню міста сприяло його вигідне розташування: на 
шляху з території Війська Донського, де було розвинуте скотарство, 
до портових міст Ростов і Таганрог. Із ремесел процвітали кушнір- 
ство, виробництво бавовняних панчіх, ковальський та черевичний 
промисли. У місті не було нестачі у шевцях, черевичниках, шапка- 
рях, каменярах, бляхарях, пічниках, штукатурах, столярах, мулярах, 
ливарниках, слюсарях, токарях, бондарях, колісниках та інших май- 
страх. Кількість місцевих заводів перевищувала 50, з яких 10 сало- 
топних, 20 свічкових, 4 олійниці, 4 екіпажних, 1 миловарний, 1 шкі- 
ряний, 1 черепичний, 9 цегельних. Про розвиток торгівлі свідчать 
наступні показники: обіговий капітал із салотопного виробництва 
разом із торгівлею великою рогатою худобою та вівцями досягав 
400–500 тис. руб.; хлібний торг щорічно складав до 50 тис. четвер- 
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тей пшениці та льону, які відправлялися до Ростова та Таганрога, 
обіговим капіталом у 300–350 тис. руб.; торгівля мануфактурою 
сягала 100 тис. руб.; бакалійна та горілчана — 70 тис. руб.; залізом 
та різними металевими виробами — 45 тис. руб.; шкіряним товаром 
і виробами з нього — 15 тис. руб.; медом, воском, восковими  
і сальними свічками та дьогтем — 25 тис. руб. Сукупний річний 
обіговий капітал міської торгівлі становив 1 млн руб. Тож торгівля 
зростала так само швидко, як і промисловість. Ці висновки під- 
тверджувало також постійне зростання кількості приписних купців 
та міщан31. 

Загалом на 1862 р. Луганськ уже був доволі великим центром із 
розвиненою і постійно зростаючою інфраструктурою. У своєму 
звіті місцевий чиновник підтримував пропозицію гірничого нача- 
льника Луганського заводу про перенесення повітового центру із 
Слов’яносербська до Луганська. На підтвердження своїх висновків 
він наводив також опис колишнього позаштатного а з 1818 р. — 
повітового міста Слов’яносербська32. 

У 1863 р. Луганський Завод разом із Кам’яним Бродом мав: 
населення 10 556 душ, які мешкали у 1 785 кам’яних та дерев’яних 
будинках; 4 церкви, 1 синагогу, 1 училище; 81 купецький капітал,  
90 крамниць; 207 різноманітних заводів та майстерень. Щорічний 
торговельний обіг селища перевищував 2 млн руб. Необхідність 
встановлення міського устрою пояснювалася скупченням у Луган- 
ську 4 тис. душ чоловічої статі дворян, чиновників, духівництва, 
купців, міщан, що не були підвідомчі сільському керівництву. 

До 80-х рр. ХІХ ст. у Луганську було зосереджено дві третини 
всіх підприємств повіту. Усе це висувало заводське селище заводу 
на роль економічного й культурного центру Слов'яносербського 
повіту. Сприяло цьому й залізничне будівництво. 1 грудня 1878 р. 
відкрився рух на Донецькій кам'яновугільній залізниці, зокрема на 
лінії Дебальцеве — Луганський Завод. Тут було побудовано заліз- 
ничну станцію, вокзал, паровозне депо 2-го класу, майстерні. У Лу- 
ганську розмістилося управління залізниці. Поряд зі станцією ви- 
росла нова будівля, де було відкрито перше на Донбасі залізничне 
технічне училище33. 
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Незважаючи на всі наявні передумови, статус повітового міста 
Луганськ отримав лише 3 вересня 1882 р. робітниче селище Луган- 
ський Завод Катеринославської губернії разом з селищем Кам’яний 
Брід ставали повітовим містом під загальною назвою Луганськ. 
Сюди для забезпечення потреб місцевих обивателів переводилися 
зі Слов’яносербська належні повітові установи. Відповідний імпе- 
раторський указ зобов’язував міністра внутрішніх справ зробити 
розпорядження про запровадження у Луганську затвердженого 
16 червня 1870 р. Міського положення, за яким надавалося право 
участі у виборах сільським мешканцям34. 

Наприкінці XIX ст. Луганськ продовжував зростати. У 1895 р. 
німецький підприємець Гартман перевіз сюди з Хемніца (Саксонія) 
паровозобудівний завод, який у 1900 р. випустив перший локомо- 
тив. Заснування цього підприємства зумовило швидкий розвиток 
міста. За даними першого всеросійського перепису 1897 р., у Луган- 
ську проживало 20,4 тис. осіб, було 234 торговельно-промислових 
заклади. У 1896 р. бельгійці заснували Анонімне товариство Луган- 
ських емалевих майстерень, у 1897 р. — Анонімне товариство Лу- 
ганських ливарних заводів. Почали діяти спиртоочисне, шкіряне 
виробництво, низка інших підприємств. Швидко збільшувалося на- 
селення міста — з 1897 по 1904 рр. на 14 тис. (34 404 особи)35. 

Однак не всі верстви підтримували перетворення Луганська на 
місто. Хід урбанізаційних процесів намагалися загальмувати селяни — 
інертна, порівняно з робітництвом, частина населення. Посилаю- 
чись на положення від 8 березня 1861 р., яке звільняло їх від 
обов’язкової служби заводам і надавало права вільних сільських 
обивателів, вони надсилали імператорові прохання про звільнення 
їх від міських повинностей (18 серпня 1883 р., 27 червня 1884 р., 
4 травня 1885 р., 13 травня 1885 р.). Проте господарський департа- 
мент міністерства внутрішніх справ направив катеринославському 
губернаторові листа з відмовою на прохання селян, наголосивши, 
що вони, як і інші міські мешканці, повинні сплачувати податки36. 

На початку ХХ ст. у зв’язку з промисловим піднесенням, яке 
почалося в Росії в 1910 р., сталися помітні зміни в розвитку міста. 
Відкривалися нові підприємства, зростала кількість і концентрація 
робітників. Ще в 1908 р. в місті почали працювати цвяховий завод 
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«Урдекен і Дюшассан», слюсарно-механічна майстерня Минакова, 
макаронне виробництво. У 1909 р. відкрився ливарний завод Гуткі- 
на, а в 1910 р. засновано суконну фабрику. У 1912 р. побудовано 
трубопрокатний завод Залевського і Григор’єва, наступного року — 
Попова, а також невелику міську електростанцію Сухомлинова. 

На 1914 р. у місті нараховувалося 31 підприємство (з обсягом 
виробництва 1 888 тис. руб.) і 47 ремісничих майстерень. Найбіль- 
шими були паровозобудівний та патронний заводи. Зокрема, на 
першому чисельність робітників з 1907 по 1914 рр. зросла з 3 800 до 
4 300. У 1914 р. завод випустив 150 паровозів. 

Луганськ у ці роки відігравав дедалі більшу роль в економіці 
Донбасу. Але за своїм благоустроєм і рівнем культури залишався 
глухим провінційним містом. З 1904 по 1914 рр. населення збільши- 
лося до 68,5 тис. осіб, однак житловий фонд зростав дуже повільно. 
На 1914 р. у Луганську було 7 993 домоволодіння, більшість з яких — 
одноповерхові кам’яні будівлі (понад 1 000 з них — із солом’яною 
та земляною покрівлями). У місті налічувалося 190 вулиць і про- 
вулків загальною протяжністю 31 км, але тільки 14 мали тверде 
покриття. На весь Луганськ, площа якого становила 2 500 га, було 
лише 518 гасових ліхтарів, в основному в центральній частині. Від- 
сутні каналізація, водогін. Основним видом міського транспорту 
залишалися візники. Слабко розвинута охорона здоров’я. У 1914 р. 
в місті була лише одна невелика земська лікарня, побудована ще в 
1894 р. 1 лікар припадав на понад 3 тис. населення, а 1 лікарняне 
місце — на 1 369 жителів. Перед Першою світовою війною в місті 
було 4 гімназії, прогімназія, семикласне комерційне, залізничне та 
реальне училища, 11 нижчих міських і парафіяльних училищ і шкіл, 
20 початкових. У переважній більшості шкіл працювали 1–2 вчите- 
лі. «Місто одинадцяти церков» — так можна було охарактеризувати 
Луганськ напередодні світової війни. Культурне життя підтримува- 
ли 2 клуби, 3 невеликих кінотеатри, міська бібліотека, заснована  
в 1898 р. на кошти громадськості. У Луганську було одне зимове 
театральне приміщення і літній театр у міському саду. Бюджет 
міста зростав повільно, витрати на культурні потреби і благоустрій 
були незначними. Затрати на одного жителя знизились з 5,5 руб. у 
1904 р. до 3,15 руб. — у 1911 р. За розмірами доходів із місцевого 
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бюджету на одного жителя Луганськ посідав останнє місце серед 
міст Катеринославської губернії37. 

Поряд із Луганськом належала й провідна роль у розвитку 
Донецького басейну Лисичанську. Саме в місцевості біля Лисичої 
Балки наприкінці XVIII ст. розгорнувся промисловий видобуток 
вугілля. Можна навіть говорити про те, що Донбас як вугільна база 
звідси бере початок. Тут почалася промислова розробка кам'яного 
вугілля як в Україні, так і в усій Російській імперії. У 1799 р. уперше 
отримано кокс. Саме в Лисичанську народився новий загін робіт- 
ничого класу країни — шахтарі, виникли й розвивалися шахтарські 
традиції. Лисичанськ поклав початок гірничій освіті у краї. 

Чималий внесок Лисичанська в розвиток металургії Донбасу.  
У 1870 р. тут було пущено чавуноплавильний завод. Упродовж 
1870–1872 рр. під керівництвом гірничого інженера І. Зеленцова 
освоєно доменний процес плавки залізної руди на мінеральному па- 
ливі. Пріоритет лисичанських доменщиків визнали навіть інозем- 
ні фахівці. У той період у Лисичанську діяли великі казенні шахти 
«Капітальна», «Дагмара». Разом із приватними копальнями поблизу 
сіл Рубіжного та Привілля до кінця XIX ст. склався великий вугле- 
видобувний Лисичанський район. У 1873 р. в місті було відкрито 
штейгерську школу, що відіграла важливу роль у підготовці гірни- 
чих фахівців для Донбасу та інших вугільних басейнів38. 

Маріуполь сформувався як важливий торговельний порт на 
Азовському морі, багатонаціональне поселення, котре невдовзі ста- 
ло містом. Тривалий час це було одне з найбільших міст Донеччи- 
ни. До 1780 р. воно мало назву Павловськ, у ХІХ ст. — на початку 
ХХ ст. — Маріуполь. У 1826 р. тут налічувалося 2 998 мешканців, 
переважно купців і ремісників39. На середину ХІХ ст. — уже 4 579 
осіб. Упродовж 40-х рр. ХІХ ст. поряд із греками селилися росіяни, 
українці, представники інших національностей. Місто розширя- 
лося не лише завдяки зростанню промисловості, як це було у по- 
передніх розглянутих випадках, але й за рахунок військових посе- 
ленців. Так, наприклад, відставні солдати російської армії засну- 
вали тут солдатську слобідку40. Скасування кріпацтва надало знач- 
ного поштовху розвитку Маріуполя. Особливо інтенсивно розви- 
валися промисловість і зовнішня торгівля. Усе це зумовило швидке 
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зростання чисельності населення. Якщо в 1892 р. у Маріуполі про- 
живало 17 тис., то в 1897 р. — уже 31 тис., а в 1914 р. — близько  
58 тис. осіб. Для власників підприємств, купців, дворян та інших 
привілейованих прошарків населення у центрі міста споруджу- 
валися двоповерхові особняки. Вулиці мостилися бруківкою. На 
околицях селилися робітники. Забудова робітничого району бу- 
ла типовою до решти міст регіону: казарми, бараки, землянки.  
У 1908 р. пущено першу в місті електростанцію. У 1914 р. Маріу- 
поль освітлювали 686 електричних ліхтарів. У 1910 р. у центрі було 
прокладено водогін. Із 1896 р. діяв телефонний зв’язок і на 1910 р. 
налічувалося вже близько 200 абонентів, що користувались цим 
видом послуг. Саме того року розпочалося й прокладання між- 
міської телефонної лінії Маріуполь — Юзівка41. 

Окремо слід згадати про Єнакієве. Це місто відоме своєю чор- 
ною металургією. Ще в 1858 р. на річці Садки почалося будівництво 
дослідного казенного металургійного заводу. Під керівництвом гір- 
ничого інженера А. Мевіуса було збудовано 3 доменних коксопла- 
вильних печі. Завод на честь Петра I назвали Петровським.  
У 1866 р. розпочався процес виплавки чавуну з місцевих руд на 
коксі. Для забезпечення підприємства паливом у 1858 р. було 
закладено Софіївську кам'яновугільну копальню. У 1862 р. тут ви- 
добули 156 тис., а в 1864 р. — 225 тис. пудів вугілля. Не зважаючи 
на позитивні результати, завод було закрито. Через три десятки 
років тут знову виникає підприємство. Його відкрило Російсько-
бельгійське металургійне товариство, засноване 1895 р. інженерами 
Ф. Єнакієвим і Б. Яловецьким спільно з підприємцями з Бельгії. 
Було збудовано 2 доменних печі, 2 бессемерівських конвертери, 
блюмінг, рейкобалковий прокатний стан, допоміжні цехи. У 1897 р. 
завод дав першу продукцію. Поблизу було відкрито кам'яновугільні 
копальні Вірівка, Мар'ївка, Бунге. Навколо підприємств виросли 
робітничі селища, які в 1898 р. об'єднано в одне, назване за прізви- 
щем інженера, — Єнакієве42. 

На підставі даних, які наводить у своїй праці А. Рашин, можна 
побудувати таблицю, що відображає кількість немісцевих уроджен- 
ців у містах південного сходу України. 
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Таблиця 6 
Немісцеві уродженці серед міського населення  

Південно-Східної України в 1897 р.43 
 

Чисельність міського населення 
(тис. осіб) 

Територія 

Всього У тому числі 
немісцевих 
уродженців 

Немісцеві 
уродженці  

(% до всього 
міського 

населення) 
Харківська губ. 367,3 136,7 37,2 

Катеринославська 
губ. 

241,0 125,7 52,1 

Область Війська 
Донського 

318,7 175,6 55,1 

 

Таким чином найбільше міського населення було у Харківській 
губернії, а найменші темпи урбанізації спостерігалися на Катерино- 
славщині. Найбільше прийшлих у кінці ХІХ ст. було в містах 
Області Війська Донського, тоді як на Харківщині — навпаки. 

Окремо слід показати чисельність міського населення в голов- 
них промислових губерніях південного сходу України, до яких 
входив і Донбас, на початку ХХ ст. 

Таблиця 7 
Чисельність міських мешканців  

Південно-Східної України на 1 січня 1914 р.44 
 

Чисельність міського населення Територія 
тис. чол. % до всього населення 

Харківська губ. 536,4 15,7 
Катеринославська губ. 516,5 14,9 

Область Війська 
Донського 

417,2 10,8 

 

Як засвідчують наведені дані, найбільше населення проживало 
в містах Харківської губернії, тоді як Область Війська Донського 
залишалась найменш урбанізованою. 

Загалом урбанізаційний процес, котрий проходив в ХІХ — на 
початку ХХ ст., мав свої особливості. У першій половині ХІХ ст. 
заснування міст відбувалося переважно за територіально-адміністра- 
тивним принципом як важливих транспортних осередків та обо- 
ронних форпостів на південному кордоні Російської імперії. Після 
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реформи 1861 і до 1900 рр. збільшення кількості міст і зростання 
міського населення зумовлювалися стрімким промисловим розвит- 
ком регіону, заснуванням при підприємствах великої кількості ро- 
бітничих селищ і поселень. Головними чинниками зростання місь- 
кого населення були промисловий переворот, індустріальний бум, 
розбудова залізничної мережі, збільшення обсягів внутрішньої і 
зовнішньої торгівлі тощо. На початку ХХ ст. урбанізаційні процеси 
зазвичай характеризувалися облаштуванням і благоустроєм цен- 
тральної, елітної частини населених пунктів регіону — як нових, 
так і давно існуючих, а також налагодженням життя заможних 
верств. Їх особливостями були впровадження різного роду побуто- 
вих вигод (водогін, каналізація, телефонний зв'язок, електричне 
освітлення), розширення міської транспортної мережі, облашту- 
вання вулиць та громадських місць, елітна забудова у центральних 
частинах міст. Водночас умови життя більшої частини мешкан- 
ців — некваліфікованих і низько кваліфікованих робітників, так, як 
і умови їхньої праці, залишалися незмінно важкими. Крім того, 
незадовільними також були санітарно-гігієнічна ситуація, медичне 
та освітнє забезпечення, задоволення культурних потреб нижчих 
верств населення регіону. 
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Аналіз етнодемографічних процесів на Донбасі дозволяє ствер- 
джувати, що в першій половині ХІХ ст. тубільне кочове населення, 
було виселене з регіону частково через витіснення прийшлими 
селянами-землеробами переважно з українських земель, частково 
завдяки відповідній політиці російської влади. Імперська адміні- 
страція, виселяючи місцевих кочівників, намагалась забезпечити 
політичну стабільність у прикордонних областях. Значну роль у 
господарському освоєнні Донбасу відігравали іноземні колоністи, 
котрі отримували від влади в користування землю на вигідних 
умовах. Разом з ними у процесі заселення колишнього Дикого поля 
активну участь брали росіяни, греки, євреї, німці, поляки та ін. 
Левову ж частку переселенців становили українці. Через аграрне 
перенаселення та посилення визиску сільськогосподарських вироб- 
ників із боку держави та поміщиків українські селяни з підросій- 
ських губерній Росії прямували на південь України, де була значна 
кількість незайнятих земель, а податки й повинності — значно мен- 
шими. На відміну від попередніх категорій переселенців українські 
селяни в юридичному плані були незахищеними. Разом із початком 
вуглевидобутку на Донбасі з другої половини ХІХ ст. обсяги пере- 
селення найманих робітників у цей регіон істотно зросли. Розвиток 
важкої індустрії зумовлював значну потребу у вільних робочих ру- 
ках. Вирішальну роль у забезпеченні підприємств Донбасу робочою 
силою відіграла селянська реформа 1861 р., завдяки якій селяни 
отримали особисту свободу та можливість працевлаштовуватися на 
промислових підприємствах як наймані робітники. Потік бажаю- 
чих працювати у важкій індустрії Донбасу істотно збільшився. При- 
чому кількість заробітчан із центральних губерній Росії зростала 
швидше порівняно з вихідцями з території України. Підвищена 
щільність населення призводила до напруження у сфері міжетніч- 
них взаємин на Донбасі.  

Зростання сільськогосподарського виробництва в регіоні в 
першій половині ХІХ ст. відбувалося через освоєння нових земель, 
мало екстенсивний характер. На заваді сільським трударям стояли: 
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натуральне господарство, непрості кліматичні умови, кріпосницькі 
пережитки, низький рівень агротехніки та агрокультури, нерозви- 
неність ринкових відносин. Усі ці фактори не сприяли товаризації 
господарства. Лише окремі поміщицькі маєтки, де використовува- 
лися передові методи обробітку землі, сівозміна та розвивалося 
племінне тваринництво, набули товарного характеру. Після рефор- 
ми 1861 р. через швидкий розвиток товарно-грошових відносин, 
промисловий переворот та поширення вільнонайманої праці темпи 
зростання сільськогосподарського виробництва істотно зросли. На 
початку ХХ ст. значною мірою прискорила перехід сільськогоспо- 
дарського виробництва на товарну основу столипінська аграрна 
реформа, завдяки котрій відійшли в минуле общинне землеволо- 
діння, черезсмужжя та патріархальні кріпосницькі пережитки. По- 
ширювалися селянські господарства фермерського типу, орієнто- 
вані на ринок. Зміни у селянському землеволодінні, масове впро- 
вадження агрономічних заходів, широке використання сільсько- 
господарської техніки сприяли товаризації галузі.  

Технічний переворот на Донбасі, на відміну від інших регіонів 
Російської імперії, здійснювався набагато швидше. Головною при- 
чиною цього був стрімкий розвиток важкої індустрії який вимагав 
широкого застосування у промисловому виробництві машин. Це 
зменшувало необхідність використання найманих робітників, зде- 
шевлювало процес виробництва та значною мірою сприяло збіль- 
шенню випуску промислової продукції. На теренах Донбасу як го- 
ловного промислового регіону України вже у середині ХІХ ст. кіль- 
кість підприємств, заснованих на використанні вільної робочої 
сили, переважала підприємства, де застосовувалася праця кріпаків. 
У другій половині ХІХ ст. завдяки індустріальній революції, яка 
забезпечила широке застосування машин, велике фабрично-завод- 
ське виробництво остаточно витісняє дрібні підприємства, котрі 
базувалися на використанні ручної праці, у переважній більшості 
галузей промисловості. Із другої половини ХІХ ст. промисловий 
переворот істотно прискорився завдяки реформі 1861 р. У цей пе- 
ріод він вступив у другу стадію, що тривала впродовж 60–80-х рр. 
ХІХ ст. Домінуюче місце серед галузей промисловості Донбасу 
зайняла важка індустрія. Однак, у другій половині ХІХ ст. темпи 
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розвитку машинобудування істотно відставали від видобувної про- 
мисловості. Промисловий переворот у важкій індустрії Донбасу 
створив матеріальні та соціальні передумови для подальшого роз- 
витку економіки. Крім того, саме технічний переворот започатку- 
вав великі соціальні зрушення. Високими темпами почало зростати 
робітництво. У суспільстві з’явилася потреба у високоосвічених 
інженерно-технічних працівниках. Саме завдяки технічному пере- 
оснащенню виробництва та масовому застосуванню машин серед- 
ньорічні темпи зростання головних галузей промисловості Донбасу 
досягли найвищого рівня. Специфікою цього процесу у краї було 
те, що важка індустрія порівняно з легкою промисловістю розви- 
валася майже вдвічі швидше. 

Прямим наслідком демографічного зростання, розвитку рин- 
кових процесів у сільськогосподарському виробництві та швидкого 
впровадження машинного виробництва у всіх галузях промисло- 
вості Донбасу стало наростання темпів урбанізації. Якщо в першій 
половині ХІХ ст. утворення міст зумовлювалося адміністративни- 
ми, транспортними та військовими потребами Російської імперії, 
то з другої половини століття на це впливав стрімкий промисловий 
розвиток регіону. Вирішальними причинами зростання міського 
населення на Донбасі у другій половині ХІХ ст. стали: розвиток 
важкої індустрії й видобувної промисловості, технічний переворот, 
зростання торгівельного обороту, розбудова залізничної мережі та 
відповідної інфраструктури тощо. У кінці ХІХ — на початку ХХ ст. 
міське середовище індустріальних центрів краю характеризувалося 
виділенням центральних, елітних частин населених пунктів регіо- 
ну, які вигідно відрізнялися від робітничих окраїн. Для заможних 
верств населення, котрі проживали у центральних частинах міст, за 
підтримки підприємців та місцевої влади здійснювалося впровад- 
ження таких побутових вигод, як водогін, каналізація, телефонний 
зв'язок, електричне освітлення. Одночасно з цим проводилося 
облаштування вулиць та громадських місць, удосконалення місь- 
кого транспорту. Утім, умови життя переважної більшості робіт- 
ників та міської бідноти залишалися незадовільними. Працювати 
їм доводилося за будь-яких кліматичних умов у шахті або просто 
неба, а жити у землянках, робітничих бараках. За таких умов 
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поширювалися інфекційні хвороби. Забезпечення переважної біль- 
шості мешканців міст, котрі представляли нижчі верстви населення 
регіону, найнеобхіднішими медикаментами, речами, продоволь- 
ством залишалося недостатнім. Далекими від досконалості були 
якість і кількість освітніх послуг, а також задоволення культурних 
потреб. 
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