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Анна ОЛЕНЕНКО (Запоріжжя) 
 

Орãанізація поштової слóжби  
в Азовсьêій ãóбернії 

 
Після заснóвання Азовсьêої ãóбернії відразó розпочався аêтив-

ний розвитоê ó ній поштової справи і орãанізація поштових óста-
нов. Необхідність створення поштової слóжби бóла пов’язана зі 
стратеãічно важливим місцем розташóвання ãóбернії. Азовсьêа ãó-
бернія – приêордонна територія Російсьêої імперії, що вêлючала 
фортеці, важливі для держави ó війсьêовомó та адміністративномó 
відношенні, тож для вирішення невідêладних проблем в реãіоні по-
винна бóла існóвати розãалóжена система поштових óстанов.  

Пошта завжди мала величезне значення для розвитêó êраїни, 
зміцнення її еêономічної й оборонної здатності, для óспішної дія-
льності державноãо апаратó, всебічноãо задоволення êóльтóрно-
побóтових запитів населення. Стан розвитêó поштовоãо зв’язêó бó-
ла і є відображенням рівня цивілізованості сóспільства. Пошта 
сприяла поширенню інформації, налаãодженню шляхів сполóчен-
ня, розвитêó еêономіêи, діловодства, êóльтóри. 

Історію пошти яê оêремий вид ãосподарсьêої діяльності вивча-
ли в рамêах заãальноросійсьêої історії та в êонтеêсті реãіональних 
досліджень. В рамêах дослідження історії Російсьêої імперії óваãа 
приділялась таêим питанням, яê становлення та орãанізація держа-
вноãо поштовоãо зв’язêó в Російсьêій державі. Першими дослідни-
êами цієї проблеми бóли ãромадсьêо-політичні діячі, фахівці ãалó-
зі. Донецьêа дослідниця поштової справи С.Є. Орєхова зазначає, 
що ними розãлядалися питання постóповоãо розвитêó державної 
поштової слóжби, матеріально-технічних змін і êóльтóрних перет-
ворень ó поштовій ãалóзі ãосподарства Росії. Таê, ó роботах 
М. Соêолова, С. Жарêова, Т. Костриця наãолошóвалося на необ-
хідності розширення мережі поштово-телеãрафних êонтор та по-
штових відділêів на території Росії. Дослідниêи Н.Д. Яворсьêий, 
О.О. Глембоцьêий, Г. Несчастливцев на приêладі аналізó динаміêи 
êільêісних і яêісних процесів, що хараêтеризóвали стан розвитêó 
поштової справи, рівня її технічної модернізації, технічноãо облад-
нання виробничих процесів здійснили своєріднó ревізію станó по-
штової справи в Російсьêій імперії наприêінці ХІХ – початêó ХХ 
століття1. 
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С.Є. Орєхова називає фóндаментальною роботó відомоãо росій-
сьêоãо еêономіста І.Х. Озерова, яêий надавав важливе значення ді-
яльності поштовоãо зв’язêó в розвинóтих êраїнах світó, до яêих він 
відносив і Росію, “Пошта в Росії та за êордоном”. Хараêтеризóючи 
ãоловні напрями діяльності пошти, автор наãолошóвав, що еêоно-
мічний та промисловий розвитоê Росії, її ãідне місце серед держав 
Європи залежить не в останню черãó від розвитêó ãалóзі зв’язêó. У 
працях К.О. Лішина та Д. Франца висвітлена діяльність земсьêих 
поштових заêладів ó ãóберніях та повітах, яê проãресивний напрям 
ó поширенні мережі поштових заêладів та забезпеченні населення 
послóãами зв’язêó2. 

Досліджóючи історіоãрафію історії поштової слóжби, 
С.Є. Орєхова зазначає, що російсьêі істориêи, таêі, яê 
І.П. Козловсьêий, О. Віãільов, М. Віташевсьêа, Н. Владінєц дослі-
джóвали історію пошти з часів Київсьêої Рóсі і до XVІІІ століття. 
Робота І.П. Козловсьêоãо “Перші пошти та перші поштмейстери в 
Мосêовсьêій державі” за визначенням С.Є. Орєхової – êласичне 
дослідження з історії пошти дрóãої половини XVII століття. Вели-
êа óваãа автором приділена історії поштової ãоньби. Книãа 
О. Віãільова “Історія вітчизняної пошти” присвячена історії розви-
тêó засобів зв’язêó в Росії з найдавніших часів. Дослідження охоп-
лює період розвитêó пошти від першої літописної зãадêи, але лише 
до середини XVII століття. Автор доêладно описóє процес заро-
дження реãóлярної поштової ãоньби. Основна óваãа приділена ор-
ãанізації внóтрішньодержавних поштових ліній. 

Яêщо заãальні дослідження висвітлюють історію становлення 
поштової слóжби, правове реãóлювання даноãо питання, то реãіо-
нальні дослідження історії пошти відрізняються визначенням осо-
бливостей поштової справи в оêремомó реãіоні. Єдиним наóêовим 
дослідженням ХІХ – ХХ століть, де висвітлюється історія пошто-
воãо зв’язêó на території Уêраїни, є фóндаментальна трьохтомна 
праця відомоãо óêраїнсьêоãо істориêа Д.І. Яворницьêоãо. Дослі-
джóючи історію запорозьêих êозаêів, автор визначив особливе зна-
чення та необхідність розвитêó поштових óстанов, роль яêих виêо-
нóвали êозацьêі поштові ãони – перші óстанови зв’язêó на терито-
рії Уêраїни, що з’явились ó середині XVIII століття3. 
Д.І. Яворницьêий доêладно висвітлив історію виниêнення перших 
поштових óстанов, історію фóнêціонóвання поштових станцій на 
різних етапах розвитêó, подав інформацію про поштові траêти з 
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доêладним переліêом населених пóнêтів, через яêі проходили по-
штові ãони, та місце розташóвання поштових станцій, фінансове 
забезпечення поштових станцій ãóберній, таê звана “поштова по-
винність”, плата за послóãи поштовоãо зв’язêó і т.д. Автор намаãав-
ся êомплеêсно підійти при висвітленні історії розвитêó поштової 
справи запорозьêих êозаêів. 

У сóчасній óêраїнсьêій історіоãрафії маємо єдинó роботó, 
пов’язанó з історією пошти на території Уêраїни, автором яêої є 
вищезãадана донецьêа дослідниця С.Є. Орєхова. Дисертаційне дос-
лідження присвячене проблемі становлення та розвитêó поштовоãо 
зв’язêó яê ãалóзі народноãо ãосподарства на території Донецьêої 
області протяãом XIX–XXI століть4. У роботі висвітлено процес 
фóнêціонóвання державної поштової слóжби Донеччини за часів 
Російсьêої імперії. Автор визначає час створення поштової слóжби 
яê державної óстанови на території сóчасної Донецьêої області 
1808 роêом, êоли бóло спроеêтовано поштовó станцію в Бахмóтсь-
êомó повіті для перевезення êóр’єрів, чиновниêів і війсьêових з 
Центральної Росії на Кавêаз. С.Є. Орєхова обмежила нижню хро-
нолоãічнó межó початêом ХІХ століття, томó історія поштової 
слóжби на території Азовсьêої ãóбернії, землі яêої сьоãодні частêо-
во входять до Донецьêої області, залишилась поза óваãою.  

На сьоãодні маємо ще деêільêа наóêово-попóлярних розробоê 
фахівців ãалóзі зв’язêó, що висвітлюють історію пошти оêремих ре-
ãіонів, таêих яê Київщина5, Сóмщина6, Львівщина7, Крим8. 

Отже, вивчивши історіоãрафію даноãо питання, стає зрозóмі-
лим, що історія поштової слóжби в Азовсьêій ãóбернії не бóла пре-
дметом оêремих історичних досліджень. Тож, постає необхідність 
дослідити білó плямó в історії Південної Уêраїни, в чомó можóть 
допомоãти доêóменти Азовсьêої ãóбернсьêої êанцелярії. Вивчення 
даноãо питання дозволить більш êомплеêсно підійти до історії Пів-
денної Уêраїни, осêільêи поштовий зв’язоê ãрав велиêó роль ó ро-
боті державноãо апаратó, впливав на швидêість виêонання óправ-
лінсьêих рішень, а отже і на діяльність місцевих орãанів óправління 
південноóêраїнсьêих ãóберній. 

Історію пошти Азовсьêої ãóбернії висвітлює рапорт азовсьêоãо 
ãóбернатора Василя Олеêсійовича Чертêова, що бóв надісланий ãе-
нерал-ãóбернаторó Гриãорію Олеêсандровичó Потьомêінó 17 ãрóд-
ня 1776 роêó. Рапорт відобразив намаãання азовсьêоãо ãóбернатора 
створити розãалóженó мережó поштових óстанов, а саме поштових 
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станцій на території Азовсьêої ãóбернії, яêі зãідно із заêонодавст-
вом сêладали найнижчó ланêó місцевоãо поштовоãо óправління9. 

Оêрім вже існóючих поштових станцій, що залишились від часів 
Новоросійсьêої ãóбернії, В.О. Чертêов в своємó рапорті пропонóє 
створити нові станції для з’єднання Нової Дніпровсьêої лінії та 
Старої лінії óêріплень. Старі поштові станції розташовóвались на 8 
поштових траêтах, заснованих запорозьêими êозаêами протяãом 
1769–1775 роêів10. Після Кючóê-Кайнарджийсьêоãо мирноãо доãо-
ворó 1774 роêó, êоли постала необхідність поєднання Росії з ãарні-
зонами в новоприєднаних фортецях, êозаêам довелось встановити 
ще чотири поштові ãони11. Козацьêі поштові ãони і стали основою 
для створення мережі поштових станцій ó Азовсьêій ãóбернії. 

До рапортó В.О. Чертêова додавалося “расписание”, в яêомó за-
значались пропоновані поштові маршрóти з доêладним переліêом 
поштових станцій, їх місцем розташóвання, відстані між ними, та 
êільêістю êоней. 

Зãідно з відомостями вищезазначеноãо доêóмента, поштовим 
зв’язêом бóли з’єднані всі велиêі міста та фортеці Азовсьêої ãóбер-
нії. Білевсьêа фортеця, яêа до заснóвання Катеринослава виêонó-
вала роль адміністративноãо центрó Азовсьêої ãóбернії, сполóча-
лась в межах ãóбернії з óсіма фортецями Нової Дніпровсьêої лінії 
аж до Петровсьêої фортеці, таêож з містами Тор, Бахмóт, Азов та 
Димитрієвсьêою фортецею. Таêож поштовий зв’язоê бóв налаãо-
джений з Новоросійсьêою, Слобідсьêою ãóберніями та Полтавою. 
Між собою бóли з’єднані Таãанроã з Петровсьêою та Димитрієвсь-
êою фортецями.  

Оêрім поштових маршрóтів, чиновниêів хвилювало питання 
фінансóвання óстанов зв’язêó. Поштовий зв’язоê, яê зазначається в 
рапорті азовсьêоãо ãóбернатора, до заснóвання Азовсьêої ãóбернії 
забезпечóвали запорозьêі êозаêи. Поштова повинність поêладалась 
на зимівчан, інêоли вдавалися до допомоãи з боêó січових êозаêів, 
на яêих поêладався обов’язоê заãотовлювати êорм для поштових 
êоней взимêó. Сêладався навіть переліê хат певної паланêи, яêі за-
безпечóвали поштові станції12. Після зрóйнóвання Січі та êонфіс-
êації запорозьêих зимівниêів, óтримання пошти ляãло на плечі мі-
сцевої адміністрації ãóбернії. Томó, азовсьêий ãóбернатор мав знай-
ти нові êанали фінансóвання поштових óстанов ãóбернії. Таê за-
безпечення поштових станцій стало справою місцевоãо населення. 
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Зãідно з ордером Г.О. Потьомêіна, що бóв надісланий 
В.О. Чертêовó 6 листопада 1775 роêó13, êозацьêий полê в Димитрі-
євсьêій фортеці бóв не в змозі óтримóвати поштовó слóжбó по Ба-
хмóтсьêомó та Таãанрозьêомó траêтó, тож ãенерал-ãóбернатор про-
понóвав переêласти забезпечення пошти на місцеве населення, а 
саме на однодворців, переселенців з малоросійсьêих ãóберній або 
êóпців. Азовсьêий ãóбернатор В.О. Чертêов пристає на пропозицію 
Г.О. Потьомêінó та пропонóє óтримóвати поштові станції Азов-
сьêої ãóбернії за рахóноê поземельних зборів, щоб це не бóло тяãа-
рем для місцевоãо населення.  

Таêим чином, ãóбернатор В.О. Чертêов від самоãо початêó за-
снóвання Азовсьêої ãóбернії намаãався створити розãалóженó сис-
темó поштових óстанов для забезпечення зв’язêó з óсіма велиêими 
містами та фортецями всередині ãóбернії та з приêордонними ãóбе-
рніями, а отже для яêісної реалізації óправлінсьêих фóнêцій в но-
воствореній ãóберній і відповідно в стратеãічно важливомó реãіоні 
Російсьêої імперії.  

У даній пóбліêації пропонóється óніêальний доêóмент, що відо-
бражає намаãання тоãочасноãо êерівництва Азовсьêої ãóбернії за-
снóвати яêіснó системó поштовоãо зв’язêó на території Південної 
Уêраїни та забезпечити її óтримання. В.О. Чертêов вêазóвав на не-
обхідність та важливість з’єднання Нової Дніпровсьêої лінії та 
Старої лінії óêріплень між собою – рапорт В.О. Чертêова та “рас-
писание” поштових станцій Азовсьêої ãóбернії. Доêóмент знахо-
диться в Російсьêомó державномó архіві давніх аêтів, а саме в фон-
ді 16 “Внóтрішнє óправління”, справі 797 “Бóмаãи êанцелярии êня-
зя Потемêина-Тавричесêоãо о ãóберниях Новороссийсêой, Азовс-
êой, Астрахансêой, о Днепровсêой линии, о Войсêе Донсêом и пр.”. 
Доêóмент розміщóється на п’яти арêóшах. У статті таêож пóбліêó-
ється ордер ãенерал-ãóбернатора Г.О. Потьомêіна азовсьêомó ãóбе-
рнаторó В.О. Чертêовó, що висвітлює питання матеріальноãо за-
безпечення поштових óстанов Азовсьêої ãóбернії. Доêóмент знахо-
диться в дрóãомó виданні збірêи О. Боãóміла “К истории óправле-
ния Новороссии êнязем Г.А. Потемêиным. Ордера 1775 и 1776 ãо-
да”.  

Пóбліêація здійснюється за ориãіналом доêóментів. При пере-
дачі теêстó зберіãаються всі йоãо особливості, в томó числі пóнêтó-
ація та розташóвання реêвізитів. Проте деяêі літери змінені: літера 
“ъ” замінена літерою “е”, “і” замінена на “и”. Опóщено твердий знаê 
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в êінці слів, виносні літери написані в рядêó. Нерозбірливі слова 
позначені в теêсті доêóмента [нерозб.]. Реãалії Г.О. Потьомêіна 
опóщені. Розташóвання елементів таблиці “расписания” зберіãаєть-
ся.  

 
№ 1 

1775 р., листопада 6. – Ордер Г.О. Потьомêіна азовсьêомó ãóбер-
наторó В.О. Чертêовó про звільнення êозаêів від óтримання пошто-
вих станцій та поêладення забезпечення на місцеве населення. 

 
Крепости св. Димитрия êоннаãо êазацêаãо полêó полêовая êан-

целярия присланым êо мне рапортом просит, о освобождении от 
содержания почт по бахмóтсêомó и таãанроãсêомó траêтам тоãо 
полêó êазаêов в разсóждении поãорелости их долãов, а повелел со-
жержать по таãанроãсêомó траêтó три почты новопоселенным Ми-
óсе малороссиянам, да в óрочище Бабы однó почтó по близости та-
мошним приписным малороссиянам, или êóпцам, или однодвор-
цам, по êоторомó реêомендóю вашомó прав-вó óчинить разсмотре-
ние и возможное по прошению поêазанной êанцелярии óдовлетво-
рение.  

Ноября 6-ãо дня, № 1860. 
Боãóмил А.К. К истории óправления Новороссии êня-

зем Г.А. Потемêиным. Ордера 1775 и 1776 ãода. – Вып. 2. 
– Еêатеринослав: Типоãрафия ãóбернсêоãо земства, 1905. 
– С. 28 

 
№ 2 

1776 р., ãрóдня 17. – Рапорт В.О. Чертêова з пропозицією заснó-
вати системó поштових станцій в Азовсьêій ãóбернії. 

 
№ 48     Генваря 31 дня 1777 ãода 
Еãо светлости […] êнязю Гриãорию Алеêсандровичó Потемêинó 

Рапорт 
В поднесенном от меня вашей светлости о вверенной мне Азов-

сêой ãóбернии óчреждений, междó протчаãо óпомянóто о óстанов-
лении почтовых станцей и êаê необходимо нóжно ныне онóю óчре-
дить и по новой линии и оттóда до Кальмиóса ãде до сеãо времени 
содержать оные из выêомандированных ежеãодно на онóю линию 
трех донсêих êозачьих полêов донсêими êазаêами да и вновь неот-
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менно онóю óчредить надобно междó старою и новою линиею, ãде 
тепер с êрайнею нóждою содержать онóю прежде бывшие запорож-
сêие êазаêи без всяêаãо за то платежа, сêольêо ж и ãде именно ста-
нцей и на оных лошадей подлежит быть расписание при сем Вашей 
светлости подношó, на означенных, во оном сто сороê две пары 
лошадей полаãаю на [нерозб.] за êаждóю парó по шести десять рóб-
лев потребно на êаждой [176] // ãод сóммы восемь тысяч пять сот 
дватцать рóблев, а хотя пред сим на оные расходы в Еêатерининс-
êой и Бахмóтсêой провинциях тольêо на принадлежащия до оных 
почтовыя станы [нерозб.] с однадворцов, ãосóдарственных и владе-
лчесêих поселян сóмма и собиралась, но ежели от ныне впредь по-
ложено бóдет платить поземельныя деньãи за десятинó по пяти êо-
пееê то таêовых óже поборов располаãать бóдет не без отяãощения 
народó, êаê и в поднесенном от меня óчреждений представлено, что 
ежели óстановлено бóдет брать с земли за десятинó по пяти êопееê, 
то дрóãих ниêаêих денежных поборов не налаãать, в таêом слóчае 
не повелен бóдет на содержание оной почты сóммó óпотреблять из 
поземельных или из шинêовых и поведерных з ãорячеãо вина збо-
ров, предаю на блаãоóсмотрение Вашей светлости. 

Гóбернатор Василей Чертêов 
17 деêабря 1776 ãода 
К: Белевсêая 

РДАДА, ф. 16, спр. 797, ч. 8, арê. 176 – 176 зв. 
 

№ 3 
1776 р., ãрóдня 17. – Розпис поштових станцій Азовсьêої ãóбернії 

Расписание 
о состоящих в Азовсêой ãóбернии почтовых станциях с поêаза-

нием от одной до дрóãой верст и по сêольêó на êаждой лошадей со-
держать. 

Деêабря    дня 1776 ãода 
От êрепости 
Белевсêой 
чрез Ново-
селицó на 
Новóю ли-
нию до êре-
пости Пет-

В êаêих местах рас-
положена станция 

Число 
верст 

Число 
лоша-
дей 

Где донс-
êими 

лошадь-
ми стан-
ции соде-
тжатца 

Крепость Белевсêая  20  
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ровсêой До êреп ости 
 Казловсêой 

24 10  

До Лычêова 15 6  
До Килчени 30 6  
До Гóбинихи 20 6  
До Новоселицы 25 8  
До Вороной 30 8  
До [нерозб.] 33 8  
До êрепости [не-
розб.] 

17 12  

До Камышевахи 24 6  
До Ниêитинсêой 17 6  
До êрепости Новоã-
риãорьевсêой 

24 6  

До Кирилловсêой 30 6  
До Грóсêой 33 6  
До Захарьевсêой 30 6  
До Петровсêой 25 10  
ИТОГО 380 130  

От êрепости 
Петровсêой 
чрез Калми-
óс до Таãан-
роãа 

До Белосарайêи 35 6 Расстоя-
ния сих 
станцей в 
землях 
Донсêаãо 
войсêа 

ãде соде-
ржатца 
от онаãо 
[177] // 

До Калмиóса 40 8 
До речêи Грóсêаãо 
Яланчаêа 

34 - 

До речêи Моêроãо 
Яланчаêа 

28 - 

До êоровьеãо брода 
Калмиóс 

38 - 

До Таãанроãа 19 10 
ИТОГО 192 24 

От êрепости 
Белевсêой 
чрез Тор, 
Бахмóт до 
êрепости 
Дмитриевс-
êой и до ãо-
рода Азова 

До êрепости Прас-
êовенсêой 

36 6  
 
 
 
 
 
 
 
 

До êрепости Алеê-
сеевсêой 

30 6 

До êрепости Слобо-
дсêой 

30 6 

До êрепости Петро-
всêой 

27 8 

До Барвенêовой 33 6 
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До хóтора Торсêоãо 
Ромеãóнаãо 

27 6  
 
 
 
 

По сос-
тоянию 
сих стан-
цей в зе-
млях До-
нсêаãо 
Войсêа 
содержа-
тца от 
онаãо 

До ãорода Тора от 
êотораãо и до ãорода 
Изюма на содержать 
шесть лошадей 

15 14 

До [нерозб.] 20 6 
До Бахмóта 23 18 
До 15 роты 25 6 
До Толстой моãилы 20 6 
До [нерозб.] 20  
До ãлóхих боераêов 25  
До Леонтьевых бое-
раêов 

20  

До Миóсêой êаме-
нобродсêой станицы 

20  

До Желобêа 15  
До Крестовой балêи 25  
До Пришибсêой ба-
лêи 

20  

До Бабиной Моãи-
лы 

20  

До Моêраãо Чалты-
ра 

20  

До êрепости Дмит-
риевсêой 

20 10 

До ãорода Азова 30 6 
ИТОГО 521 104 

От êрепости 
Дмитриевс-
êой до Таãа-
нроãа 

До вышеписанноãо 
Моêроãо Чалтыра 

20  … в оной 
станице в 
землях 
Донсêаãо 
войсêа со-
держатца 
до онаãо 

[177 зв.] //

До Моêроãо Чóлиêа 25  
До Таãанроãа 35  
ИТОГО 80  

С êрепости 
Белевсêой 

Вышеписанная êре-
пость Казловсêая 

24   
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до ãраниц 
Новорос-
сийсêой ãó-
бернии 

До êрепости Рясной 20 6  
От Но-
ворос-
сийсêой 

ãóбернии 

До êрепости Ливен-
сêой 

30 8 

До местечêа Кобе-
ляêи 

28  

ИТОГО 102 14 
От êрепости 
Белевсêой 
до ãраниц 
Слободсêой 
ãóбернии 

До слободы Старо-
веровой 

30 6  
От Сло-
бодсêой 

ãóбернии 
До Новых Водолаã  6 
До Мерефы 18  
ИТОГО 68 12 

От êрепости 
Белевсêой 
до ãорода 
Полтавы 

До [нерозб.] 
 
ИТОГО 

24 
 

24 

 От Но-
ворос-
сийсêой 

ãóбернии 
 А всеãо всех  284  

Гóбернатор Василей Чертêов 
РДАДА, ф. 16, спр. 797, ч. 8, арê. 177 – 178 
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