
Південна Україна стала частиною Російської імперії внаслідок тривалої та 
цілеспрямованої експансії останньої. Південний вектор устремлінь російських 
монархів, зокрема Катерини ІІ, був спрямований на боротьбу з Османською 
імперією та заволодіння її землями задля виходу до Азовського та Чорного 
морів, що стало одним з етапів реалізації так званого Грецького проекту. Завдяки 
перемозі у війні з Туреччиною 1768 – 1774 рр. до Російської імперії увійшло 
межиріччя Дніпра та Бугу на узбережжі Чорного моря, фортеці Кінбурн, Керч, 
Єнікале, місто Азов, територія на узбережжі Азовського моря між гирлами річок 
Міусу та Берди, землі по річці Єя, що мали важливе значення для укріплення 
кордонів імперії [1, сс. 282, 355]. 

Приєднання до імперії нових територій призвело до необхідності запровадження 
нового адміністративно-територіального устрою у Південній Україні. 1775 р. на 
мапі Російської імперії замість однієї Новоросійської губернії, управління якою 
ускладнилося у зв’язку зі збільшенням території, з’явилися дві нові: Азовська та 
Новоросійська, які очолив відомий політичний та військових діяч часів Катерини ІІ 
Г. Потьомкін. Указом Сенату від 14 лютого 1775 р. було утворено Азовську губернію, 
до якої увійшли місто Азов, фортеця Святого Димитрія Ростовського, Таганрог, 
місто Черкаськ та землі Війська Донського, Нова Дніпровська лінія укріплень, 
фортеці Керч та Єнікале, Кінбурнський замок та землі між ріками Дніпром і 
Бугом, місто Бахмут та територія колишньої Слов’яносербії [2, cс. 55 – 56]. Після 
скасування Запорозької Січі до Азовської губернії відійшли також козацькі 
землі зліва від Дніпра. Отже, територія новоствореної губернії складалася з 
новопридбаних турецьких територій, частини земель колишньої Новоросійської 
губернії та колишніх запорозьких земель. 

Як і всі території, приєднані до складу Російської імперії, південноукраїнські 
губернії були приречені на територіальну, адміністративну, а в подальшому – 
соціальну, економічну та культурну інтеграцію до імперії. Одним з першочергових 
завдань задля забезпечення контролю над порубіжною територією стала 
уніфікація управління в регіоні і формування структури державних органів, 
аналогічної до загальноросійської. Взамін місцевих установ напіввійськового 
характеру попередньої Новоросійської губернії 1764 – 1775 рр. у Азовській та 
Новоросійській губерніях вводиться загальноросійська адміністративна система 
губернських, провінційних та повітових установ, характерна для Російської імперії 
до часу впровадження «Учреждений для управления губерний Всероссийской 
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империи» 1775 р. Та все ж, не дивлячись на те, що на території Південної України 
не було введено положень нової губернської реформи аж до моменту утворення 
Катеринославського намісництва у 1783 р., діяльність місцевих органів влади 
регіону була цілком направлена на підготовку до її впровадження.

Першим заходом імперської влади після заснування Азовської губернії стало 
створення на її теренах відповідно до норм законодавства Російської імперії 
розгалуженої мережі державних установ, наявність яких була запорукою успішної 
реалізації імперської політики не тільки в регіоні, а й за його межами. 

Вищою ланкою регіонального управління у Південній Україні став генерал-
губернатор, пост якого зайняв Г. Потьомкін, призначений особисто імператрицею 
Катериною ІІ для підготовки до цілковитого включення регіону, що мав значні 
відмінності від внутрішніх російських губерній, до тіла Російської імперії. 
Наділений надзвичайними повноваженнями, Г. Потьомкін сконцентрував у своїх 
руках усю владу на півдні України. Генерал-губернатор керував підпорядкованими 
йому Азовською та Новоросійською губерніями за допомогою власної військово-
похідної канцелярії, яка перетворилась на «напівприхований уряд» [3, c. 171], що 
був унікальним для Російської імперії останньої чверті XVIII ст. явищем, яке не 
мало аналогів в інших частинах імперії [4, c. 63]. 

Безпосереднім правителем Азовської губернії був губернатор, яким став 
генерал-майор, а з 1777 р. – генерал-поручик, колишній голова Новоросійської 
губернської канцелярії Василь Олексійович Чертков (1726 – 1793) [5, c. 104]. 
Згідно Настановлень губернаторам 1764 р., якими керувався у своїй діяльності 
В. Чертков, губернатор мав підпорядковуватись тільки імператриці та Сенату [6, 
c. 1]. Але через існування генерал-губернаторської влади на теренах Південної 
України азовський губернатор, перш за все, підпорядковувався Г. Потьомкіну. 
До функцій губернатора, що поєднував цивільну та військову посади, належа-
ло здійснення адміністративного, поліцейського, фінансового, військового та 
судового управління в губернії [6, c. 15; 7, с. 114], тобто в руках В. Черткова була 
сконцентрована уся влада в Азовській губернії. 

Свої обов’язки губернатора В. Чертков виконував за допомогою колегіального 
органу – Азовської губернської канцелярії, яка була утворена як голов-
на адміністративна установа після запровадження губернського устрою на 
території Південної України, у якій зосереджувалось управління всіма справами 
по губернії. 

Особливої уваги потребує питання взаємовідносин Азовської губернської 
канцелярії та азовського губернатора, від яких залежала ефективність управління 
в губернії. На перший погляд, і канцелярія, і губернатор були достатньо 
відокремленими інстанціями місцевого рівня управління, кожна з яких окре-
мо одна від одної виконувала покладені на них завдання. Але, у той же час, 
простежується тісний зв’язок у їхній діяльності. З одного боку, канцелярія, як 
і всі інші установи губернії, підпорядковувалась азовському губернатору, який 
виконував контролюючі функції по відношенню до її діяльності [6, c. 1]. З іншого 
ж боку, азовський губернатор та канцелярія були нероздільними складовими 
одного цілого, оскільки губернатор був не тільки членом, а й головою губернського 
правління Азовської губернської канцелярії, на засіданнях якого вирішувались усі 
губернські справи. Тож, як бачимо, простежується єдність між губернатором та 
губернською канцелярією, що дозволяє говорити нам про нероздільність понять 
«губернатор» і «канцелярія». 
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Губернатору та канцелярії підпорядковувались усі місцеві органи влади 
Азовської губернії. Основними адміністративними установами на місцях за 
загальноросійським зразком стали провінційні та повітові канцелярії, кількість 
яких залежала від територіального устрою Азовської губернії, що формувався 
протягом перших років існування губернії [8; 9; 10]. 

Одразу після утворення у 1775 р. Азовська губернія була поділена на дві провінції: 
Азовську та Бахмутську [2, c. 55]. До весни 1776 р., коли підійшов час офіційного 
відкриття провінційних установ, залишилась Бахмутська провінція; окрім того 
з’явились Катерининська (на той час вже перейменована з Натальїнської) та 
Павлівська провінції [11, арк. 203 зв. – 204]. Але, вочевидь, остання проіснувала 
недовго, оскільки вже з кінця 1778 р. й аж до ліквідації Азовської губернії вона 
складається з Катерининської та Бахмутської провінцій [12, арк. 93 зв.]. 

У Катерининській та Бахмутській провінціях були відкриті провінційні 
канцелярії на чолі з воєводами. Документи Азовської губернської канцелярії 
не дають змоги визначити, коли саме почали функціонувати ці канцелярії, але 
достеменно відомо, що в квітні 1776 р. вони вже діяли [13, арк. 108 – 108 зв.]. 
На відміну від інших, у Павлівській провінції замість канцелярії було відкрито 
земське комісарське правління на чолі із земським комісаром [14, сс. 41 – 41 зв.; 
15, с. 354]. Посада комісара запроваджувалась, швидше за все, через незначний 
розмір території провінції та невелику кількість населення у ній, що не вимагало 
функціонування цілої провінційної канцелярії, а могло обмежитися значно 
меншою кількістю чиновницького складу земського правління. 

Провінційним канцеляріям підпорядковувались повітові, що засновувались 
у повітах Азовської губернії. Кількість, місце розташування та назви повітів 
змінювались чи не щороку, тим самим поступово замінюючи усталений запорозький 
територіальний устрій, який ліг у основу нового устрою, загальноросійським. 
У штатах, розроблених азовським губернатором В. Чертковим для щойно утвореної 
Азовської губернії, зазначалось, що у всіх повітах мали відкритися повітові або ж 
воєводські канцелярії, які отримали таку назву через головуючого канцелярії – 
воєводу [12, арк. 386]. Але, враховуючи реалії південноукраїнського регіону, 
замість повітових канцелярій повсюдно засновувались земські комісарські або 
окружні правління на чолі із земськими комісарами, тимчасове існування яких 
дозволило відстрочити утворення повітових канцелярій для пошуку необхідної 
кількості чиновників для місцевих установ. 

Земських комісарів призначали до повітів з невеликою кількістю населення. 
Перш за все, свої посади земські комісари зайняли в повітах, утворених у 1775 р. з 
колишніх запорозьких паланок. Ними стали представники російського офіцерства: 
Суханов, який очолив одночасно два повіти, Салков, Канчєєлов, Крамін та Корчагін 
[16, арк. 59 зв.]. Вищезазначеним земським комісарам було видано азовським губер-
натором В. Чертковим інструкції із чіткими завданнями та регламентацією щодо 
контролю та поводження із козацьким населенням. Видані інструкції дали підстави 
історикам стверджувати, що посади земських комісарів у Азовській губернії були 
утворені саме для управління та взяття під контроль запорожців [17, сс. 3 – 6; 
18, с. 60]. Та, як свідчать документи Азовської губернської канцелярії, земські 
комісари призначались не лише у повітах з високою концентрацією запорожців, а 
й так само очолювали такі повіти, як, наприклад, Димитрієвський чи Керченсько-
Янікольський, які навряд чи так рясніли козацькими господарствами. Цей факт 
дозволяє стверджувати, що земські комісари в Азовській губернії призначались не 
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лише для нагляду за запорозьким населенням як проміжна ланка між запорозьким 
та загальноросійським адміністративно-територіальним устроєм, а й також як тим-
часова форма управління до впровадження нового устрою за загальноросійським 
зразком на губернських територіях, не заселених запорожцями. Це підтверджує 
й чітко визначені завдання земських комісарів першої Новоросійської губернії, де 
жодним чином ще не йдеться про контроль над запорожцями. Відповідно до штатів 
Новоросійської губернії земські комісари мали використовуватись для ревізії 
людей, збору податків, вирішення суперечностей при межуванні, виконання 
словесного суду, відводу квартир військовим командам, заснування та утримання 
пошт, доріг, переправ, супроводження проїжджаючих [19, арк. 694]. Існування ж 
інструкцій земським комісарам, які регулювали діяльність посадовців у повітах 
Азовської губернії щодо козацького населення, віддзеркалюють лише той факт, 
що документи були відправлені саме тим командирам, які очолювали «повіти – 
колишні запорозькі паланки». Це підтверджує й наявність схожих інструкцій, але 
виданих провінційним та повітовим канцеляріям південноукраїнських губерній [6, 
сс. 194 – 199]. Тож запровадження інституту земських комісарів було пов’язане 
не тільки з необхідністю якнайскорішого впорядкування земель Запорозьких 
Вольностей, які увійшли до складу Азовської та Новоросійської губерній після 
ліквідації Запорозької Січі, а й з необхідністю проведення поступової уніфікації 
адміністративно-територіального устрою південноукраїнських земель до оста-
точного введення управління загальноросійського зразку. 

З плином часу по мірі заселення повітів Азовської губернії та поповнення 
складу губернського, провінційного та повітового чиновництва адміністративно-
територіальна система поступово уніфікувалась та приводилась у відповідність 
до загальноприйнятої системи місцевих установ Російської імперії та розробле-
них штатів Азовської губернії. Періодично В. Чертков подавав Г. Потьомкіну 
рапорти із пропозиціями засновувати повітові канцелярії замість комісарських 
правлінь для ефективнішого управління повітами, оскільки зі збільшенням насе-
лення земські комісари уже не завжди справлялися із повітовими справами [20, 
арк. 196 – 196 зв.]. Якщо у 1775 – 1776 рр. у чотирьох з семи повітів діяли земські 
комісарські правління, то на початку 80-х рр. XVIII ст. – вже у одному з восьми, що 
свідчить про поступовий та ефективний шлях перетворень місцевого управління 
Азовської губернії.

У повітах з центром у фортецях не засновувались воєводські канцелярії, а 
використовувались новостворені або вже існуючі комендантські, в яких відкривали 
правління, що займались цивільними (земськими) справами [12, арк. 411]. Так, у 
Азовській губернії функціонували Азовська та Таганрозька комендантські по 
земським справам канцелярії, Димитрівська обер-комендантська канцелярії у 
фортеці Святого Димитрія Ростовського [21, арк. 133, 139, 153; 22, арк. 314]. Слід 
зазначити, що повіти, у яких діяли комендантські канцелярії, що виконували роль 
повітових канцелярій, мали особливий статус. Такі повіти не підпорядковувались 
провінційним канцеляріям, а напряму зносились з азовським губернатором 
по земським справам, та з генерал-губернатором по військовим справам [22, 
арк. 321 – 323 зв.]. Так, Таганрозький та Азовський повіти не входили до складу 
жодної з провінцій Азовської губернії, а формально були приписані до Бахмутської 
провінції [21, арк. 89 зв. – 90]. По мірі приведення до ладу адміністративно-
територіального устрою в Азовській губернії, на місцях комендантських канцелярій 
починали функціонувати повноцінні повітові установи. Так, 1780 р. Таганрозьку 
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комендантську канцелярію, як головну установу Таганрозького повіту, замінила 
Таганрозька воєводська канцелярія [23, с. 322; 24, арк. 239 зв.]. 

Отже, у повітах роль адміністративних установ виконували земські комісарські 
правління, комендантські та повітові канцелярії, що виконували схожі функції, 
при цьому маючи різну компетенцію. 

Окрім провінційних та повітових установ, в Азовській губернії діяли й інші 
державні інституції. Слід зазначити, що комендантські канцелярії діяли також і у 
фортецях Нової Дніпровської лінії укріплень, яка розташовувалася на території 
Азовської губернії. Але, необхідно акцентувати, що комендантські канцелярії не 
підпорядковувались Азовській губернській канцелярії, а лише комісії Дніпровської 
лінії та особисто губернатору В. Черткову. Оскільки лінія знаходилась у стані 
будівництва протягом часу існування Азовської губернії, діяли не усі фортеці 
та відповідно і комендантські канцелярії у них. Маємо відомості про існування 
тільки Петровської [13, арк. 261 зв.], Микитинської [13, арк. 266] комендантських 
канцелярій, та Олександрівської, яка виконувала роль Олександрівського 
повітового центру [12, арк. 75 зв.].

Органами управління у великих містах були магістрати, які мали звітувати 
губернатору щодо фінансового та фіскального управління в місті, у менших же 
населених пунктах – городові та наглядачі державних поселень. На території 
Азовської губернії діяв губернський магістрат у Катеринославі, до складу якого 
входили бургомістр, два ротмани, секретар, канцелярські службовці, сторож 
та розсильник [12, арк. 78 зв.]. Окрім того, роль магістрату у місті Маріуполі 
виконувало Маріупольське комісарство на чолі із земським комісаром [12, 
арк. 78 зв.] та Маріупольський грецький суд – виборний орган самоуправління, 
який виконував адміністративні, поліцейські та судові функції. Маріупольський 
грецький суд складався з голови, засідателів, секретаря та канцелярських 
служителів [24, арк. 174; 12, арк. 105 зв.]. У Азовській губернії діяв також Вірменський 
Нахічеванський магістрат, до складу якого входили голова, чотири засідателі, 
секретар та канцелярські службовці [25, с. 477]. Існування таких специфічних 
магістратів було обумовлено особливістю національного складу населення міст 
Маріуполя та Нахічевані, основу якого складали греки та вірмени. 

Враховуючи прикордонний статус Азовської губернії, на її території діяли митні 
установи, що підпорядковувались митному обер-директору, його помічнику, які, 
в свою чергу, підпорядковувались особисто генерал-губернатору Г. Потьомкіну. 
Митниці цілком не підпорядковувались губернським установам, оскільки митне 
управління остаточно перейшло до губерній лише 1784 р. після введення на півдні 
України «Учреждений о губерниях». Губернатори лише наглядали за діяльністю 
митних установ у межах губернії та займалися матеріально-технічним забезпеченням 
мережі [26, с. 43; 27, с. 51]. Окрім того, азовський губернатор мав право втручатися 
у кадрові справи митниць, розташованих на території Азовської губернії, та питань, 
пов’язаних із фактами злочинності на кордоні [28, арк. 203 зв.]. 

До складу Азовської губернії входили і землі Війська Донського, яке мало 
практично повну автономію в управлінні. Одразу після передачі Війська Донського 
до відання генерал-губернатора Азовської та Новоросійської губерній, на його 
території було утворене «Войсковое гражданское правительство», головним 
завданням якого стало управління усіма цивільними справами Війська Донського. 
Заснований уряд, до складу якого входили військовий отаман та козацькі старшини, 
підпорядковувався лише генерал-губернатору Г. Потьомкіну [2, с. 150], при цьому 
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не маючи адміністративних відносин із азовським губернатором, не дивлячись 
на те, що землі Війська Донського формально входили до складу Азовської 
губернії.

Адміністративно-територіальна система Азовської губернії, пройшовши шлях 
у вісім років, поступово уніфіковувалась та приводилась у відповідність до норм 
законодавства Російської імперії. Управління в Азовській губернії можна вважати 
перехідною моделлю між воєнним управлінням попередньої Новоросійської 
губернії 1764 – 1775 рр. та загальноросійським, Катеринославського наміс ни - 
цтва. Створення Азовської губернії та її адміністративних інституцій було 
цілком підпорядковано імперському курсу на уніфікацію та інтеграцію 
південноукраїнського регіону до Російської імперії. Втім, утворені місцеві 
органи влади Азовської губернії отримали певну специфіку своєї роботи через 
підпорядкування генерал-губернатору Г. Потьомкіну, прикордонне положення 
губернії, наявність колишнього козацького населення на її землях, входження 
до складу губернії території Війська Донського, заселення південноукраїнського 
регіону іноземцями, що, в свою чергу, внесло певне різноманіття у загальноприйняту 
структуру місцевих інституцій Російської імперії.

Бібліографія

1. Дружинина Е. И. Кючук-Кайнарджийский мир 1774 года (его подготовка и 
заключение) / Е. И. Дружинина. – М. : Изд-во АН СССР, 1955. – 388 с.

2. Полное собрание законов Российской империи (Собрание первое). – СПб., 
1830. – Т. 20. – 1034 с.

3. Іваненко В. В. Від буферного до внутрішнього регіону: еволюція ролі Степової 
України в управлінській політиці Російської імперії XVIII – першої половини 
XIX ст. / В. В. Іваненко, М. Е. Кавун // Чорноморський літопис. – 2010. – 
Вип. 10. – С. 68 – 72.

4. Бойко А. В. Південна Україна останньої чверті XVIII століття: Аналіз джерел / 
А. В. Бойко. – К., 2000. – 308 с.

5. Діячі державної влади та самоврядування Дніпропетровської області: 
історичні нариси: у 2-х томах / [під ред. С. І. Світленко]. – Дн-ськ : АРТ-ПРЕС, 
2009. – Т. 1. – 448 с. 

6. Адміністративний устрій Південної України (середина ХVІІІ – перша поло-
вина ХІХ століття) / [упоряд. А. Бойко, В. Козирєв, В. Мільчев та ін.; передмова 
І. В. Савченко]. – Запоріжжя : РА Тандем-У, 2005. – 528+XLI c. – (Серія 
«Джерела з історії Південної України», т. 1).

7. Андреевский И. О наместниках, воеводах и губернаторах / И. Андреев-
ский. – СПб, 1864. – 156 с.

8. Панфьорова М. А. Адміністративно-територіальний устрій Південно-Східної 
України наприкінці XVIII – в першій половині XIX ст. / М. А. Панфьорова // 
Наукові праці історичного факультету ЗДУ. – Запоріжжя : РА Тандем-У, 1999. – 
Вип. VІІ. – С. 119 – 127.

9. Олененко А. Г. Історія формування кордонів Азовської губернії (1775 – 1776) 
за матеріалами опублікованих джерел / А. Г. Олененко // Волинські історичні 
записки. – Житомир, 2009. – Т. 2. – С. 173 – 179.

10. Галь Б. О. Особливості адміністративного районування межиріччя Орілі і 
Сули (друга половина XVIII – початок ХІХ ст.) / Б. О. Галь // Історія і культура 

Олененко А. Г.



101

ІСТОРІЯ

Подніпров’я. Невідомі та маловідомі сторінки: Науковий щорічник. – Дн-ськ, 
2011. – Вип. 8. – С. 10 – 27.

11. Российский государственный архив древних актов (далі – РГАДА), ф. 16, 
д. 797, ч. 6. – 514 л.

12. РГАДА, ф. 16, д. 588, ч. 10. – 676 л.
13. РГАДА, ф. 16, д. 588, ч. 1. – 286 л.
14. Архів ДІМ, КП. 74238 / АРХ. 14531. Рапорти, листи, донесення командирів 

повітів (паланок) Азовської губернії та різних осіб до губернської канцелярії. 
1775 – 1776 рр., 137 арк.

15. Месяцеслов с росписью чиновных особ в государстве на лето от рожде-
ства Христова 1778. – Спб. : При Императорской Академии наук, б/д., 1778. – 
592 с.

16. Архів ДІМ, КП. 7457 / АРХ. 14740. Фонд Азовської губернської канцелярії. – 
345 арк.

17. Шиян Р. І. Діяльність земських комісарів на території колишніх Запорозь-
ких Вольностей у перші роки після ліквідації запорозького устрою / Р. І. Шиян // 
Наукові праці історичного факультету ЗДУ. – Запоріжжя, 1999. – Вип. VI. – 
С. 3 – 6.

18. Савченко І. В. Адміністративно-територіальний устрій Південної України 
(1775 – 1822 рр.) : дис. … канд. іст. наук: 07.00.01 / І. В. Савченко. – Запоріжжя, 
2004. – 202 с.

19. РГАДА, ф. 16, д. 797, ч. 2. – 253 л.
20. РГАДА, ф. 16, д. 588, ч. 6. – 517 л.
21. РГАДА, ф. 16, д. 588, ч. 4. – 445 л.
22. РГАДА, ф. 16, д. 588, ч. 2. – 578 л.
23. Месяцеслов с росписью чиновных особ в государстве на лето от рождества 

Христова 1781. – Спб. : При Императорской Академии наук, б/д. – 425 с.
24. РГАДА, ф. 16, д. 588, ч. 8. – 333 л.
25. Месяцеслов с росписью чиновных особ в государстве на лето от рождества 

Христова 1783. – Спб. : При Императорской Академии наук, б/д., 1783. – 488 с.
26. Головко Ю. І. Становлення митної мережі на Півдні Украї ни (1776 – 1819 рр.) / 

Ю. І. Головко // Студії з історії Степової України. – Запоріжжя, 2003. – Вип. 1. – 
С. 42 – 47.

27. Головко Ю. І. Джерела з історії митниць Південної України (1775 – 1819) : 
дис. … канд. іст. наук: 07.00.06 / Ю. І. Головко. – Запоріжжя, 2004. – 228 с.

28. РГАДА, ф. 16, д. 797, ч. 9. – 434 л.

Олененко А. Г.

Особенности административно-территориального устройства
Азовской губернии (1775 – 1783)

В статье освещаются особенности административно-территориального устройства новой 
губернии на территории Южной Украины, включенной в состав Российской империи.

Olenenko A. H.

The particularities of the administrative-territorial system of Azov province (1775 – 1783)

In this article the particularities of the administrative-territorial system of the new province on the 
territory of Southern Ukraine that was included to the Russian empire is elucidated.
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