
164  

Левченко Л. 

Історія Миколаївського і Севастопольського військового губернатор-
ства тривалий час залишалась однією із малодосліджених тем. Наукова 
література з цього питання свідчить, що сьогодні фактично відсутні мо-
нографічні дослідження з даної проблеми. У роботах істориків і краєзна-
вців ХІХ ст. зібрано багатий фактичний матеріал з історії державного і 
місцевого управління, діяльності посадових осіб, зокрема в працях Г.Ге, 
В.Ливанова, П.Єланського. Ці питання стосовно окремих регіонів у ра-
дянській історичній науці майже не розглядались, бо радянська ідеологія 
взагалі відкидала використання будь-якого досвіду організації державної 
влади і місцевого самоуправління Російської імперії. 

Вказані питання набули актуальності в останнє десятиліття, коли 
Україна стала на шлях незалежності і розбудови власної держави, коли 
при формуванні влади використовується позитивний, аналізується та 
враховується негативний досвід минулих поколінь. Тому стає зрозумі-
лим, що потрібне об’єктивне наукове вивчення проблеми, основу якого 
повинні складати недосліджені архівні матеріали та інші документи. 

Запропонована автором посібника джерельна база була цілком доста-
тня для вирішення поставлених завдань. Базуючись на таких загальнові-
домих принципах історичної науки, як історизм, об’єктивність, систем-
ність, принцип розвитку та плюралізму із застосуванням комплексного, 
статистичного, історико-порівняльного, формально-логічного, хроноло-
гічного та деяких інших методів, автор зробила спробу проаналізувати та 
узагальнити все відоме про історію Миколаївського військового губерна-
торства, визначити головні віхи його розвитку та напрями діяльності 
керівників. 

Внаслідок російсько-турецьких війн 1768-1774 рр. та 1787-1791 рр. 
приєднання Північного Причорномор’я і Криму значно розширилась 
територія Російської імперії. Політика царського уряду, спрямована на 
освоєння приєднаних територій та їх захист, зокрема за допомогою вій-
ськово-морського флоту, спонукала впроваджувати особливий адмініст-
ративно-територіальний поділ і створити 20 березня 1805 р. нову адмініс-
тративно-територіальну одиницю – Миколаївське і Севастопольське вій-
ськове губернаторство для спрямування всіх зусиль на розбудову Чорно-
морського флоту. 

На думку автора посібника, процес утворення губернаторства охо-
пив період від заснування міст і селищ в Новоросійському краї 
(кінець XVIII ст.) і до 1805 р., коли Миколаїв визначився як важлива 
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військово-морська база та центр суднобудування. До складу губерна-
торства увійшли міста Миколаїв і Севастополь, адміралтейські сели-
ща Богданівка, Знам’янка, Богоявленськ, Воскресенськ, Покровськ і 
Калинівка. Всі населені пункти були підпорядковані Чорноморському 
відомству, яке розміщувалось у Миколаєві. Останнє стало підставою 
для розміщення у Миколаєві управління військовим губернаторством.  

Повноваження військового губернатора у 1805 р. були покладені 
на головного командира Чорноморського флоту і портів. Влада губер-
натора розповсюджувалась лише на території підпорядкованих йому 
міст і селищ, хоча як головний командир Чорноморського флоту він 
керував портами в містах, розташованих по усьому узбережжю Чор-
ного моря. Військове губернаторство було автономною одиницею і не 
підлягало загальному управлінню Новоросійського краю. Лише у кін-
ці 70-х – 80-х рр. ХІХ ст. у зв’язку з поширенням народницького руху 
уряд надав тимчасовому Одеському генерал-губернаторові право на-
гляду за Миколаївським військовим губернаторством, більшість насе-
лення якого, військові та робітники-суднобудівельники, була потен-
ційно загрозливим середовищем для розвитку революційних ідей. 
Військовий губернатор підпорядковувався міністру внутрішніх справ, 
а як головний командир він підлягав Морському міністерству і гене-
рал-адміралу. В окремих випадках військовий губернатор міг безпо-
середньо звертатись до імператора. Як головний командир він коман-
дував флотом в мирний час і в період війни, керував будівництвом 
кораблів. Для цієї мети він мав штаб Чорноморського флоту і контору 
головного командира флоту. Як військовий губернатор він у своїх 
руках поєднав військову і цивільну владу, йому підпорядковувались 
всі органи державного управління і самоуправління. 

Посаду військового губернатора обіймали російські державні діячі, 
більшість з яких були видатними адміралами Чорноморського флоту:  І.І. 
де Траверсе, М.Л.Язиков, О.С.Грейг, М.П.Лазарєв, М.Б.Берх, 
М.Ф.Метлін, О.І.Панфілов, Г.І.Бутаков, Б.О. фон Глазенап, М.А.Аркас, 
М.П.Манганарі, О.О.Пещуров, Р.А.Гренквіст, М.В.Копитов, С.П.Тиртов. 
Більшість з них – це люди великих розумових здібностей, а інколи навіть 
талановиті, з високим рівнем освіти й ерудиції. Вони не тільки були 
представниками російського імператора на Півдні України, а й сприяли 
розвитку економіки, торгівлі, освіти, культури тощо. Їх діяльність визна-
чила майбутній розвиток краю. В часи Б.О. фон Глазенапа Миколаїв із 
заштатного містечка, виснаженого потребами флоту, перетворюється на 
центр експорту зернових. З ініціативи М.В.Копитова у Миколаєві було 
засновано два великі суднобудівні заводи, і місто повернуло собі славу 
південного центру кораблебудування.  
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Значна роль належала керівникам, які виконували обов’язки військо-
вого губернатора у Севастополі, серед них – П.В.Пустошин, 
А.П.Алексіано, О.А.Саричев, Р.Р.Галл, П.Т.Биченський, К.Д.Сальті, 
М.А.Столипін, К.Ю.Патаніоті, (?)Тимофєєв 1-й, М.М.Кумані, 
Й.І.Стожевський, О.П.Авінов, Ф.Ф.Розен, С.П.Хрущов, М.М.Станюкович, 
П.С.Нахімов, Ф.М.Новосільський, П.М.Юхарін, Ф.Д.Бартенєв, 
П.Ф.Мессер, П.М.Вукотич, П.І.Кислинський.  

Перший період існування Миколаївського і Севастопольського 
військового губернаторства (1805-1856 рр.) завершився Кримською 
війною. Для нього характерні такі риси: повне підпорядкування міст і 
селищ губернаторства  головному командиру Чорноморського флоту 
і портів, воєнно-адміністративний вплив морського відомства на їх 
розвиток, високі темпи суднобудування, на відміну від інших галузей 
економіки, застосування кріпосної праці на підприємствах морського 
відомства та невирішеність соціальних питань. Запровадження управ-
ління у вигляді військового губернаторства дозволило царському уря-
ду і морському відомству поставити підпорядковані населені пункти 
на службу флоту і суднобудуванню, створити укріплений плацдарм 
для захисту південних кордонів, розпочати процес інтеграції цих те-
риторій до складу Російської імперії. Головний командир Чорномор-
ського флоту, одержавши права військового губернатора, фактично 
одноосібно вирішував усі проблеми цивільного життя на підпорядко-
ваній території. У першій половині ХІХ ст. він завжди віддавав пере-
вагу потребам морського відомства, що майже завжди шкодило циві-
льним інтересам губернаторства.  

На початку століття адмірал І.І. де Траверсе займався не тільки 
справами флоту і суднобудування, а й звернув увагу на благоустрій 
міст і селищ, формування органів місцевого самоуправління, поліції, 
статистики, банківських установ, розмежування земель, сприяв попу-
ляризації серед населення губернаторства військово-морської освіти. 

Органи управління губернаторством остаточно сформувалися в 
часи адмірала О.С.Грейга (1816-1833 рр.). Він заснував городовий 
комітет у Миколаєві, упорядкував штати канцелярії та поліції у губе-
рнаторстві, частина коштів на утримання цих установ почала надхо-
дити з державного бюджету. Обов’язки військового губернатора в 
Севастополі тривалий час виконував флотський начальник. На думку 
автора посібника, посада військового губернатора в Севастополі з’яв-
илась у 1829 р., тоді ж відкрито канцелярію, яка вважалась складовою 
частиною канцелярії військового губернатора в Миколаєві. З 1849 р. 
посада виконуючого обов’язки військового губернатора в Севастопо-
лі була суміщена з посадою флотського начальника. В цей період еко-
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номічний розвиток військового губернаторства відбувався лише в 
суднобудівній промисловості, інші галузі знаходились в зародковому 
стані. Кріпосницька система і пріоритет суднобудування стримували 
розвиток природних для степового регіону галузей господарства, що 
після Кримської війни стало однією з найважливіших причин глибо-
кої кризи.  

Значну роль у системі соціально-економічних відносин губернаторст-
ва відігравали адміралтейські поселяни, які відбували різні повинності на 
користь морського відомства. У 1820 р. замість Богданівки і Знам’янки, 
які відійшли до округу військових поселень, до губернаторства були вве-
дені Березнегувате і Висунськ. Адміралтейські поселяни спочатку підпо-
рядковувались Чорноморській виконавчій експедиції, а з 1825 р. для 
управління ними було створено Управління чорноморських адміралтей-
ських поселень. Використання праці адміралтейських поселян дозволяло 
забезпечити підприємства безкоштовними робочими руками і застосува-
ти їх на самих важких і чорних видах роботи. 

Зусилля адмірала М.П.Лазарєва (1833-1851 рр.) були спрямовані 
на розбудову Севастополя як головної бази Чорноморського флоту. 
Систему державних установ доповнили міські архіви, розширилися 
функції городового комітету. Більшість населення була зайнята в суд-
нобудівній промисловості або служила на флоті. Темпи розвитку суд-
нобудівної промисловості поступово почали знижуватись через низь-
ку ефективність кріпосної праці. Продовження  використання воєнно-
адміністративних засобів в управлінні губернаторством не сприяло 
швидкому соціально-економічному піднесенню міст і селищ.  

Напередодні Кримської війни командування Чорноморського фло-
ту намагалось укріпити Севастополь і покращити бойову готовність 
кораблів і особового складу, але безрезультатно. Цивільні справи гу-
бернаторства його новим  керівництвом в особі М.Б.Берха були зо-
всім занедбані, основна увага зверталась на стягнення в повній мірі 
податків з населення, виконання військових повинностей. У війну 
основний удар прийшовся по Севастополю. Під час воєнних дій насе-
лення було доведене до повного зубожіння, тому севастопольський 
військовий губернатор П.С.Нахімов пропонував покрити міські ви-
трати за рахунок державного бюджету. Миколаїв надавав притулок 
сотням евакуйованих севастопольців, його жителі повною мірою не-
сли тягар різних повинностей, тут розміщувались шпиталі, звідси 
відправлялись військові частини і ополчення на фронт.  

Кримська війна показала всю хибність політики російського уря-
ду. Поразка у війні привела країну до загальної кризи феодально-
кріпосницького устрою, яка відбилася і на державному управлінні, і 
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на місцевому самоуправлінні. Вони вже стали нездатними до вико-
нання нових завдань. Криза поставила питання про реформи держав-
ного устрою Російської імперії. 

Другий період існування Миколаївського і Севастопольського 
військового губернаторства охоплює час від закінчення Кримської 
війни до його ліквідації у 1900 р. Незважаючи на умови статей Пари-
зького договору 1856 р., російський уряд намагався зберегти Чорно-
морський флот, його бази і суднобудівні підприємства. Але життя 
показувало, що колишні методи управління суперечать вимогам ново-
го часу. В морському відомстві після війни процвітали хаос, казно-
крадство, хабарництво. Спроби Г.І.Бутакова відновити Чорноморсь-
кий флот і провести реформи, спрямовані на нормалізацію роботи 
цивільних установ, зазнали невдачі. Економіка губернаторства, яка 
протягом усієї першої половини ХІХ ст. страждала від своєї однобо-
кості, знаходилась у кризовому стані. 

У 1864 р. в Севастополі було ліквідовано посаду військового губе-
рнатора, місто підпорядкували цивільному управлінню спочатку Сім-
феропольського, а потім Ялтинського повіту. У зв’язку з цими зміна-
ми у 1864 р. губернаторство змінило свою назву і стало називатись 
Миколаївським військовим губернаторством.  

Посада військового губернатора в Миколаєві залишалась, але піс-
ля війни вона була поєднана спочатку з посадою завідуючого морсь-
кою частиною в Миколаєві, а потім – головного командира Миколаїв-
ського порту. 

З початку 60-х рр. ХІХ ст. уряд почав проводити буржуазні рефор-
ми, спрямовані на розвиток капіталістичних відносин у країні. Прові-
дником цих реформ у Миколаєві став адмірал Б.О. фон Глазенап. Ко-
ристуючись підтримкою морського відомства, він добився відкриття 
комерційного порту та митниці у Миколаєві, включення міста до залі-
зничної мережі імперії тощо. Морське відомство з часом передало 
місту частину своїх будинків, виділяло грошові субсидії на освіту, 
благодійність, медицину, пресу, культуру. Це сприяло розвитку Ми-
колаєва і навколишніх селищ. Миколаїв із закритого центра суднобу-
дування перетворився на міжнародний торговий порт, у якому почали 
діяти іноземні представництва.  

Серед адміралтейських поселян внаслідок реформи 1861 р. збіль-
шилося розшарування на багатих і бідних, останні вимушені були йти 
в найми до заможних землевласників  або в місто, де вони поповню-
вали ряди пролетаріату. До 1877 р. стало зрозумілим, що праця коли-
шніх адміралтейських поселян більше не буде потрібна морському 
відомству. Змінились умови господарювання, та й селяни більше  
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схилялись до сільського господарства, тому всі передмістя було пере-
дано Херсонському повіту Херсонської губернії. У складі військового 
губернаторства залишився лише Миколаїв.  

З 1871 р. після відміни статей Паризького договору в Миколаєві 
відновлюється будівництво бойових кораблів. Посада військового 
губернатора знов поєднувалась з посадою головного командира Чор-
номорського флоту і портів. До початку 80-х рр. ХІХ ст. у зв’язку з 
будівництвом панцерників суднобудування повертає собі позиції в 
промисловості губернаторства, але вже співіснує з іншою розвинутою 
галуззю – експортною комерційною торгівлею. Решта галузей еконо-
міки залишалась слаборозвинутою і була спрямована на обслугову-
вання потреб населення Миколаєва і його сільськогосподарської 
округи. Воєнно-морський статус міста відновлюється, що негативно 
вплинуло на цивільний бік життя міста. Наприкінці ХІХ ст. в судно-
будування починає проникати приватний та іноземний капітал, Мико-
лаїв стає містом концентрації великих підприємств, найбільша кіль-
кість робітників була зайнята у суднобудівній промисловості.  

У зв’язку з поширенням серед населення революційних ідей 
військове  губернаторство потрапляє під суворий нагляд тимчасового 
Одеського генерал-губернатора. М.В.Копитов останнім з військових 
губернаторів намагався докласти всіх зусиль до вирішення цивільних 
проблем міста, які були продуктом розвитку капіталістичних 
відносин у губернаторстві. Миколаїв втратив роль південного 
стратегічного форпосту імперії, хоча став значним торгово-
промисловим центром. Необхідність у військовому губернаторстві, 
яке протягом цілого століття спрямовувало усі зусилля на розвиток 
флоту і суднобудування, відпала. Територіально воно складало лише 
місто з розташованими на його землі хуторами. Тому було прийнято 
рішення замінити військове губернаторство на градоначальство. Це 
суттєво не змінило статусу Миколаєва, бо посаду градоначальника 
став займати начальник військового порту.  

В Миколаївсько-Севастопольському військовому губернаторстві 
установи місцевого самоуправління були створені і діяли швидше як 
виконавчі органи губернаторської канцелярії. Вони підпорядковува-
лись військовому губернатору і виконували його розпорядження. У 
1805-1870 рр. вони діяли на підставі Положення  Катерини ІІ і склада-
лись з шестигласних міських дум, магістратів, сирітських та совісних 
судів, управлінь купецьких, міщанських та селянських громад. Після 
введення “Городового положення” 1870 р. у Миколаєві діяли міська 
дума та управа, у передмістях були засновані приміські думи. Істот-
них змін після 1870 р. не сталося, навпаки, міське самоуправління 
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опинилось під ще більшим контролем військових губернаторів, для 
здійснення якого уряд створив спеціальну установу – особливе з місь-
ких справ присутствіє на чолі з військовим губернатором. При вве-
денні “Городового положення” 1892 р. особливе з міських справ присут-
ствіє скасували в усіх містах імперії, крім Миколаєва, його наявність 
знов не сприяла піднесенню активності гласних. Законодавство Російсь-
кої імперії передбачало участь у міському самоуправлінні лише предста-
вників найбагатших прошарків міської громади, а ті проявляли зацікав-
леність тільки під час вирішення власних проблем. Тому за сто років 
існування міського самоуправління в Миколаївсько-Севастопольському 
(Миколаївському) військовому губернаторстві воно ніколи не мало реа-
льної влади і не було повноважним представником місцевого населення. 

Наведених фактів з історії землеволодіння достатньо, щоб зрозу-
міти пріоритети в земельній політиці. Після приєднання Кримського 
півострова і Північного Причорномор’я місцевість, на якій були за-
сновані Севастополь і Миколаїв, а також адміралтейські селища, вва-
жалась власністю казни і знаходилась у користуванні морського ві-
домства. Воно само проектувало плани міст, потім представляло їх на 
затвердження і втілювало їх у життя; роздавало казенну землю прива-
тним особам для спорудження будинків, садівництва і городництва; 
залишало за собою всі ті землі, які були йому потрібні для портових 
споруд, казенних будинків, флотських казарм і шпиталів, пристаней і 
набережних. Морське відомство відбирало для своїх цілей найкращі 
ділянки, а військові губернатори – головні командири, маючи в кори-
стуванні ті ж самі земельні площі, не могли одночасно вирішити про-
блеми флоту і міста. В інтересах оборони держави вони віддавали 
пріоритет інтересам морського відомства. Хоча земля містам і сели-
щам все ж таки була виділена, міщани та селяни знаходились у скрут-
ному становищі. При розмежуванні їх наділили лише маленькими 
клаптиками землі, з яких неможливо було прохарчувати свої сім’ї. 
Міські громади вели постійну боротьбу за землю, але протистояти 
морському відомству були не в змозі. Якщо у нього виникала потреба 
в якійсь земельній ділянці, то місто повинно було негайно звільнити 
цю ділянку, навіть знести розташовані на ній будівлі. У другій поло-
вині ХІХ ст. морське відомство поступилось значними ділянками зем-
лі інженерному й артилерійському відомствам, які знову ж таки вико-
ристовували ці ділянки зі стратегічною метою.  

Земля адміралтейських поселян до 1861 р. належала казні, і розпо-
ряджалось  нею також морське відомство, хоча поселяни ілюзорно 
вважали себе власниками цієї землі. Зростання чисельності поселян 
відбувалося пропорційно зменшенню кількості землі, їхню землю 
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захоплювали сусідні поміщики і миколаївські міщани. Земельні наді-
ли поселян не відповідали мізерним державним нормам Російської 
імперії. Після реформи 1861 р. заможніші з поселян зосередили в сво-
їх руках значні земельні площі, поступово перетворюючись на сільсь-
ку буржуазію, а найбідніші селяни взагалі втратили свою землю. 

В Миколаївському і Севастопольському військовому губернаторс-
тві кількісний, становий, національний склад населення змінювався 
під впливом різних причин – політики уряду, війн, повстань, епіде-
мій. На початку століття уряд дозволив селитися в Миколаєві і Севас-
тополі всім без обмежень. На службу до морського відомства посту-
пило багато іноземців. Але, вирішивши підпорядкувати йому міста, 
уряд намагався вислати ті категорії населення, які не мали відношен-
ня до флоту і суднобудування або за своїми релігійними і національ-
ними ознаками не відповідали інтересам імперії. Найбільшим репре-
сіям було піддано євреїв, виселяли також греків, татар та ін. У роки 
Кримської війни та після неї виселялись навіть іноземці, які багато 
років служили в адміралтействах. Більшість репресованих направля-
лась на помешкання до внутрішніх губерній Російської імперії. Випу-
скати іноземців за кордон уряд не збирався. В такий спосіб, за офіцій-
ними заявами, він намагався зберегти російські воєнні таємниці. На-
справді ж боявся розголосу за кордоном своєї репресивної політики. 

У другій половині ХІХ ст., особливо після відкриття Миколаївського 
порту для закордонної торгівлі, кількість представників різних націона-
льностей поступово стала збільшуватись. В оcновному на жительство 
приїжджали євреї, які займались торгівлею і ремеслом. Цьому сприяла 
діяльність Б.О. фон Глазенапа. На кінець ХІХ ст. населення Миколаєва за 
своїм національним складом стало російсько-українсько-єврейським, 
представники інших національностей складали незначний відсоток. Че-
рез розподіл населення тільки за станами, віросповіданням і мовою важ-
ко визначити кількість українців у губернаторстві. Цю національність 
виділяє лише перший загальний перепис Російської імперії, за яким кіль-
кість українців у губернаторстві дорівнювала тільки 8,45%. Але, зважаю-
чи на формування національного складу населення губернаторства в 
кінці ХVIII – на початку ХІХ ст. можна стверджувати, що кількість укра-
їнців була набагато більшою. 

Дослідження історії Миколаївсько-Севастопольського військового 
губернаторства дозволяє зробити узагальнюючий висновок про його 
історичне значення, яке полягало в тому, що наявність запроваджено-
го типу адміністративно-територіального управління дозволила Ро-
сійській імперії інтегрувати приєднані території до складу імперії, 
протягом століття всі зусилля цього регіону спрямовувати на створення 
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умов для функціонування Чорноморського флоту та розвитку судно-
будування. Така політика Російської імперії відбилась і на подальшій 
долі міст і селищ. Миколаїв і Севастополь за радянських часів зберег-
ли за собою статус військово-морських баз Чорноморського флоту і 
центрів суднобудівної промисловості.  

Автор посібника цілком розуміє, що тема до кінця не може бути 
висвітлена в одній монографії, бо вона обмежена поставленими за-
вданнями і обсягом книги. Тому питання діяльності губернаторів у 
галузі освіти, культури, благодійності та інші чекають на своє поглиб-
лене дослідження. 


