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1.2. Джерельна база дослідження 

Джерельна база дослідження складається з опублікованих 
(законодавчі акти, збірники документів, статистичні матеріали, публі-
цистика, мемуари, спогади, періодична преса, адрес-календарі) і архі-
вних матеріалів. Оскільки тема належить до кола малодосліджених 
проблем вітчизняної історії, автор прагнула до вивчення та викорис-
тання великої кількості неопублікованих джерел. З огляду на те, що 
більшість досліджень зроблена на базі московських та петербурзьких 
архівів, автор посібника вирішила більше залучати місцеві джерела. 

Базовим для дослідження є фонд “Канцелярії Миколаївського 
військового губернатора” (ф. 230) – один з найбільш інформативних 
і особливо цінних фондів Державного архіву Миколаївської області, 
документи якого охоплюють період з 1805 до 1900 рр. (увесь період 
існування військового губернаторства в Миколаєві) та складають 
11963 одиниці зберігання. Він містить архівні матеріали не тільки 
миколаївського, а й севастопольського походження. 

Окрім цього, за проблематикою праці вводяться до наукового обі-
гу інші матеріали Державного архіву Миколаївської області: ф. 131 
“Миколаївське повітове двокласне училище”, ф. 216 “Миколаївська 
міська управа”, ф. 222 “Миколаївська міська дума”, ф. 229 
“Канцелярія Миколаївського градоначальника”, ф. 231 
“Миколаївська міська поліція”, ф. 239 “Миколаївський міський 
статистичний комітет”, ф. 243 “Канцелярія будування міста 
Миколаєва”, ф. 246 “Управління Чорноморських адміралтейських 
поселень”, ф. П-1817 “Комиссия по изучению истории Октябрьс-
кой революции и Коммунистической партии Советского Союза 
“ИСТПАРТ”. 

Для ще більшого розширення джерельної бази і повного висвіт-
лення теми автор залучила фонди державних архівів Одеської (ф. 1 
“Управління Новоросійського і Бессарабського генерал-
губернатора”, ф. 5 “Управління тимчасового Одеського генерал-
губернатора”), Херсонської (ф. 14 “Херсонська (Новоросійська) 
губернська креслярня”) областей та Автономної республіки Крим 
(ф. 26 “Канцелярія Таврійського губернатора”). 

Державний архів м. Севастополя не має документів за першу по-
ловину ХІХ ст. Автор посібника використала у Севастопольському 
міському архіві мікрофільми, які архівісти відзняли в Російському 
державному архіві Військово-Морського флоту (ф. 315 “Колекція 
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Вигляд архівних справ фондів Державного архіву Миколаївської  
області № 230 “Канцелярія Миколаївського військового губернатора” 

та № 222 “Миколаївська міська дума”  

матеріалів з історії російського флоту”, ф. 243 “Управление глав-
ного командира Черноморского флота и портов Черного моря”), 
намагаючись поповнити недостатню історико-архівну базу за цей 
період. 

Також автор звернулась до Центрального державного історичного 
архіву України в м. Києві (ф. 356  “Канцелярія Миколаївського 
військового губернатора” – 486 од. зб. за 1850-1900 рр.), Інституту 
рукописів Центральної наукової бібліотеки НАН України ім. 
В.І.Вернадського, Центральної наукової бібліотеки НАН України ім. 
В.І.Вернадського, Одеської міжобласної наукової бібліотеки ім. 
О.Горького, Миколаївської обласної наукової бібліотеки ім. 
О.Гмирьова, Севастопольської морської бібліотеки Чорноморського 
флоту Російської Федерації, Севастопольського музею Чорноморсь-
кого флоту Російської Федерації, музею героїчної оборони і визволен-
ня м. Севастополя, Миколаївського музею суднобудування і флоту, 
Миколаївського обласного краєзнавчого музею. 

Архівні матеріали, що використані в дослідженні, доцільно поді-
лити на такі групи: 
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– іменні укази Сенату, сенатські укази, височайше схвалені висно-
вки Державної ради та положення Комітету Міністрів, циркуляри 
Міністерства внутрішніх справ, розпорядження Новоросійського і 
Бессарабського генерал-губернатора, тимчасового Одеського генерал-
губернатора. Ця група документів має високий ступінь достовірності 
інформації і характеризує колоніальну політику російського уряду на 
Півдні України; 

– накази і розпорядження Миколаївського і Севастопольського 
військового губернатора, листування військового губернатора з уря-
довими установами, Сенатом, міністерствами морським, воєнним і 
внутрішніх справ, органами місцевого самоуправління тощо. Цей 
комплекс документів найкращим чином характеризує усі напрямки 
діяльності миколаївських військових губернаторів; 

– звіти Новоросійського і Бессарабського генерал-губернатора, 
Херсонського і Таврійського цивільних губернаторів, звіти і матеріа-
ли до них, а також огляди (1880-1899 рр.) Миколаївського військово-
го губернатора по портових містах Миколаєву і Севастополю та по 
військовому губернаторству в цілому, звіти підлеглих губернатору 
установ, звіти і доповідні записки чиновників. Названа група докуме-
нтів представляє офіційні матеріали, що майже кожного року направ-
лялись в Петербург і містили відомості про стан справ у кожній адмі-
ністративно-територіальній одиниці або її установі. На прикладі звіт-
ної документації губернаторів різного рангу стає очевидною само-
стійність, особливий статус і широта повноважень в Новоросійському 
краї Миколаївського військового губернатора; 

– окремі справи канцелярії Миколаївського військового губернато-
ра з питань адміністративного і поліцейського управління, економіч-
ного і культурного розвитку міст і селищ губернаторства, штатні роз-
клади канцелярії, формулярні списки чиновників; 

– документи органів місцевого і станового самоврядування, прото-
коли засідань, матеріали виборів, постанови, звіти і листування з різ-
них питань, а також документи особливого у міських справах присут-
ствія; 

– матеріали загальноросійської, регіональної і місцевої статистики, 
в тому числі документи з проведення загальноросійського перепису 
населення 1897 р., переписів Миколаївського військового губернатор-
ства 1863, 1875 рр., статистичні відомості, зібрані Миколаївським і 
Таврійським статистичними комітетами, інформації поліції про кіль-
кість населення, його становий і соціальний склад, кількість і якість 
землі, врожайність, кількість промислових підприємств, торгових, 
релігійних, навчальних закладів. 
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В цілому автором було проаналізовано 14 фондів державних архі-
вів Одеської, Херсонської, Миколаївської областей, м. Севастополя, 
Центрального державного історичного архіву в м. Києві. 

До друкованих джерел відносяться: 
– Збірники документів 
Законодавчі матеріали, використані в дисертації, зібрані в 

“Повному зібранні законів Російської імперії”. В основному вони 
стосуються заснування Миколаївської губернії, адміністративно-
територіальних змін, становлення воєнно-морських структур, в тому 
числі й Чорноморського флоту, подальших змін в управлінні Чорно-
морським флотом і Миколаївським військовим губернаторством. 

Другою важливою збіркою є зібрання узаконень і розпоряджень 
по морському відомству “Звід морських постанов” (1830-1901 рр.), 
що видавалась в Санкт-Петербурзі в Головному Адміралтействі. Тут 
містяться відомості про штати портових управлінь, в тому числі й 
Миколаївського порту, даються пояснення щодо повноважень голо-
вного командира, витрат на його утримання, накази по морському 
відомству про призначення головних командирів, накази та розпоря-
дження самих головних командирів по Чорноморському флоту тощо. 

Автор використав окремі документи зі збірок, присвячених       
200-річчю Севастополя і Миколаєва [511; 38]. 

– Статистичні матеріали 
Безперечний інтерес представляє робота, проведена статистичним 

комітетом Таврійської губернії, опублікована в збірнику 
К.В.Ханацького [550]. В ньому зібрані відомості про кількісний, наці-
ональний, релігійний склад населення, його заняття, про відбудову 
Севастополя після війни, кількість будинків, лавок, показники вироб-
ництва і торгівлі, судноплавство, зміни в управлінні містом з 1859 до 
1865 рр. 

Дуже важливим джерелом, що містить відомості про кількість на-
селення Миколаєва, передмість, хуторів, його соціальний склад, є 
матеріали перепису населення Миколаївського військового губерна-
торства, проведеного Миколаївським статистичним комітетом 1875 р. 
[424]. На основі даних цього перепису базувалась вся офіційна стати-
стика військового губернаторства, навіть після Першого загального 
перепису населення  Російської імперії, матеріали якого також відно-
сяться до цієї групи джерел [465]. Сюди ж відносяться стислі статис-
тичні звіти Миколаївського губернаторства [380; 381; 382; 383; 384], 
які містять цифрову інформацію про розподіл населення за станами, 
віросповіданнями, про народжених і померлих, кількість навчальних, 
релігійних, торгових закладів, врожайність у передмістях і на хуторах. 
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До цієї групи джерел відносяться “Огляди Миколаївського військового 
губернаторства”, статистико-економічні огляди Херсонської губернії, 
аналізи роботи Миколаївського торгового порту, збірка документів 
про будівництво водопроводу в м. Миколаєві [62; 408; 447; 448; 449; 
450; 451; 361; 499]. 

– Публіцистика, мемуари, спогади, періодика 
Цю групу джерел складають публікації в журналі “Морський збір-

ник”, який почав виходити у 1848 р. під редакцією В.Мельницького 
[359; 360; 385; 386; 417; 425; 426; 427; 428; 429; 430; 443]. 

Саме в “Морському збірнику” знайшли місце численні публікації 
лікаря морського відомства М.Закревського, який все життя служив у 
Севастополі і безпосередньо брав участь у всіх подіях першої полови-
ни ХІХ ст. Його репортажі, спогади протягом багатьох років публіку-
вались в цьому журналі. Якщо зважити на недостатню кількість доку-
ментів з історії м. Севастополя, то публікації М.Закревського є без-
цінним джерелом з вказаної теми [342; 343; 344; 345; 346; 347; 348; 
349; 350]. 

“Морський збірник” друкував твори й миколаївських авторів. Чис-
ленна кількість їх належала купцю Андрію Самокішину [503; 504], 
підпоручику Леонтьєву 2-му [398],  Н.Сайну [502],  Е.П. [336], деякі 
зовсім не підписані. 

В ХХ ст. “Морський збірник” продовжував свою роботу. В 90-х 
рр. він розпочав акцію “Галерея російських флотоводців”, в якій дру-
кувались біографії видатних російських адміралів [546; 10; 12]. 

Окрім “Морського збірника”, статті про Миколаїв і Севастополь 
друкувались в журналах “Современник”, “Русская старина”, “Русский 
архив”, “Одесский вестник”, “Северная Пчела”, “Еврейская старина”, 
“Исторический вестник” [51; 55; 467; 560; 527; 357; 532]. 

– Матеріали Таврійської губернської архівної та земельної комісій 
Таврійська губернська вчена архівна комісія була заснована у 1887 

р. і видавала “Известия”. Саме тут під керівництвом А.Маркевича 
було опубліковано матеріали канцелярії Миколаївського військового 
губернатора, які зараз переважно втрачені [355; 356]. 

На особливу увагу заслуговують звіти члена Таврійської земельної 
комісії Д.І.Каллістова, якому було доручено за архівними матеріала-
ми простежити стан межування севастопольських земель між різними 
власниками, починаючи від заснування міста. Результатом його робо-
ти став детальний звіт з переліком планів і власників [366; 414].  В 
посібнику використано також публікації з періодичних видань того 
часу, зокрема газети “Южанин”, “Рассвет” [574; 571]. 
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– Матеріали довідкового характеру,  адрес-календарі 
До цієї групи джерел відносяться довідники, путівники, адрес-

календарі, в яких є інформація про міста Севастополь, Миколаїв і 
селища морського відомства, що стосуються досліджуваного періоду 
[434; 435; 436; 437; 438; 439; 440; 441; 442; 462; 365; 410]. 

В цілому проаналізована джерельна база посібника цілком достат-
ня для вирішення поставлених завдань і дозволяє розглянути питання 
про передумови створення Миколаївського військового губернаторст-
ва та його історичний шлях; дослідити та охарактеризувати головні 
напрямки діяльності військових губернаторів, які були представника-
ми уряду Російської імперії на підвладній їм території; визначити 
місце та роль органів міського самоуправління та їх взаємовідносини 
з державною владою; проаналізувати діяльність державних установ, 
підпорядкованих військовому губернатору; проаналізувати соціаль-
но-економічний стан населення, що проживало на території військо-
вого губернаторства. 

Мапа м. Севастополя, 1825 р. 


