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РОЗДІЛ 2 
 
МИКОЛАЇВСЬКЕ ВІЙСЬКОВЕ      

ГУБЕРНАТОРСТВО 
У 1805-1900 рр. 

2.1. Передумови створення, причини та історія 
 заснування, особливості адміністративно-

територіального устрою і управління 

Північне Причорномор’я та Крим ще з давніх часів мали велике 
політичне, стратегічне та економічне значення. У ІХ-ХІІІ ст. тут про-
лягала  велика торговельна магістраль “шлях із варягів у греки” між 
Балтикою і Візантією. Київські князі Аскольд і Дір (861 р.), Олег 
(907  р. і 911 р.), Ігор (941 р. і 944 р.), Святослав (968-970 рр.) та Воло-
димир (988 р.) вели успішну боротьбу за право вільного мореплавства 
і торгівлі на Чорному морі, підписували вигідні угоди з Візантією. У 
ХІІІ ст. ці території захопили монголо-татари. В результаті вдалих 
дипломатичних дій наприкінці ХІV ст. литовсько-руський князь Ві-
товт отримав від татар грамоту, в якій вони зрікались “історичних 
прав” на руські землі і повертали Україні Чорномор’я. На цих землях 
Вітовт збудував низку фортець, у тому числі Хаджибей.  

Довгий час про землі Криму і Північного Причорномор’я, пану-
вання у Чорноморському басейні мріяла Російська держава. Почи-
наючи з ХV ст. вона вела війни з Кримським ханством, а потім Ос-
манською імперією. Війни слідували одна за другою: 1676-1681, 
1686-1700, 1710-1713, 1735-1739, 1768-1774, 1787-1791, 1806-1812, 
1828-1829, 1853-1856, 1877-1878 рр.  В результаті були звільнені від 
турецького іга і приєднані до Росії Південна Україна, Бессарабія, 
Крим, Північно-Західний Кавказ, Чорноморське узбережжя Кавказу, 
південно-західна Грузія та північна частина Турецької Вірменії. 

Запорізькі козаки багато разів здійснювали довгострокові походи 
проти турок по Чорному морю в Крим і до витоку Дунаю. На легких 
суднах “чайках” вони досягали Кафи і Сінопа, громили Очаків і Азов. 
Один з найбільших морських походів козаки здійснили у 1633 р.   
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Вони вели бої за Ізмаїл, Кілію, міста і селища між Дніпром і Дунаєм. У 
1637 р. козаки відвоювали у турків фортецю Азов і п’ять років її утриму-
вали. Козаки брали участь в більшості російсько-турецьких війн. 

Результатом російсько-турецької війни 1768-1774 рр. був Кючук-
Кайнарджийський мирний договір (11 червня 1774 р.), за яким до Ро-
сійської імперії відійшли територія Південної України до Південного 
Бугу, фортеці Кінбурн, Керч, Єнікале. На той час це забезпечувало 
Росії право вільного мореплавства на Чорному морі та вихід через 
чорноморські протоки. Росія бажала закріпити свої завоювання. Дося-
гти цієї мети можливо було тільки з сильним військовим флотом.  

Організацією суднобудування і заснування флоту на Чорному морі 
займався визначний державний і воєнний діяч Російської імперії Гри-
горій Олександрович Потьомкін. У 1780 р. він остаточно переїхав на 
Південь і обрав центром свого управління Кременчуг. Насамперед на 
Півдні України, в урочищі Олександр-шанц, за ініціативою 
Г.О.Потьомкіна та Указом Катерини ІІ від 18 червня 1778 р. було за-
сновано фортецю, порт з гаванню, адміралтейство з верф’ю та місто, 
яке отримало назву Херсон [468, с. 722-723]. Через рік херсонські 
суднобудівники спустили на воду 60-пушечний корабель “Екатерина” 
і фрегат “Григорий Богослов”. Херсонське адміралтейство з верф’ю 
діяло до 1827 р. За цей час тут побудували 170 кораблів і суден для 
Чорноморського флоту. 

З початку 1773 р. російські моряки вели вимірювання в Ахтіярській 
гавані, яка за своїми кліматичними умовами, природними особливос-
тями і розташуванням в Чорноморському басейні представляла уніка-
льні можливості для базування флоту і здійснення контролю над ак-
ваторіями Чорного і Азовського морів. Капітальне освоєння берегів 
Ахтіарської гавані почалося після приєднання Кримського півострова 
(8 квітня 1783 р.) [511, с. 5]. До середини квітня 1783 р. сюди прибули 
Капорський і Дніпровський полки та ескадра під командуванням віце-
адмірала Федота Олексійовича  Клокачова, щойно призначеного ко-
мандуючим флотом “на Чорному і Азовському морях” [40, с. 6; 20, 
с. 206]. Однак 8 травня 1783 р. він очолив Херсонську портову адміні-
страцію і відбув до Херсона. Після нього командування ескадрою 
прийняв Томас Федорович Мекензі, який одночасно став і команди-
ром Севастопольського порту. Г.О.Потьомкін довіряв Т.Ф.Мекензі, і 
останній був повністю самостійний у своїх діях. Начальником штабу 
при ньому був Д.Н.Сенявін, який фактично керував спорудженням 
бази для флоту. 3 червня 1783 р. під керівництвом Д.Н.Сенявіна на 
місці невеличкого татарського селища Ахті-Яр заклали перші кам’яні 
будинки, які поклали початок Севастополю [511, с. 28].  
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Ф.О.Клокачов раптово помер 27 жовтня 1783 р. Через місяць, замість 
нього, на чолі Херсонської портової адміністрації став контр-адмірал 
Яків Пилипович Сухотін, а 5 вересня 1785 р. Г.О.Потьомкін запропону-
вав цю посаду Миколі Семеновичу Мордвинову [20, с. 205-206].  

10 лютого 1784 р. Катерина ІІ підписала Указ, за яким повеліла 
“улаштувати такі укріплення”: “фортецю велику Севастополь, де нині 
Ахті-Яр і де повинні бути адміралтейство, верф для кораблів першого 
рангу, порт і військове селище” [472, с. 21-22]. Т.Ф.Мекензі помер 10 
січня 1786 р., замість нього на посаду командира Севастопольського 
порту було призначено графа Марка Івановича Войновича, який вод-
ночас став начальником Севастопольської ескадри [20, с. 210, 212]. 
Саме М.І.Войновича приймала Катерина ІІ під час відвідин Севасто-
поля у травні 1787 р.  

Катерина ІІ прибула в Севастополь у супроводі високопоставле-
них осіб іноземних держав. Демонстрація могутності Чорноморського 
флоту під час відвідин викликала відповідну реакцію іноземних країн. 
Туреччина висунула ультиматум про повернення Криму, і 21 серпня 
1787 р. почалася чергова російсько-турецька війна. Діючий флот по-
требував спорудження нових кораблів на заміну тих, що вийшли із 
ладу. Це завдання покладалось на Херсонську верф, “але мілководдя 
гирл перешкоджало виводити із Херсона в море великого рангу кора-
блі…” Тому губернатор Новоросійського краю Г.О.Потьомкін розпо-
чав пошук нового зручного місця для будівництва верфі.  

Невдовзі один з його підлеглих, крігс-комісар М.Л.Фалєєв, запропо-
нував вільну ділянку при злитті річок Південний Буг і Інгул, де й було 
засновано верф і місто Миколаїв (1789 р.). Потьомкін загорівся ідеєю 
“майбутнього  грандіозного  адміралтейства – гнізда нового російського 
Чорноморського флоту”. Будівництвом міста керував М.Л.Фалєєв. 25 
серпня 1790 р. “Височайшим Указом” капітаном над Миколаївським 
портом і начальником штурманів було призначено бригадира Івана Ти-
хоновича Овцина [20, с. 217-218]. 2 вересня 1790 р. для організації робо-
ти на новозаведеній верфі Г.О.Потьомкін направив двох штаб-офіцерів, 
сім обер-офіцерів, чотирнадцять унтер-офіцерів та бухгалтера. 21 лютого 
1791 р. для нагляду за цивільними роботами призначено капітана Коноп-
ліна, 26 квітня на посаду городничого вступив відставний секунд-майор 
Якимович (Данило Єкимович – [281а, арк. 27]), а на посаду архітектора – 
капітан Неплюєв [20, с. 217- 218].  

29 серпня 1791 р. Г.О.Потьомкін писав М.Л.Фалєєву: “Поспішайте 
з озброєнням Миколаєва. Ти не можеш собі уявити, наскільки він по-
трібен. Від цього, крім того, залежить честь моя і Миколаївської вер-
фі, мало кому відомої...” [20, с. 217]. Незважаючи на великий приплив 
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бажаючих оселитися в Миколаєві, робочих рук в адміралтействі не ви-
стачало. За розпорядженням Г.О.Потьомкіна до Миколаївського адмірал-
тейства у 1790 р. були приписані селища Богоявленськ, Воскресенськ, 
Калинівка, Покровськ, Знам’янка і Богданівка з метою забезпечення вер-
фі робочою силою, “щоб при нестачі адміралтейських майстрових і при 
цілковитій неможливості здобувати не тільки їх, а взагалі робочі руки в 
новому завойованому безлюдному краї, використовувати поселенців в 
кораблебудівні, теслярські та інші роботи” [300, арк. 125 зв. – 126].  

Селище Богоявленськ роз-
ташоване на березі Бузького 
лиману (сучасний Жовтневий 
район м. Миколаєва), у пониз-
зі р. Інгул розташовані Кали-
нівка і Воскресенськ (сучасна 
Миколаївська область), на 
чумацькому тракті Миколаїв-
Херсон – Покровськ (сучасна 
Херсонська область), Богданів-
ка і Знам’янка (сучасна Кірово-
градська область) [290, арк. 2; 
292, арк. 2; 406, ч. 2, с. 368]. Ці 
селища були засновані і заселе-
ні самим Г.О.Потьомкіним. 
Насамперед у 1784-1786 рр. 
були заселені Знам’янка і Богданівка. Коли у 1819 р. постало питання 
про передачу цих поселень з морського у військове відомство, в Богдані-
вці вже було 194 будинки, проживало 696 душ чоловічої і 691 жіночої 
статі, а в Знам’янці – 202 будинки, 725 душ чоловічої і 756 жіночої статі 
[287, арк. 52-75, 78-114.] Богоявленськ, Калинівка, Воскресенськ і По-
кровськ заселені за “Височайшим Указом” від 2 липня 1789 р. [292, арк. 
2]. У Богоявленськ Г.О.Потьомкін примусово переселив селян із 
Київського і Новгород-Сіверського намісництв. Добровільно селились 
тут адміралтейські теслярі і матроси, звільнені від служби. В 1794 р. до 
Богоявленська були переселені майстрові Кричевського канатного заво-
ду з Білорусії: прядильники, ткачі, гутники. За статистичними даними у 
1795 р. в Богоявленську вже проживало 452 душі чоловічої і 412 жіночої 
статі [285, арк. 96; 295, арк. 22; 400, с. 173]. Селище Покровськ було засе-
лене сім’ями вільнопоселенців з Київського і Новгород-Сіверського на-
місництв, а також заштатними церковнослужителями. На 1795 р. в сели-
щі було 19 будинків, проживало 52 душі чоловічої і 39 жіночої статі [285, 
арк. 83, 85, 96; 400, с. 198]. Згідно з розпорядженням Г.О.Потьомкіна 

Перший будиночок в Миколаєві 



36  

Левченко Л. 

села Калинівку і Воскресенськ примусово заселяли російськими 
кріпаками, які втекли від своїх поміщиків. Крім них, тут оселялись 
вихідці з Правобережної України, а також сім’ї ремісників з різних 
місць Російської імперії. У 1795 р. у Воскресенську мешкало 290 душ 
чоловічої і 159 жіночої статі, у Калинівці – 81 душа чоловічої і 75 
жіночої статі [284, арк. 6-7, 10-11, 133-135, 139-140, 161, 172, 174, 176, 
201; 285, арк. 96]. Адміралтейські поселення до 1798 р. були підпо-
рядковані Канцелярії будування м. Миколаєва. Потім вони були пере-
дані у розпорядження Чорноморської виконавчої експедиції. До 1797 
р. адміралтейські поселяни виконували різні роботи на підприємствах 
Морського відомства, у тому числі на Знам’янському фаянсовому та 
Миколаївському цегельному заводах. З 1 січня 1797 р. поселенці були 
звільнені від робіт, замість них мали сплачувати оброк по 4 руб. з 
кожної душі чоловічої статі. Оброк збирався два рази на рік, в липні і 
січні, і направлявся в інтендантську експедицію Чорноморського ад-
міралтейського правління [283, арк. 12, 18, 32, 40, 41, 43; 286, арк. 90-
91]. Г.О.Потьомкін весь час опікувався адміралтейськими поселення-
ми, особливу увагу він звертав на Богоявленськ, який планував поєд-
нати з Миколаєвом, збудувавши місто амфітеатром на березі Бугу 
[300, арк. 132]. На жаль, завершити  все задумане йому не вдалося: 
5  жовтня 1791 р. по дорозі з міста Яс до Миколаєва він помер, не 
втіливши свої плани до кінця. 

29 грудня 1791 р. було укладено Яську мирну угоду, за якою до 
Росії відійшли землі між Південним Бугом і Дністром та назавжди 
закріплювалося все Північне Причорномор’я, у тому числі Крим. 
Необхідність захищати щойно завойовані землі спричинила значне 
збільшення штатів та фінансування Чорноморського флоту, на утри-
мання адміралтейств, флоту та для суднобудування з державної 
скарбниці імперії почали виділяти 2112246 руб. 48 3/4 коп. щорічно. 
Кількість кораблів мала дорівнювати 490 суден різного типу. Оцінили 
й всі переваги Миколаївської верфі. За постановою від 28 квітня 
1795 р. Миколаїв було призначено місцеперебуванням Чорноморсько-
го Адміралтейського правління. М.С.Мордвінов влаштувався в 
Миколаєві ще рік до того. Для нього збудували будинок, в якому 
розміщувались ще й експедиції правління. В квітні 1794 р. в Миколаїв 
перевели кадетський корпус. Протягом 1795 р. переїхало все Чорно-
морське Адміралтейське правління. У травні 1796 р. переведено адмі-
ралтейські майстерні. В цьому ж році засновано в Миколаєві казенну 
друкарню морського відомства. Таким чином, Миколаїв став містом, 
в якому зосередились всі інститути управління Чорноморським фло-
том. Місто швидко будувалось. Якщо, за свідченням німецького    
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лікаря Дрімпельмана, у 1788 р. тут не було нічого, крім окремих ха-
луп з очерету і вартових, то в 1792 р. в місті вже існували: 1 церква, 
4 громадських будинки, 100 казарм, 13 магазинів, 158 кам’яних і де-
рев’яних будинків, 209 мазанок, 61 землянка, 149 лавок, 23 погреби, 
1566 душ жителів і 1734 тимчасових робітники [26, с. 52-53].   

У 1795 р. Миколаїв було приписано до Херсонського повіту Воз-
несенського намісництва, яке було засноване в цьому ж році [431, 
с. 111; 328, с. 260; 474].  Миколаїв управлявся градоначальником, ним 
тоді був майор Вороновський. У місті на той час вже діяла ратуша, 
члени якої 24 грудня 1797 р. звернулись до Новоросійського губерн-
ського правління з проханням дозволити обрати в Миколаєві міську 
шестигласну думу і совісний суд  [312, арк. 5, 31].  

Згідно з камеральним описом Криму 1784 р. татарське селище  
Ахті-Яр, поблизу якого будувався Севастополь, було віднесено до 
Магупського кадилику. Указом Катерини ІІ від 2 лютого 1784 р. за-
сновано Таврійську область, до складу якої увійшов Кримський пів-
острів, у тому числі і Севастополь [4, с.102]. З перших днів Севасто-
поль розвивався як міжнародний торговий порт [511, док. № 7]. Мані-
фестом Катерини ІІ від 22 лютого 1784 р. серед інших міст Севасто-
поль було відкрито “для всіх народів, що в дружбі з імперією нашою 
знаходяться, на користь торгівлі їх з вірними нашими піддани-
ми” [470]. 13 серпня 1785 р. “Височайшим Указом” князю 
Г.О.Потьомкіну оголошувалось: “Пристані на півострові Таврійсько-
му …звільняємо від сплати мита на 5 років… з 1 січня 1786 р.” [471]. 
На 1792 р. в місті нараховувалось 28 дворів, 2 церкви, 211 лавок і ма-
газинів, 10 постоялих дворів, 197 жителів чоловічої і 49 жіночої статі 
(не враховано моряків ЧФ і військових. – Л.Л.) [511, док. № 7].  

Але вже 27 травня 1794 р. в Указі Катерини ІІ адміралу 
М.С.Мордвінову мова йде про Севастополь виключно як військовий 
порт. “У військові гавані не тільки іноземців, а й своїх, які не служать 
у флоті або адміралтействі, не впускати без наказу головного коман-
дира над портом”, – читаємо в тексті Указу, – “непотрібні для флоту 
люди мають бути виведеними із військової гавані і порту в місця для 
міста призначені, і щоб там, окрім житла морських служителів, при-
ватних ніяких не було”, “оскільки це поселення вчинено в против-
ність закону і морського регламенту” [414, с. 4]. У відповідності  з  
таким поглядом на Севастополь, коли Маніфестом 13 лютого 1798 р. 
на Таврійському півострові оголошувалось порто-франко на 30 років, 
іноземцям було надано право вільно селитися на всьому півострові і в 
приморських пристанях, “окрім одного Севастополя, яко військовій 
гавані” [476]. 
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З воцарінням на російському престолі у листопаді 1796 р. Павла І 
фінансування Чорноморського флоту припинилося. Кораблі на Чор-
номорських верфях не будувалися, самостійність Чорноморського 
адміралтейського правління була скасована. Флот, верфі і порти на 
Чорному морі підпорядковано Адміралтейській колегії за указом від 
12 листопада 1796 р. Цим же указом М.С.Мордвінова призначено 
головним командиром Чорноморського флоту і портів Чорного моря, 
а Федір Федорович Ушаков призначений флотським начальником 
Севастопольського порту і командуючим діючими силами Чорномор-
ського флоту [20, с. 233]. У 1796 р. Вознесенське намісництво та Тав-
рійська область були ліквідовані і відновлена Новоросійська губернія. 
При ліквідації Вознесенського намісництва частина земель щойно 
заснованої Новоросійської губернії за указом імператора від 10 берез-
ня 1797 р. була передана Чорноморському адміралтейському правлін-
ню [475; 321, арк. 17; 328, с. 260].  Місто Севастополь у 1798 р. пере-
йменовано в Ахтіяр. В цьому ж році припинено підготовку кадрів для 
флоту, у Миколаєві ліквідовано Кадетський корпус [353, с. 134, 205]. 
21 січня 1799 р. адмірала М.С.Мордвинова через гучний скандал було 
викликано до столиці, на заставі його заарештували, а потім звільни-
ли зі служби “без прохання”. Замість нього призначили адмірала   
Вілліма Петровича Фондезіна. Чорноморський флот на чолі з адміра-
лом Ф.Ф.Ушаковим відправлено у Середземне море, де більш ніж за 
два роки бойових дій “на суднах, які не відзначались ні міцністю по-
будови, ні задовільними якостями, часто при продовольчих злигоднях 
від нестачі свіжої доброякісної їжі, з перевтомленням від постійної 
непосильної роботи, втрата в суднових командах різних звань сягала 
до 400 чоловік, в числі яких померлих від хвороб було 301”. Всі ці 
зміни не сприяли розвитку Чорноморського флоту та його бази. На 
початку 1801 р. Ф.Ф.Ушакова перевели на Балтійський флот, а також 
призначили членом Адміралтейств-Колегії. Замість нього флотським 
начальником в Севастополі і командуючим Севастопольською ескад-
рою призначили віце-адмірала Павла Васильовича Пустошина 
(додаток Б.1) [20, с. 233-234, 255].  

У березні 1801 р., після вбивства Павла І, російський престол по-
сів двадцятичотирирічний  Олександр І. Більшість дослідників крити-
кує Олександра І за його прихильність до сухопутної армії. Вважаєть-
ся, що він мало уваги приділяв флоту. Але, якщо проаналізувати ука-
зи, які було видано на початку його правління, складається зовсім 
протилежне враження. В цей час флот і суднобудування на Чорному 
морі знаходились у кризовому стані. Туреччина постійно загрожувала 
південним кордонам імперії, тому потрібні були кардинальні переміни 
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як на флоті, так і в суднобудуванні. 10 серпня 1801 р. Олександр І 
призначив адмірала М.С.Мордвінова на посаду віце-президента Адмі-
ралтейств-Колегії у Петербурзі. 8 вересня 1802 р. вийшов “Маніфест 
про заснування міністерств”, за яким серед інших було засновано і 
Міністерство морських сил, до ведення якого відносилась Адмірал-
тейств-Колегія [477]. У вересні 1802 р. засновано спеціальний Комі-
тет для створення флоту на чолі з А.Р.Воронцовим. Далі вийшла ціла 
низка указів щодо військово-морського флоту і суднобудування: 
13 жовтня 1802 р.  “Про заснування Військової Канцелярії по фло-
ту” [479], 21 червня 1803 р. “Про заснування Депо Карт при Чорно-
морському флоті” [483], 8 березня 1805 р. “Про реорганізацію Штур-
манської частини Чорноморського флоту” із затвердженням штату 
Чорноморського Штурманського училища, за яким кількість учнів 
мала дорівнювати 152 особам [487], 15 березня 1805 р. “Про корабле-
будування з приналежними до нього майстерствами по Чорноморсь-
кому флоту”, де було визначено на Чорноморських верфях будування 
корабля закінчувати за три роки, в Севастополі та Миколаєві кіль-
кість працівників на верфі мала дорівнювати 2520 особам [488]. Це 
ще неповний перелік указів (автор нарахував їх близько двадцяти 
тільки за період з 1802 р. до 1805 р.), виданих щодо флоту в перші 
роки царювання Олександра І. 

З іншого боку, за реформами Олександра І йшла перебудова адмі-
ністративно-територіального поділу Російської імперії. 8 жовтня 
1802 р. велика Новоросійська губернія була розділена на Миколаївсь-
ку, Катеринославську і Таврійську. В цьому ж указі вказується на 
особливий статус Севастополя. Хоча він знаходився на території Тав-
рійської губернії, він не був повітовим містом і не входив до жодного 
з семи повітів губернії [478]. В “Енциклопедичному словнику” 
Ф.Брокгауза знаходимо, що у 1801 р. в Севастополі вже була встанов-
лена посада військового губернатора [510]. Так вважає і севастополь-
ська дослідниця О.Завгородня [340, с. 37]. Автором цього посібника 
не знайдено прямого документа, в якому б мова йшла про заснування 
управління військового губернатора в Севастополі у 1801 р. 

Миколаїв було оголошено губернським містом. Миколаївська гу-
бернія складалася з чотирьох повітів: Херсонського, Єлисаветградсь-
кого, Ольвіопольського та Тираспольського [478, с. 272, 290]. Зважа-
ючи на те, що Новоросійський край був приєднаний до Росії не так 
давно, мав прикордонне положення та стратегічне значення як опор-
ний воєнний плацдарм, саме у Миколаєві  для управління губернією, 
а не в Севастополі, була встановлена посада військового губернатора. 
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Миколаївським військовим губер-
натором і управляючим цивіль-
ною частиною Катеринославської, 
Миколаївської та Таврійської гу-
берній у 1802 р. було призначено 
генерал-лейтенанта Сергія Андрі-
йовича Беклєшова, представника 
давнього дворянського роду Бек-
лєшових [480, с. 482-484]. Посади 
градоначальника вже не існувало. 

В цей час, крім С.А.Беклєшова, який був військовим губернатором, 
Миколаєвом управляв ще й цивільний губернатор, яким у 1802-
1803 рр. був дійсний статський радник і кавалер Олексій Матвійович    
Акулов [308, арк. 75а].   

20 травня 1803 р. в Миколаєві урочисто відкрились губернські 
органи правління [308, арк. 75, 75а]. В своєму наказі, даному Микола-
ївському військовому губернатору С.А.Беклєшову “Про посаду його 
по управлінню губерніями Миколаївською,  Катеринославською і 
Таврійською”, Олександр І пише: “В нових губерніях цих потрібні, 
імовірно, будуть, за винятком Катеринослава, різні будівлі як для роз-
міщення Присутственних місць, так і для проживання начальників 
губерній і віце-губернаторів. Оглянувши казенні будівлі, які знахо-
дяться в Миколаєві і Сімферополі, і зваживши, що заново збудовано 
повинно бути, ви представите про те мені, щоб необхідні суми на бу-
дування могли в той же час бути асигновані; до того ж часу, якщо в 
казенних порожніх будинках буде нестаток, можете ви для розміщення 
Присутственних місць наймати обивательські будинки” [480]. Але 
вільних будівель для розташування губернських присутственних місць 
через переповнення Миколаєва установами Чорноморського відомства 
не було. В Миколаєві святкували відкриття губернії, а в Петербурзі 
15 травня 1803 р. вийшов новий указ “Про переведення губернського 
управління із Миколаєва в Херсон і про перейменування Миколаївської 
губернії на Херсонську” [481]. Миколаїв залишено у складі Херсонсько-
го повіту Херсонської губернії. Губернські органи управління 31 травня 
1803 р. переїхали з Миколаєва до Херсона і там стали будувати присутст-
венні місця. Наприкінці 1803 р. С.А.Беклєшов помер [376, с. 237], і 
Херсонським військовим губернатором та управляючим цивільною час-
тиною Катеринославської і Таврійської губерній було призначено гене-
рала від інфантерії кавалера Андрія Григоровича Розенберга. 
О.М.Акулов, що займав посаду Миколаївського цивільного губернатора, 
став Херсонським цивільним губернатором [308, арк. 86-87].  

Вигляд м. Миколаєва, гравюра, 
1803 р. 
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В цей час на  флоті “Височайшим указом” від 4 серпня 1802 р. го-
ловним командиром Чорноморського флоту і портів було призначено 
адмірала Івана Івановича де Траверсе, який на той час розпочинав 
бурхливу діяльність [20, с. 255-256]. 

Тож очевидно, що під час існування Миколаївської губернії Миколає-
вом керувало відразу двоє: військовий губернатор та головний командир 
Чорноморського флоту і портів, С.А.Беклєшов та І.І. де Траверсе. Їх фун-
кції стосовно міста дублювалися, і вони повинні були узгоджувати свої 
дії один з одним. Так, при вирішенні питання про фінансування Микола-
ївської поліції Олександр І наказує Беклєшову: “включивши морських 
чиновників, що мають в Миколаєві свої будинки, в загальну з іншими 
жителями поліцейську повинність, розприділити її порівну для всіх і 
знестися про це з адміралом де Траверсе” [482, с. 604].  

Оскільки Миколаїв вже не був губернським містом, а повністю підпо-
рядковувався морському відомству, очевидно, що управління містом і 
адміралтейськими поселеннями вже у 1803 р. повністю перейшло до 
головного командира Чорноморського флоту і портів [536; 431]. До того 
ж 24 жовтня 1803 р. вийшов загальний для всієї імперії указ про надання 
морським начальникам прав військових губернаторів і присвоєння їм цієї 
назви, в якому призначалось “для кращого порядку і зв’язку всіх 
відносин поставити морських начальників на права військових 
губернаторів і присвоїти їм це найменування. Тоді поєднуючи в собі всі 
частини як військового, так і цивільного устрою, будуть вони управляти 
всіма предметами, до порту і міста приналежними, без всякого винятку. 
При цьому порядку речей всі чиновники різних частин повинні бути їм 
підпорядковані і від них безпосередньо одержувати накази”.  В цьому 
указі мова йде також і про те, що “в портах першого роду або воєнних... 
всі частини управління повинні стікатися до одного морського начальст-
ва”, “поліція в цих містах без всякого винятку належить управлінню 
морських начальників, і хоча б в них і знаходилась частина мешканців, 
цивільному відомству належащих, але всі вони по поліції мають знахо-
дитись у владі морського начальника” [484, с. 953]. 

23 лютого 1804 р. Комітет для створення флоту оголосив Севастополь 
головним військовим портом на Чорному морі. Купецьким кораблям 
вхід в нього було заборонено, “хіба що від шторму чи заради інших не-
сподіваних випадків зайде в  порт для ремонту або для врятування, а не 
для торгу”. Вважалось, що тоді “припинились би шляхи до розголошен-
ня становища флоту нашого і, отже, відомості про вжиті заходи; військо-
ві люди, які знаходяться при ньому, при малих зносинах з купецтвом, не 
були б ніякими іншими предметами розважені і займались би одними 
військовими вправами…” [485, с. 1018-1019; 486; 511, с. 7]. 
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Таким чином, міста Севастополь та Миколаїв з адміралтейськими 
поселеннями біля нього виявилися повністю підпорядкованими мор-
ському начальству, тому у 1805 р. було визнано доцільним до посади 
головного командира Чорноморського флоту і портів приєднати поса-
ду Миколаївського і Севастопольського військового губернатора, що 
й було зроблено розпорядженням по флоту від 20 березня 1805 р. 
[500, арк. 6]. Саме 20 березня 1805 р. в історичній літературі вважа-
ється днем заснування губернаторства. 

Ідея Г.О.Потьомкіна, його грандіозний проект про “гніздо російсь-
кого Чорноморського флоту”, нарешті, втілився у життя.  Під началом 
головного командира Чорноморського флоту і портів було об’єднано 
всі чорноморські ескадри, порти, адміралтейства, верфі, інші підпри-
ємства морського відомства. В одну адміністративну одиницю, незва-
жаючи на територіальну приналежність, було виділено міста та сели-
ща, пов’язані з флотом та суднобудуванням: Миколаїв, адміралтейсь-
кі селища Богоявленськ, Воскресенськ, Покровськ, Калинівку 
Херсонської, Знам’янку і Богданівку Катеринославської, Севастополь 
Таврійської губерній. Херсон не було включено, бо ще раніше він 
втратив своє значення через незручність суднобудування, військово-
морськими справами там займалася особлива контора над портом, на 
чолі якої стояв капітан над портом, а у 1824 р. адміралтейство в 
Херсоні було зовсім скасоване і переведене у Миколаїв. 

 Центром військового губернаторства стає Миколаїв, де в той час 
знаходилось Чорноморське адміралтейське правління. Губернаторст-
во отримало назву “Миколаївське і Севастопольське військове губер-
наторство”, таке найменування воно мало до 1864 р. 

Перш ніж продовжити розгляд історичних подій в Миколаївсько-
Севастопольському військовому губернаторстві, зупинимося і з’ясує-
мо, які особливості мало губернаторство і які повноваження мав вій-
ськовий губернатор. 

Миколаївський історик ХІХ ст. Г.Ге писав: “…Миколаїв оголоше-
но особливим губернаторством… місто остаточно стає флотським; 
його цивільна громадськість відсувалась на задній план. З іншого бо-
ку, місто ставало незрівняно ближче до вищого правління” [57, с. 118-
119]. А.Шмідт вказує, що управління Миколаївського військового 
губернатора знаходилось “в абсолютному непідлеглому відношенні 
до цивільного губернатора” Херсонської губернії [406, с. 86-87]. Та-
кож і А.Скальковський відмічав, що Новоросійський край має, за ви-
нятком головного, або намісницького, п’ять особливих управлінь, з 
яких чотири зовсім не залежать від головного начальства, що перебу-
ває в Одесі, серед них “Управління Чорноморського флоту, портів і 
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адміралтейських поселень” [525, с. 44]. Незважаючи на свідчення 
Г.Ге, А.Шмідта та А.Скальковського, автор посібника прагнула звер-
нутися до офіційних документів.  

Населені пункти губернаторства знаходились на території Херсон-
ської і Таврійської губерній, які в свою чергу входили до Новоросій-
ського краю і підлягали управлінню Новоросійського генерал-
губернатора [469; 313, с. 1]. Тому автора цікавило, чи насправді Ми-
колаївське військове губернаторство було настільки самостійним, що 
не підлягало найвищому управлінню краєм.   

Циркуляром від 31 грудня 1824 р. Новоросійський генерал-
губернатор і уповноважений намісник Бессарабської області 
М.С.Воронцов на підставі циркуляра МВС (1804 р.) наказує всім на-
чальникам губерній направляти щорічні звіти в МВС, а їх копії – в 
його канцелярію. “Бажаю, – пише М.С.Воронцов, – щоб ця корисна і 
дуже необхідна для уряду вимога у ввіреному мені Новоросійському 
краї виконувалась у всій точності” [304, арк. 1-3]. Уже в 1825 р. 
М.С.Воронцову направили свої звіти Херсонський, Катеринославсь-
кий, Таврійський, Бессарабський цивільні губернатори та Одеський, 
Феодосійський, Керч-Єнікальський і Таганрозький градоначальники. 
У звіті Таврійського цивільного губернатора від 23 травня 1825 р. 
відомостей про Севастополь немає, зате в “Табелі про земські пови-
нності по Таврійській губернії за 1821 р.” (підшита до цього звіту) в 
графі “Місто Севастополь” позначено: “Перебуває у відомстві особ-
ливого начальника” [304, арк. 134, 167-168, 172]. У звітах Херсонсь-
кого і Таврійського губернаторів за 1848, 1854, 1864, 1867 рр. звіти 
Миколаївського губернатора також не підшиті, а відомості по Мико-
лаєву, Севастополю і адміралтейських селищах наводяться лише окремі, 
наприклад, у розділах “Народне здравіє”, “Торгівля”, “Судноплавство”, 
“Опіка” [309, арк. 3-69, 456-536; 310, арк. 24, 205-272; 311, арк. 1-113, 
225-383]. У звіті Херсонського губернатора за 1864 р. перелічуються по-
вітові і заштатні міста Херсонської губернії, Миколаїв позначене як за-
штатне [311, арк. 16]. В аналогічному звіті по Таврійській губернії Севас-
тополь взагалі не значиться містом цієї губернії [311, арк. 225]. Таким 
чином, аналіз звітів підтверджує, що Управління Миколаївського війсь-
кового губернаторства було звільнено від територіальної підлеглості 
цивільним Херсонському та Таврійському губернаторам. 

Взаємовідносини з Новоросійським генерал-губернатором були 
побудовані трохи інакше. В Канцелярію намісника надходили укази 
імператора і Сенату, розпорядження різних відомств для загального 
виконання. Звідти вони пересилались у Миколаїв. Значну роль віді-
грав Новоросійський генерал-губернатор під час повстання 1830 р. і 
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розслідування, яке було після нього. Під час чуми і повстання Мико-
лаївський і Севастопольський військовий губернатор адмірал 
О.С.Грейг, а потім призначений через хворобу О.Грейга замість нього 
Севастопольський тимчасовий військовий губернатор генерал-
лейтенант Тимофєєв 1-й направляли свої накази спочатку 
М.С.Воронцову, причому в декількох примірниках. Отримавши 
“розпорядження на приведення їх у дію, якщо угодно буде схвалити і 
затвердити їх”, О.Грейг і Тимофєєв 1-й вже тоді віддавали їх своїм 
підлеглим [307, арк. 3, 4, 5, 7, 50, 51, 58, 76-80]. Сам М.С.Воронцов 
також віддавав накази по Севастополю, вони стосувались в основно-
му призначення чиновників для розслідування обставин повстання, 
доставки провіанту та дров [307, арк. 63-64]. Розглядаючи стосунки 
Миколаївського військового губернатoра і Новоросійського намісни-
ка, автор посібника дійшла висновку, що накази, які віддавав 
М.С.Воронцов, були його власною ініціативою, а така поведінка скоріше 
залежала від особистості самого графа М.С.Воронцова. Оскільки 
І.Н.Інзов, який перебував на цій посаді до нього, Ф.Н.Пален, 
А.І.Красовський, П.І.Федоров, які заміняли М.С.Воронцова в його відсу-
тність, М.М.Анненков, А.Г.Строганов, П.Є.Коцебу, що були новоросій-
ськими намісниками у 1854-1874 рр., безпосередньої участі в управлінні 
Миколаївським і Севастопольським військовим губернаторством не бра-
ли. Залишилось лише їх листування з Миколаївським військовим губер-
натором, але характер цього листування виглядає скоріше рівноправним, 
ніж начальників з підлеглими. До того ж 11 травня 1822 р. вийшов важ-
ливий указ, в якому визначалась підлеглість окремих територій Новоро-
сійському генерал-губернатору. В указі, зокрема, говорилось: “Указом 
Правительствуючому Сенату від 10 жовтня 1821 р. даним наказали ми за 
благо для загального зв’язку у справах торгових і карантинних обереж-
ностей і для зручнішого нагляду за діями оних у портах Чорного і 
Азовського морів підпорядкувати головному управлінню Херсонського 
Військового Губернатора градоначальства: Одеське, Таганрозьке, 
Феодосійське і Керч-Єнікальське, поширивши таким чином управління 
його, ми повеліваємо: Головнокомандуючому в губерніях: Херсонській, 
Катеринославській і Таврійській іменуватися надалі Новоросійським 
генерал-губернатором”. Таким чином, ці градоначальства, визначені ко-
лись як самостійні одиниці, тепер на весь період існування генерал-
губернаторства підпорядковувались йому, а на Миколаївське і Севасто-
польське військове губернаторство влада Новоросійського генерал-
губернатора не поширювалась [490].  
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Указом від 17 січня 1874 р. [491; 492] було припинено існування 
Новоросійського генерал-губернаторства. Пізніше, у 1879-1889 рр., 
Новоросійський генерал-губернатор відновлювався у вигляді тимча-
сового генерал-губернатора. Тому автор дослідження вважала за по-
трібне відразу ж з’ясувати взаємовідносини його з Миколаївським 
військовим губернатором. Масштаб діяльності тимчасового Одесько-
го генерал-губернатора розповсюджувався на Херсонську, Катерино-
славську, Таврійську та Бессарабську губернії. Йому були підпоряд-
ковані всі місцеві губернатори, градоначальники, жандармерії і полі-
ції, а також цивільні установи і учбові заклади. Головним завданням 
його була боротьба з революційним рухом. Він мав право арештову-
вати всіх осіб, запідозрених у зраді, у виступах проти царського уря-
ду, передавати їх до суду, висилати в Сибір, звільняти зі служби, на-
вчальних закладів тощо. Він також видавав обов’язкові для виконан-
ня постанови, як то про обмеження користування зброєю і вибухови-
ми речовинами, про недопустимість небезпечних вчень, особливо 
серед робітничого населення, в учбових і виховних закладах, про за-
борону незаконних зборів коштів, про суворий облік міського насе-
лення, про придушення вуличних заворушень, нічну сторожу тощо. 
Тимчасовий Одеський військовий губернатор вводив на підвладних 
йому територіях Положення про посилену охорону [313, с. 1; 316, 
арк. 1, 6, 6 зв., 9 зв.]. В Миколаївському військовому губернаторстві 
воно було введене у 1881 р. [316, арк. 1, 7]. Кожний рік воно продов-
жувалось навіть і після ліквідації управління тимчасового Одеського 
губернатора [231, арк. 1-2; 239, арк. 1-2; 242, арк. 1-2; 244, арк. 1-2; 
248, арк. 1; 251, арк. 1; 284, арк. 1]. За наказами тимчасового Одесько-
го генерал-губернатора в Миколаєві контролю піддавались книгарні, 
друкарні, літографії; поліція перевіряла приїжджих і висилала з міста 
тих, хто не мав права проживати в Миколаєві [241, арк. 1-5; 239, арк. 
1-3]. Вже в перший рік існування управління тимчасового Одеського 
губернатора число штрафів у Миколаївському військовому губерна-
торстві досягло 33-х на суму 396 руб., число    арештів – п’яти. Одесь-
кий генерал-губернатор доповідав в МВС, що Миколаїв, як і інші 
чорноморські портові міста, не заслуговує на перехід до нормального 
стану,  хоча його й виділено в самостійну адміністративну одиницю. 
Він підлягав особливому контролю через переповнення ремісниками, 
робітниками, що працювали на будівництві військово-морських спо-
руд, а також іншим неосілим людом [316, арк. 9-10]. Як бачимо, хара-
ктер завдань тимчасового Одеського генерал-губернатора корінним 
чином відрізнявся від Новоросійського генерал-губернатора, метою 
якого було освоєння і інтеграція краю до складу Російської імперії. 
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Тому й повноваження були якісно інші, в деяких галузях навіть шир-
ші. Царський уряд настільки боявся народницького руху, що готовий 
був порушити встановлені норми і підпорядкувати секретні воєнні 
об’єкти нагляду тимчасового Одеського генерал-губернатора.  

В цей же період Миколаїв територіально продовжував входити до 
складу Херсонської губернії, але, як пише у своєму звіті Херсонський 
губернатор, управлінню його не підлягав [317, арк. 24]. 

Авторка вже зазначила вище, що посада військового губернатора у 
1805 р. була суміщена з посадою головного командира Чорноморсь-
кого флоту і портів. Це вже саме по собі свідчить про всю важливість, 
яку царський уряд надавав вищевказаним територіям. Головний ко-
мандир призначався іменним “Височайшим Указом” правительствую-
чому Сенату і “Височайшим наказом” по флоту [508, ст. 101, 103]. У 
морських справах він підпорядковувався Міністерству морських сил 
[508, ст. 102] і навіть безпосередньо самому морському міністру, бо Ад-
міралтейств-Колегія стосовно Чорноморського флоту мала розглядати 
тільки ті справи, які “від міністра до неї надіслані будуть” [489]. Голо-
вний командир повинен бути в чині не нижче віце-адмірала. Він отриму-
вав на рік жалування 2400 руб., столових 3600 руб., представительських 
3900 руб., а також квартиру з опаленням і освітленням [507, с. 99-100]. 

В залежності від успіхів чи провалів зовнішньої політики Російської 
імперії посада головного командира Чорноморського флоту і портів про-
ходила трансформацію. Після поразки у Кримській кампанії за Паризь-
ким миром (1856 р.) Росія втратила право мати флот на Чорному морі, 

Будинок Головного командира Чорноморського флоту,  
в якому розташовувалися штаб Чорноморського флоту 
та канцелярія Миколаївського військового губернатора 
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а на Чорноморському 
узбережжі – воєнно-
морські бази. Замість 
головного командира 
було встановлено по-
саду завідуючого мор-
ською частиною Ми-
колаєва. У 1860 р. за-
мість неї введено поса-
ду командира Микола-
ївського порту. Після 
Лондонської конвенції 
(1871 р.) Росія нарешті 
добилася скасування ганебних статей Паризького договору. На Чорно-
морському флоті була відновлена посада головного командира Чорно-
морського флоту і портів. З 1887 р. він називався головний командир 
флоту і портів Чорного і Каспійського морів, в його веденні знаходились 
всі судна Чорноморського флоту і Каспійської флотилії. 

Управління головного командира мало таку структуру: у Миколає-
ві знаходилась Канцелярія головного командира, яка розташовувалась 
в Домі головного командира (сучасний Миколаївський музей судно-
будування і флоту), також існували штаб і його канцелярія, чергуван-
ня, аудиторіат, гідрографічні відділення і Чорноморське депо, медич-
не відділення, архів, інтендантство, Миколаївський кораблебудівель-
ний обліковий комітет, господарський комітет морської будівельної 
частини, контора Миколаївського морського шпиталя; у Севастопо-
лі – контора Севастопольського порту, обліковий кораблебудівельний 
комітет, морський шпиталь, казначейське відділення, кригс-
комісаріатська та обер-провіантмейстерська частини. Крім Миколаєва 
і Севастополя, головному командирові підлягали контора Дунайсько-
го порту та управління Херсонського порту. Комісіонери Чорномор-
ського управління знаходились в Петербурзі, Москві, Одесі, Таганро-
зі, Ростові, Дубовці. Для вирішення окремих питань створювались 
різного роду комітети і комісії. Так, у Севастополі у свій час існували 
комітети для спорудження сухих доків, для будівництва нового     
адміралтейства тощо.  

Головному командиру підпорядковувались всі чини, починаючи з 
віце-адмірала, що служили в Чорноморському флоті, а також корпуси 
морської артилерії, флотських штурманів, корабельних інженерів, 
вісім робочих екіпажів, які були заведені у 1827 р. Завідування ними 
знаходилось в руках обер-інтенданта в Миколаєві, а в Севастополі, 

Адміралтейство в м. Миколаєві, гравюра 



48  

Левченко Л. 

Херсоні і Ізмаїлі – капітанів над портами. У 1851 р. було поєднано 
управління ластовими командами, робочими екіпажами й арештант-
ськими ротами морського відомства. В Чорноморському флоті вони 
підпорядковувались обер-інтенданту, при якому існував особливий 
штаб [529, с. 3; 530, с. 191-196, 209-218]. Також головному команди-
рові підпорядковувались навчальні заклади Чорноморського флоту. 
Штати Чорноморського флоту змінювались і затверджувались багато 
разів [434, с. 89-107]. Цей розгляд дає можливість зрозуміти, яка скла-
дна і розгалужена система управління Чорноморським флотом і по-
ртами, а також характер широких повноважень головного командира. 

Повноваження генерал-губернатора і губернатора визначались 
“Учреждением для управления губернией” 1775 р. Катерини ІІ. Осо-
бисто генерал-губернатору належала функція нагляду за місцевим 
управлінням. Воно зосереджувалося в губернському правлінні. Для 
нагляду при правлінні був губернський прокурор і при ньому два 
стряпчих (казенних і карних справ). Головною діючою особою в губе-
рнському правлінні був губернатор, який у випадку відсутності гене-
рал-губернатора виконував свої функції самостійно. Інші губернські 
установи можна розділити на дві частини: судові й адміністративні. 
До адміністративних відносились казенна палата на чолі з віце-
губернатором та приказ загального піклування, який займався справа-
ми народної освіти, кредитів і здравія; до судових – палати цивільно-
го і карного суду та совісний суд. З 1837 р. в губерніях діяли палати 
державного майна, які підпорядковувались Міністерству державного 
майна. У 1851 р. були засновані особливі присутствія щодо земських 
повинностей і комітети земських повинностей, які діяли під голову-
ванням губернаторів.  

Під час реформ Олександра ІІ були введені судові статути, і губер-
натор втратив можливість впливати на відправлення правосуддя. З 
введенням земств губернатор одержав право протесту і призупинення 
їх рішень. Земське Положення 1890 р. приєднало до нагляду значну 
частку права на втручання в земські справи. Але обидва ці положення 
усували губернатора від безпосередньої ролі хазяїна губернії, яку він 
мав в неземських губерніях. Положення про земських дільничних 
начальників 1889 р. збільшило вплив губернатора на повітове управ-
ління і знов надало йому права судді, бо губернатор був тепер голо-
вою губернського присутствія. В портових містах губернатор голову-
вав у особливому присутствії з портових справ. 

У 1861 р. з’являються мирові посередники, засновуються їх з’їзди і 
губернські у селянських справах присутствія як органи вищого нагляду 
за введенням у дію Положення від 19 лютого 1861 р. і за діяльністю   
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селянського самоуправління. Палати державного майна у 1866 р.  
перетворено в Управління державного майна; завідування акцизними 
зборами, яке здійснювали казенні палати, передано Управлінням ак-
цизними зборами.  

З введенням “Городового положення” 16 червня 1870 р. органи 
місцевого самоврядування засновуються на нових принципах і вво-
диться нова установа – губернське з міських справ присутствіє. З вве-
денням закону про загальну військову повинність були створені губе-
рнські і повітові по воїнській повинності присутствія. Однак ці рефо-
рми не привели до покращання державного та місцевого управління в 
губерніях Російської імперії.  

Тоді у 1880 р. Сенат провів ревізію місцевих установ. Вона встанови-
ла відсутність зв’язку між різними місцевими установами. У 1881 р. була 
заснована комісія статс-секретаря Каханова, метою якої було об’єднання 
діяльності різних установ в губерніях. Система губернських установ по-
повнилася присутствіями податними і з питних справ, фабричними і лі-
соохоронними комітетами. Там, де введено нове Положення про земсь-
ких начальників від 12 липня 1889 р., замість губернських у селянських 
справах присутствій були введені губернські присутствія, які стали адмі-
ністративними і судовими установами. В Херсонській і Таврійській губе-
рніях було введено і земські, і судово-адміністративні установи, створені 
на підставі Положення від 12 липня 1889 р. У 1890 р. для нагляду за дія-
льністю земських установ було створене губернське у земських справах 
присутствіє. У 1892 р., після введення нового “Городового положення”, 
останнє було перетворене в губернське у земських і міських справах   
присутствіє [66, с. 840-843].  

Урядові установи контрольного, митного, воєнного, морського, 
духовного, учбового, поштово-телеграфного та інших відомств не 
вважалися губернськими, хоча за своїм становищем могли бути до 
них прирівняні. Деякі з цих відомств мали свої округи, які не співпадали 
з поділом імперії на губернії. Наприклад, православні духовні заклади 
Миколаєва входили до складу Херсонської єпархії з центром в Одесі, 
римсько-католицькі – до Тираспольської, євангельсько-лютеранське 
управління знаходилось в Херсоні, армяно-григоріанське – в Нахічевано-
Бессарабській єпархії. Послідовники єврейського і караїмського віроспо-
відань мали свої окремі управління. У військовому відношенні Миколаїв 
належав перед 1857-1858 рр. до Дунайського, після 1857-1858 рр. – до 
Південного артилерійського й інженерного округів з центром в Херсоні. 
Управління внутрішньої сторожі  знаходилось в Херсоні, а жандарм-
ське управління, яке обслуговувало Миколаїв, – в Одесі. Постачанням 
довольства для військових частин Миколаєва займались Херсонський 
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обер-провіантмейстер та Кременчуцька комісаріатська комісія. Голо-
вне управління шляхів сполучення регіону, до якого входив Микола-
їв, знаходилось в Катеринославі. Одеському поштовому управлінню 
підпорядковувалась Херсонська губернська поштова контора, до якої 
відносився Миколаїв. Миколаївські освітні та митні установи підпоряд-
ковувались Одеським митному та учбовому округам [406, с. 93-94].  

Положення Комітету міністрів від 22 липня 1866 р. надало губер-
наторам право загальної і несподіваної ревізії у всіх адміністративних 
місцях цивільного відомства, виявляти незгоду на призначення на 
службу, переміщення або переведення чиновників цивільного відом-
ства у випадку, якщо губернатор визнавав їх неблагонадійними, а 
також право їх атестації і представлення до нагород; запрошувати і 
викликати всіх чиновників губернії, навіть незважаючи на їх стар-
шинство за посадою або по чину; призупиняти що-небудь суперечне 
громадському порядку (закривати клуби, збори, артілі і т.п.). 

Положення Комітету міністрів від 13 липня 1876 р. надало губер-
наторам право видавати в межах свого відомства обов’язкові для ви-
конання постанови про громадське благочиння, порядок і безпеку. 
Положення 1881 р. про посилену охорону наділило губернаторів пра-
вом закривати збори, торговельні та промислові заклади, органи пре-
си, арештовувати на строк до 3-х місяців та накладати штраф до 
500  руб., висилати підозрілих осіб за межі губернії [418, с. 839-840].  

Губернатор був головою цілого ряду установ: губернського прав-
ління, губернського присутствія, статистичного комітету, присутствія 
у земських і міських, питних, фабричних, портових справах і з війсь-
кової повинності,  розпорядницького і лісоохоронного комітетів, при-
казу громадського піклування і комісії народного продовольства та 
інших установ [506]. 

Посада військового губернатора в Російській імперії вперше була 
встановлена у 1801 р. в п’яти прикордонних губерніях: Київській, 
Подільській, Віленській, Малоросійській і Білоруській. Військовий 
губернатор – це вищий урядовий чиновник в дореволюційній Росії, 
який здійснював адміністративні, воєнні і поліцейські функції у важ-
ливих в воєнному відношенні губерніях, областях і містах, а також у 
фортецях. Він призначався із військових чинів, користувався правами 
начальника дивізії і з військових питань підпорядковувався військо-
вому міністру. У випадку Миколаївського військового губернаторст-
ва – Морському міністру. З 1857 р. військовий губернатор у правах і 
обов’язках ніяк не відрізнявся від губернатора, повноваження якого 
викладено вище [48, с. 69]. 
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У цивільних справах військовий губернатор підпорядковувався 
Міністерству внутрішніх справ. Йому було надано фактично необме-
жену владу в губернаторстві. Він мав пряме спілкування з імперато-
ром, в особливих випадках  міг доповідати в Сенаті. Яка саме об-
ласть, місто чи фортеця підлягають управлінню військового губерна-
тора, вирішувалось “по Высочайшему благоусмотрению”. Також він 
не мав конкретних повноважень або завдань. Його становище по від-
ношенню “до різних установлень місцевих визначалось особливими 
правилами”, згідно із становищем місцевостей, підпорядкованих його 
управлінню [506, ст. 287, с. 51]. Тому і набір установ, підпорядкова-
них військовому губернатору, був нетрадиційним. Частково губерна-
торство мало ряд установ, аналогічних губернським, причому вони не 
залежали від Херсонської чи Таврійської губернії. Це миколаївські 
статистичний комітет, особливе з міських справ присутствіє, комітети 
шкіл грамотності, комісія по установленню цін на життєві припаси,  
Миколаївська та Севастопольська квартирні комісії, Миколаївський 
комітет громадського здравія.  

24 квітня 1874 р. в Миколаєві було відкрито присутствіє по воїнсь-
кій повинності [207, арк. 1], у 1862 р. – Миколаївські городові збори 
[174, арк. 1-51], 27 червня 1874 р. – відділення мирового з’їзду [98, 
арк. 3], з 1875 р. до 1901 р. діяв міський розпорядчий комітет. 
З 1869 р. до 1871 р. Миколаїв вів листування з приводу відкриття зе-
мельної управи [184, арк. 1-2], з 1874 р. до 1879 р. наполягав на від-
критті медичної управи [204, арк. 1-3]. 

В процесі висвітлення передумов створення, причин та історії за-
снування, особливостей адміністративно-територіального устрою і 
управління автор посібника прийшла до наступних висновків: 

– вдалі російсько-турецькі війни 1768-1774 рр. та 1787-1791 рр., 
приєднання Північного Причорномор’я і Криму значно розширили на 
Південь територію Російської імперії. Цілеспрямована політика цар-
ського уряду, спрямована на освоєння приєднаних територій та їх 
захист, у тому числі за допомогою військово-морського флоту, спону-
кала впровадити особливий адміністративно-територіальний поділ і 
створити 20 березня 1805 р. нову адміністративно-територіальну оди-
ницю – Миколаївське і Севастопольське військове губернаторство. 
Крім цього, заснування військового губернаторства мало на меті ще й 
інтеграцію приєднаних територій до складу Російської імперії; 

– утворення губернаторства відбулося не відразу. Авторка вважає, 
що це був процес, який охопив період від заснування міст і селищ в 
Новоросійському краї (кінець XVIII ст.) до того часу, коли стало зро-
зумілим, які саме з них стали найважливішими у воєнно-
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стратегічному відношенні, розташуванні військово-морських баз та 
суднобудуванні (1805 р.). До складу губернаторства увійшли міста 
Миколаїв і Севастополь, адміралтейські селища Богданівка, Знам’ян-
ка, Богоявленськ, Воскресенськ, Покровськ і Калинівка. Своїм виник-
ненням вони зобов’язані Чорноморському флоту і суднобудуванню. 
Верфі і порти були побудовані раніше міст і селищ, останні вже за-
сновувались для обслуговування флоту і суднобудування. Всі населе-
ні пункти були підпорядковані Чорноморському морському відом-
ству, яке знаходилось в Миколаєві. Останнє стало підставою для роз-
міщення у Миколаєві управління військовим губернаторством;  

– власне кордонів губернаторство не мало. Населені пункти, що 
входили до його складу, були розташовані в різних губерніях: 
Херсонській, Таврійській, Катеринославській. Влада губернатора роз-
повсюджувалась лише на території підпорядкованих йому міст і се-
лищ, хоча як головний командир Чорноморського флоту і портів він 
керував портами в містах, розташованих впродовж усього узбережжя 
Чорного моря; 

– щоб забезпечити таємність суднобудуванню і військовому фло-
ту, губернаторство вивели з підпорядкування управлінням Херсонсь-
кою, Таврійською губерніями та Новоросійським краєм. Лише коли в 
зв’язку з поширенням народницького руху (кінець 70-х – 80-ті рр. 
ХІХ ст.) виникла загроза самодержавному ладу, уряд надав тимчасо-
вому Одеському генерал-губернаторові право нагляду за Миколаївсь-
ким військовим губернаторством, більшість населення якого, військо-
ві та робітники-суднобудівельники, були потенційним середовищем 
для розвитку революційних ідей; 

– повноваження військового губернатора у 1805 р. були покладені 
на головного командира Чорноморського флоту і портів. Як головний 
командир він командував флотом в мирний час і в період війни, керу-
вав будуванням кораблів. Для цієї мети він мав штаб Чорноморського 
флоту і контору головного командира флоту. Як військовий губерна-
тор він у своїх руках поєднав військову і цивільну владу, повноважен-
ня губернатора і начальника дивізії. Протягом усього періоду існуван-
ня ця влада була практично абсолютна. Губернатору підпорядковува-
лись всі державні органи управління та самоуправління, він був голо-
вою (або почесним головою) усіх благодійних організацій, товариств 
і фондів. Від губернатора залежало вирішення всіх, навіть дрібних 
господарських, питань. Йому підпорядковувались гарнізони міст, ко-
мендантські управління та військові частини, розташовані на терито-
рії губернаторства. Військовий губернатор для виконання своїх    обо-
в’язків мав канцелярію;  


