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МАТЕРІАЛИ ДЕРЖАВНОГО АРХІВУ
ХЕРСОНСЬКОЇ ОБЛАСТІ ЯК ДЖЕРЕЛО З
ІСТОРІЇ ДЕРЖАВНИХ СЕЛЯН
ПІВДЕННОЇ УКРАЇНИ В ПЕРШІЙ
ПОЛОВИНІ ХІХ СТ.
У статті аналізується інформаційний потенціал документів з фондів Державного архіву
Херсонської області при вивченні соціальної та економічної історії регіону в першій половині
ХIХ ст.
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В статье автор анализируется информационный потенциал документов Государственного
архива Херсонской области при изучении социальной и экономической истории региона в
первой половине ХIХ в.
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The article considers the information potential of the documents of the State Archives of Kherson
Oblast by examination of social and economic history of the region in first half of ХIХ century.
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Процес колонізації Південної України та
становище різних верств населення на цих
землях у період кінця ХVIII – першої
половини ХIХ ст. достатньо детально
розглянуті в науковій літературі. Становище
державних селян розглядалося або в
контексті суспільної історії Російської
імперії [1]; або контексті історії заселення
південноукраїнського краю та його
економічного освоєння [2], або у контексті
дослідження історії державних селян іншого
регіону [3]. Внаслідок цього до наукового
обігу залучались джерела, що переважно
відображали дані про чисельність селян або
особливості розвитку їх господарств. На
сьогодні є актуальним розширення
джерельної бази з історії державного
селянства шляхом залучення до наукового
обігу нових документів.

Значний та різноманітний комплекс
джерел з історії селян зберігається у
Державному архіві Херсонської області.
Серед його зібрань на особливу увагу
заслуговує 14-й фонд Херсонської
(Новоросійської) губернської креслярні, яка
була організована у 1803 р. одночасно зі
створенням Херсонської губернії і
проіснувала до 1920 р. Вона була створена
на базі Новоросійської губернської креслярні,
й, частково, Таврійської губернської
креслярні.
Очолювана губернським землеміром
креслярня
підпорядковувалася
безпосередньо губернському правлінню на
чолі з губернатором і знаходилася під
керівництвом межової експедиції, згодом –
межового департаменту Сенату, а потім –
Міністерства юстиції. Чиновники креслярні
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казенного
відомства
разных
найменований». У третьому стовпчику була
вказана кількість душ, записаних у шосту
ревізію та на другу половину 1815 р., а
четвертий призначався для запису кількості
дворів. П’ята графа містила інформацію
щодо земельних володінь селян, які
знаходилися у «безспорном их владении».
Ця графа розділена на чотири – для
зазначення кількості «придатної» («удобной,
пахотной») землі, лісу «дровяного и
строевого», загальної кількості «придатної»
землі та розміру ділянки «незручних місць».
Кожен із стовпчиків розподілявся, у свою
чергу, на записи у десятинах та сажнях. У
шостій графі записувались землі, які, через
нерозмежованість, залишались у спільному
володінні селян з іншими особами.
Записувалось, з ким землі перебувають «в
споре» та розмір ділянки (у десятинах та
сажнях). Сьомий стовпчик був призначений
для запису кількості вітряків та
«хозяйственных заведений», які належали
поселенню. У восьмому зазначались угіддя
та господарства, що належали селянам
особисто, «по крепостным».
Загалом у відомості зафіксовано 101747
державних селян у 181 селищі [14, арк. 49зв].
Окрім даних про чисельність населення,
відомість дає багату інформацію щодо
складу державних селян. У документі
записані десять категорій державних селян:
малоросійські козаки, козацькі підсусідки,
монастирські селяни, економічні селяни,
державні («государственные») селяни,
коронопосполиті, однодворці, військові
обивателі, поселяни, дворяни, які перейшли
у «поселянский» оклад.
Таким чином, відомість про “поселян
казенному ведомству принадлежащих” по
Херсонській губернії дає значний матеріал
для дослідження різних категорій державних
селян, які мешкали на цих землях. Завдяки
тому, що склад та чисельність населення
зазначені окремо по селищах, можна
скласти детальний опис і карту розселення
по губернії державних селян. Окрім даних
щодо населення губернії, відомість дає
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проводили межування казенних і приватних
земель, складали плани та карти повітів, міст
та окремих землемірних володінь, збирали
відомості про чисельність, національний та
соціальних склад населення губернії.
Результатом такої діяльності стало
накопичення значної кількості документів
стосовно широкого кола питань з управління
підпорядкованих креслярні земель, у тому
числі і земель державних селян – укази
Сенату, Новоросійської губернської
канцелярії, Херсонського і Таврійського
губернських правлінь про відведення,
межування та опис земель Південної
України. Численними є справи про
відмежування земель в оброчне утримання,
розподіл земель між спадкоємцями,
власниками суміжних ділянок, поміщиками
та державними селянами, межові книги
поселень державних селян; справи про
переселення бобилецьких селян, євреїв;
статистичні описи стану єврейських та
інших колоній; справи про закріпачення
поміщиками козаків, державних селян тощо.
Одним з документів, що віддзеркалює
соціально-економічну ситуацію, яка
склалась на південноукраїнських землях в
перші два десятиріччя ХIХ ст., є «Ведомость
о казенных поселянах и владеемых ими
землях и прочих угодиях по Херсонской
губернии» [14, арк.18-50]. Документ
зберігається в Державному архіві
Херсонської області і був складений у 1819 р.
на основі відомостей, надісланих з кожного
повіту губернії. В матеріалах архіву
збереглися відомості по губернії та двох
повітах – Тираспольському та
Єлисаветградському [14, арк. 67-72, арк. 7481]. Формуляри повітових та губернської
відомостей однакові, проте документи
відрізняються повнотою інформації в них.
Губернська відомість має вид таблиці, що
складається з дев’яти стовпців, які, у свою
чергу, розділені ще на декілька стовпчиків.
У першій графі вказувався порядковий
номер запису (селища) у документі. У другій
зазначалися «звание уездов, волостей,
селений и в них живущих поселян
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інформацію щодо наділення селян землею,
із зазначенням її якісної характеристики –
розподілом на «придатну» і «непридатну».
Маючи подібні свідчення як по кожному
селищу, записаному до відомості, так і по
волості, повіту й губернії загалом, ми маємо
можливість визначити співвідношення цих
категорій землі по різним населеним
пунктам та адміністративним районам.
Можна також визначити, в яких селах,
волостях і повітах кількість «непридатної»
землі була найбільшою, яке співвідношення
«придатної» та «непридатної» землі було у
волостях та повітах.
За даними відомості, «придатна» земля
складала більше 90% у всіх волостях повітів
губернії. Найбільше «непридатної» землі
було у Херсонському повіті – 6,15%, а
найменше – у Єлисаветградському повіті –
2% [14, арк. 18–50].
Картина щодо забезпеченості державних
селян Херсонської губернії на 1819 р.
виглядала наступним чином. Найбільший
наділ – 17,57 дес. – мали селяни
Херсонського повіту, який був останнім за
чисельністю державних селян; в найбільш
заселеному Ольвіопольському повіті
селянський наділ складав 15,58 дес. на душу.
Трохи більшим був наділ селян
Тираспольського повіту – 15,88 десятин.
Менше визначеної 15-десятинної пропорції
були селянські наділи у Єлисаветградському
– 13,48 – та Олександрійському повітах –
10,74 дес. Останній повіт був другим за
чисельністю державних селян, проте вони
були найменше забезпечені землею,
порівняно з селянами інших повітів губернії.
У трьох з п’яти повітів губернії мала місце
визначена законом 15-десятинна пропорція
ділянки. Це виокремлювало Південну
Україну з інших регіонів Російської імперії,
де селяни не мали і 3-5 десятин. Проте,
незважаючи на великі розміри селянських
ділянок, досить часто мали місце земельні
суперечки. У відомості зустрічаються 24
записи про землі, які знаходяться в суперечці
та спільному володінні селян з іншими
особами: 2 – про спільне володіння землями

та 22 – про судові суперечки [14, арк. 18-50].
Конфлікти щодо земельних ділянок
виникали не між селянами двох різних
селищ, а між державними селянами і
поміщиками. Головною причиною цього
була нерозмежованість земель чи
зловживання чиновників та поміщиків при
розподілі земель.
Незважаючи на те, що “Ведомость о
казенных поселянах и владеемых ими
землях и прочих угодиях по Херсонской
губернии” не є повною (оскільки не всі її
графи мають числові дані, передбачені
формуляром) значення цього документу
важко переоцінити. Інформація, подана в
ньому, охоплює територію всієї Херсонської
губернії, в ньому записані всі селища п’яти
повітів, в яких мешкали державні селяни, а
також частково відбивається інформація
ревізьких сказок. Це надає нам можливість
при порівнянні двох видів документів –
відомості та сказок – визначити приріст
населення, який відбувся у період між 1811
та 1815 роками (оскільки дані у відомості
подані з урахуванням прибулих на другу
половину 1815 р.).
Запис населення по різних категоріях дає
можливість визначити їх кількість,
чисельність,
співвідношення
та
розташування по волостям та повітам
губернії. Свідчення про кількість та якість
землі по окремим селищам, волостям та
повітам дозволяє проаналізувати, в якій мірі
селяни були наділені землею, де був її
надлишок чи, навпаки, відчувалася нестача;
чи однаковим було співвідношення
«придатної» та «непридатної» землі у різних
волостях та повітах, чим це було викликано
(географічними умовами чи концентрацією
найкращих земель в руках у поміщиків
тощо).
Окремий комплекс джерел серед
матеріалів архіву Херсонської області
складають окремі документи та цілі справи
щодо межування земельних ділянок селищ
державних селян та їх суперечок з іншими
землевласниками та орендарями. Свідчення
про суперечки зазначалися в земельних
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колезький асесор Мальчевський скаржився
на губернського землеміра Сіврича, що він
невірно обмежував землі його поміщицького
володіння. Землі маєтку поміщика в
Єлисаветградському повіті були нібито
примежовані на користь казенного села
Куцівки [19, арк. 1].
За розпорядженням казенної палати,
губернський землемір відмежував з
23 084 дес. землі державного села Куцівки
5 646 дес. казенному селу Іванківському.
Землемір об’їхав дачу села Куцівки, аби
рівноцінно розділити угіддя між селами, і
відзначив, що поміщик самовільно захопив
землі даного села на версту від власної
межі [19, арк. 6]. Такі захоплення
поміщиками земель державних поселень
або пустопорожніх зустрічалися досить
часто.
Окреме місце займають документи про
розподіл державних земель губернії
відповідно до їх призначення: відомості про
вільні землі; та землі призначені для
поселення державних селян та роздачі
поміщикам. Підтримуючи поміщицьку
колонізацію Південної України, уряд
надавав землі у власність за умови їх
заселення та сплати казні грошей. У
випадку невиконання цих умов землі
відбирались у казну. Такі випадки не були
поодинокими на півдні України. Інформація
про власників та розмір земельних ділянок,
повернених державі, міститься у трьох
відомостях, в яких зазначалися землі,
відведені для державних селян, колоністів
та вільні від поселенців; а також у деяких
справах, що стосуються питань наділення
селян землею, розбору земельних
суперечок тощо. Так, у 1781 р. прем’єрмайору Михайловичу були відведені «під
заселення» 3000 дес. Проте ці володіння
були передані селянину Москаленку в
оброк, оскільки Михайлович не заселив ці
землі і грошей за них не
сплачував [5, арк. 3]. Після смерті
Михайловича на землі оголосили права
його нащадки. Поміщиця Михайловичева
сплатила в казну недоїмку, яка
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відомостях, в яких записувалися розмір
спірної ділянки, між ким і від якого часу
точиться суперечка, а також рапортах і звітах
місцевих чиновників.
У матеріалах архіву зберігаються цілі
справи про неправильне розмежування,
скарги селян, поміщиків, рапорти, листи
землемірів щодо причин суперечок тощо [4;
6; 8-12; 15; 16-18; 21].
У грудні 1815 р. бобилецькі селяни
скаржилися на значні утиски від сусідніх
поміщиків та інших власників через
нерозмежованість їх земель. Їх володіння
залишалися не межованими, незважаючи
на те, що Кабінет міністрів дав
розпорядження про розмежування земель
селян. Згодом для будівництва в бобилецьких
селищах та оселення в них поселян було
відряджено колезького секретаря ОвсянникоКуликовського. У травні 1816 р. був
відряджений капітан-лейтенант Матвєєв для
межування 1500 дес. володінь бобилецьких
селян із землями адміралтейських
поселень [13, арк. 2]. Ситуація була б
практично вирішена, коли б не примітка в
документі. У випадку, коли при розмежуванні
адміралтейським поселянам не вистачатиме
землі, межування необхідно було
припинити. У даному випадку держава
керувалася власними інтересами,
незважаючи на те, що переселення
бобилецьких селян було частиною урядової
політики колонізації краю.
Інша архівна справа містить листування
щодо справи захвату землі казенного
поселення Зибкого таємним радником
Комбурлєєвим та колезькою радницею
Сулимою. Перепоною на шляху розгляду та
вирішення цієї справи було те, що
губернський землемір не мав у наявності
плану дачі селища. План не був складений
через поділ повіту і зміну меж. Скориставшись
змінами в територіальному устрої губернії,
поміщики захопили суміжні землі,
наполягаючи на своїх правах на них [9; 20].
Причиною земельних суперечок та
займанщини були також зловживання
чиновників та землемірів. Так, 1828 р.
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накопичилася з 1797 р. по 1812 р. і складала
1473 крб. 34 коп. [12, арк. 13]. Землемір став
відмежовувати землі
нащадкам
Михайловича без надання інформації про
поселення державних селян. Воно
розташовувалося біля балки Куцої
безпосередньо
поблизу
землі
Михайловича. Селяни, які утримували цю
землю, користувалися нею близько десяти
років без яких-небудь претензій. За
дозволом Херсонського цивільного
губернатора Рахманова у липні 1811 р. було
засновано село Новопавлівка, в якому
нараховувалось 1352 чоловіки. Селяни
зробили колодязі і ставки. При відведенні
землі поміщиці землемір провів межу «під
самими хатами Новопавлівки». Внаслідок
цього селяни терпіли значні незручності та
збитки, на що і скаржилися. Поміщики, у
свою чергу, вимагали перенести
поселення [12, арк. 23-25].
У результаті розгляду справи казенна
палата наказала селище не переносити, а
землю Михайловичевої, через незаселення
її, згідно з наказом від 13 липня 1800 р.,
відібрати в казну. Така ж доля спіткала й
землі поміщиків Булацевича, Овсяннікова та
інших – разом 1180 дес. 2363 саж., як такі,
що їм не належать, були відібрані в казну й
віднесені до казенного відомства
[12, арк. 29].
Загалом, у трьох відомостях про вільні
землі, а також відведені для державних селян
та колоністів, зазначається 32 ділянки,
відібрані у казну від приватних
власників [7, арк. 1-16].
Таким чином, матеріали архіву
Херсонської області представлені широким
колом різноманітних джерел з історії
державних селян Південної України.
Залучення цих джерел до наукового обігу
дозволить краще зрозуміти ту соціальноекономічну ситуацію, що склалась у регіоні
в першій половині ХІХ ст.
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