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Діяльність Миколаївської міської думи в галузі торгівлі   
в кінці XVIII – на початку XX ст. 

У статті показується діяльність Миколаївського самоврядуван-
ня в галузі торгівлі, головні повноваження та постанови думи щодо 
торгівлі, зростання населення міста як один із головних чинників 
розвитку торгівлі, співпраця думи з купцями й торговцями, їх склад і 
капітал, такси та доходи міста Миколаєва від міської торгівлі. 

The activity of Mykolayiv self-government in trade is shown in the 
article. The author touches upon the main authorities and acts of Duma in 
the field of trade, cooperation with merchants and traders, the growth of 
town population as one of the main factors of trade development and 
Mykolayiv town income from local trade. 
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на початку ХХ ст.”. 
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Розвиток ринкових відносин, індивідуальної 
підприємницької діяльності, відкриття приват-
них магазинів, пожвавлення економічного життя 
в незалежній Україні спонукають звернутися до 
розгляду історичного досвіду діяльності органів 
міського самоврядування в галузі торгівлі в кін-
ці ХVІІІ – на початку ХХ ст., що і є метою даної 
статті. 

Миколаївську міську думу було обрано в 
1796 р. на підставі “Грамоти на права і привілеї 
містам Російської імперії” від 21 квітня 1785 р., 
за якою зокрема їй належало за допомогою спо-
стережень, довіри і всіма іншими дозволеними 
засобами заохочувати торгівлю, будуючи для 
цього майданчики, пристані, комори, магазини і 
інше, що може бути потрібним, вигідним і кори-
сним [1].  

За “Городовим положенням” від 16 червня 
1870 р. дума мусила дбати про забезпечення 
жителів міста продовольчими товарами, облаш-
тування ринків і базарів, захист і розвиток міс-
цевої торгівлі і промисловості, устрій торгової 
поліції і порядок її дій тощо. Вона видавала обо-
в’язкові постанови: про внутрішній розпорядок 
на ярмарках, ринках-базарах; охорону порядку в 
місцях торгівлі і промислів, час відкриття і за-
криття торгових і промислових закладів у вихід-
ні і святкові дні, дотримання правил про питний 
збір. Дума встановлювала розміри мита з купе-
цьких свідоцтв та квитків на лавки, збори 
(такси) при клеймуванні мір довжини та ваги 
[2]. 

На розвиток торгівлі в Миколаєві значно 
впливало зростання кількості населення. В 
1863 р. тут проживало 43 тис. жителів [3], а за 
переписом 1897 р. – 92060 [4]. Миколаїв займав 
друге місце в Херсонській губернії (після Оде-
си) по торгівлі хлібом, рибою і худобою. В місті 
знаходились два базари, налічувалося 805 торгі-
вельно-промислових закладів, з річним обігом 
37 млн. крб. [5].  

Напередодні Першої світової війни, у 
1913 р., у Миколаївському градоначальстві про-
живало 109855 жителів, функціонувало 1737 
торгівельних підприємств з річним обігом понад 
87 млн. крб., діяло шість відділень державних та 
комерційних банків, міський громадський банк, 
товариства взаємного кредитування, ломбард, 
чотири ощадні каси. За вантажообігом Микола-
ївський морський порт разом з Новоросійським 
займав друге місце серед портів Російської імпе-
рії на Чорному морі [6]. 

Серед мешканців Миколаєва виділялися куп-
ці та дрібні торговці. За даними міського пере-
пису, 27 квітня 1875 р. у місті та пригородах 
проживало 1385 купців (683 чоловіки і 702 жін-
ки) і 1732 дрібні торговці (797 чоловіків і 935 
жінок) із загальної кількості 82805 мешканців 
[7]. Таким чином, купці й дрібні торговці стано-
вили 3,8% міського населення. 

Свої повідомлення про заходи в галузі торгі-
влі Дума публікувала в газетах. Так, в 
“Одеському віснику” від 7 квітня 1837 р. гово-
рилось про видачу підряду на будівництво у 
Миколаєві, в Адміральській частині, на базарній 
площі, шести дерев’яних лавок для м’ясної тор-
гівлі з кошторисом на суму 3021 крб. 93 коп.; про 
торги, призначені на 26 квітня. Бажаючі взяти 
участь у торгах повинні були за три дні до їх поча-
тку з’явитися в думу, внести заставу, підтвердити 
документами своє звання і особу та підписати кон-
тракт. Умови контракту знаходилися в думі. 

Розташування в Миколаєві однієї з головних 
баз Чорноморського флоту Російської імперії та 
розквартирування частин армії викликало вели-
ку потребу в продуктах харчування для моряків, 
військових та їх сімей, що значно сприяло роз-
виткові торгівлі. 20 листопада 1837 р. в 
“Одеському віснику” комісаріатська експедиція 
інтендантства головного управління Чорномор-
ського флоту і портів запрошувала бажаючих 
здійснити поставки сухопутного провіанту і вів-
са у 1838 р. до міст Миколаїв, Севастополь, Та-
ганрог, Херсон, Керч та Ізмаїл. Тільки до Мико-
лаєва потрібно було поставити 119068 пудів 
житнього борошна, 10680 пудів гречаної крупи, 
10680 пудів ячної, 13350 пудів пшоняної, 2120 
пудів вівса [8]. З цього приводу Дума видавала 
свої розпорядження і листувалась з Головним 
управлінням Чорноморського флоту і портів і 
Херсонською казенною палатою з приводу пла-
тежів за продукти харчування і фураж, стягнен-
ня гільдійських повинностей з купців. 

Оскільки торгівлю в основному здійснювало 
купецтво, то Дума складала списки купців і по-
давала відомості про їхні капітали. Так, в січні 
1836 р. до списків входили купці 1, 2, 3 гільдій – 
християни та караїми. Зокрема, першої гільдії 
купецька родина Коренєвих складалася з глави – 
Марії Дмитрівни, 50 років, синів – Матвія, 28 
років, та Петра, 17 років; сума капіталу станови-
ла 50 тис. крб., податків і повинностей – 
2200 крб. Родина займалася підрядами та торгів-
лею бакалійними товарами. 



Наукові праці 

Купці оголошували суму своїх капіталів для 
отримання свідоцтв на право торгівлі. Так, 18 
грудня 1837 р. купець третьої гільдії Микола 
Карякін, бажаючи і на 1838 рік бути в тій же 
гільдії із сім’єю, сплатив із свого капіталу в роз-
мірі 8000 крб. гільдійські і інші податки в сумі 
270 крб. 08 коп. і просив видати йому свідоцтво 
купця і квитки на лавки. Гроші було прийнято 
скарбником думи Бєлявським [9]. Купець тре-
тьої гільдії Гаврило Васильович Кир’явський 
оголосив свій капітал на 1841 рік в сумі 2400 
крб. сріблом, з нього утримано 48 крб. 70 коп. 
сріблом різних зборів [10]. 

Дума видавала купцям паспорти, захищала 
законні інтереси торгівців. Зокрема, у 1851 р. 
син купця першої гільдії Іван Сібірцов просив 
видати для вільного пересування своїм родичам 
Якову і Афанасію Котельниковим, купцям тре-
тьої гільдії, річні паспорти [11]. 

У березні 1852 р. до Думи звернулися мико-
лаївські міщани Дем’ян Оберемченко, Осип 
Спасенко, Семен Щукін та дружина рядового 
12-го робітничого екіпажу Любов Купріна, які 
утримували на воєнному ринку дерев’яні лавки, 
зі скаргою, що напроти їх лавок різні люди ве-
дуть торгівлю такими ж товарами і загороджу-
ють під’їзди і підходи до їхніх лавок. Дума забо-
ронила іншим людям торгувати напроти цих 
лавок [12]. 

Миколаївська міська дума приймала обов’яз-
кові для всіх жителів постанови, що регулювали 
різні сфери торгівлі в Миколаєві. 

Постановою “Про затвердження правил хліб-
ної зернової торгівлі в Миколаєві на Шлагбаум-
ському хлібному ринку” від 9 лютого 1895 року 
регламентовано умови, хід торгівлі хлібом; пла-
ту в 2 копійки за чверть на користь міста; подан-
ня біржовим комітетом міській управі щоденно 
о 8 годині ранку телефоном всіх даних про тор-
гівлю хлібом; права, обов’язки і відповідаль-
ність торгових наглядачів [13].  

Постанова “Про зайнятих утриманням пека-
рень і продажем печеного хліба” від 18 червня 
1899 р. встановила вимоги до споруди пекарні, її 
обладнання, санітарних норм, одягу й умов пра-
ці персоналу, технології виробництва та правил 
продажу хліба. Заборонено продавати хліб си-
рий або недопечений, а також цвілий всередині 
чи зовні; в лавках за допомогою чистого полот-
на необхідно було захищати хлібні продукти від 
пилу й дощу; при розвозці хліба він також пови-
нен бути повністю закритим [14].  

Дума затверджувала ціни на хліб. Фунт пше-
ничного гуртового чи житнього звичайного хлі-
ба коштував 3 коп., ситного пеклеваного – 3,5, 
франзолів фруктових із крупчастої муки 1 сорту 
– 5, крупчастого 1 сорту круглого і калачів – 4,5, 
того ж 2 сорту – 3,5 коп. Було встановлено пре-
мію в один карбованець кожному, хто доведе, 
що купив хліб заниженої ваги [15]. 

Постановою “Про торгівлю на скотопригін-
ному ринку в місті Миколаєві” від 20 квітня 
1898 р. Дума встановила, що вся торгівля худо-
бою повинна проводитися в призначені дні, всі 
тварини мусили пройти санітарний огляд, хворі 
знищуватися або відокремлюватися, власники 
платили за худобу визначену платню, будь-яка 
домовленість про продаж її поза ринком вважа-
лася порушенням і переслідувалася по закону 
[16]. 

Постанова “Про торгівлю і внутрішній роз-
клад на ярмарках, базарних і інших площах і 
місцях” від 17 червня 1901 р., доповнена 10 тра-
вня 1902 р. і 25 лютого 1903 р., регламентувала 
привізну торгівлю, торгівлю на товчку, тротуа-
рах, міських площах і базарах місцевими жите-
лями і виставку товарів. 

Селяни могли займати місце для торгівлі з 6 
годин ранку до 18.00 у період з 1 березня по 1 
вересня, з 1 вересня до 1 березня – з 6 годин до 
16.00, скуповувати в селян товар для відправки 
вагонами, пароплавами та суднами дозволялося 
до 9 годин ранку з 1 квітня по 1 жовтня, до 10 
годин – з 31 жовтня по 1 квітня. 

Місцеві жителі мали торгувати протягом 
всього року тільки в лавках; для короткочасної 
торгівлі з 15 грудня по 7 січня перед Різдвяними 
святами, під час Сирного тижня, за тиждень пе-
ред Паскою, з Вербної до Фоминої неділі і в 
Спасівській піст з 2 по 8 серпня. Думою виділя-
лися додаткові місця. 

Товчок був організований для найбіднішого 
населення, щоб вони могли продавати потрима-
ні речі. 

Розносну і розвізну торгівлю дозволялося 
проводити на всій території міста предметами, 
переліченими в пункті 30 статті 6 Положення 
про державний промисловий податок від 8 черв-
ня 1898 р., а саме: сальниками, рубцями, квасом, 
смаженою рибою, збитнем, печінкою, бублика-
ми, раками, пиріжками і морозивом. Торгівля на 
тротуарах могла проводитися за дозволом Думи 
та згодою домовласників. Виставляти товари 
продавці повинні були тільки з дозволу міської 
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управи, згідно з затвердженими нею правилами 
[17]. 

Згідно з постановою думи “Про час відкрит-
тя і закриття торгових і промислових закладів у 
вихідні та святкові дні” від 25 жовтня 1893 р., 
доповнену 5 серпня 1894 р. та 18 червня 1896 р., 
всі торгові й промислові заклади у вихідні дні 
повинні були працювати з 12 до 16 годин, якщо 
ж вихідний день припадав перед святами, то 
торгувати мали як і в будні дні; в день зустрічі 
Касперівської чудотворної ікони 29 червня ро-
бота закінчувалася о 16 годині, 1 серпня, в день 
проводів ікони, – о 15-й. 

Господарі перукарень могли працювати про-
тягом свят самі, відпустивши учнів та підмайст-
рів і повідомивши про це міську управу. 

У святкові дні (Новий рік, Різдво, Хрещення, 
Паска, Трійця) та у дні, пов'язані з імператорсь-
кою сім'єю, всі торговельні і промислові заклади 
мали бути зачиненими. Дія цієї постанови не 
розповсюджувалася на аптеки, кабінети для чи-
тання, готелі, кондитерські, чайні, кухмістерсь-
кі, павільйони мінеральних вод, торгівельні 
установи, що торгують печеним хлібом, м’ясом, 
птицею, маслом, ковбасами, зеленню, свіжою 
рибою, сіном, і на оптову торгівлю зерновим 
хлібом. 

Нагляд за часом відкриття і закриття торго-
вих закладів покладався на поліцію, членів місь-
кої управи і осіб, вибраних торговцями [18].  

Стан торгівлі у Миколаєві неодноразово був 
предметом обговорення міської Думи. Так, 7 
квітня 1905 р. Дума розглянула заяву торгівців 
свинями про збільшення з 20 до 30 коп. самооб-
кладання кожної туші, щоб урівноважити збитки 
від бракування та знищення туш хворих свиней. 
Доповідач, гласний Смирнов, запропонував на 
бойнях і базарах встановити салотопні котли, 
однак, за пропозицією гласного Властеліци, ух-
валили встановити котли тільки на бойнях та 
посилити нагляд за м’ясними продуктами. На 
цьому ж засіданні розглянуто справу про пере-
несення мучного ряду та прийнято відмову глас-
ного Стоянова від звання члена особливого роз-
кладного присутствія з хлібної торгівлі [19].  

Торгівля була важливим джерелом надхо-
джень коштів до міського бюджету. У звіті Ду-
ми за 1828 рік про доходи, витрати і залишки 
міської, поліцейської і богодільної сум вказано: 
від гільдій і торгівлі інших станів повинно бути 
стягнено 1262 крб. 50 коп., від міських терезів і 
мір – 3000 крб., а одержано 2000 крб., від вексе-

лів пів- і чверть процентного збору отримано, як 
і заплановано 2374 крб. 63 3/4 коп., на підставі 
додаткової постанови про устрій гільдії із оголо-
шених на 1828 рік по Миколаєву капіталів 
чверть процентного збору – 2190 крб., а також за 
продану з відкритого торгу приблудну рогату 
худобу – 268 крб. 24 коп. [20]. 

Нерідко миколаївські купці ухилялися від 
сплати різних зборів. Так, у 1851 р. від клейму-
вання терезів і мір недоїмка минулих років скла-
ла 2065 крб. 56 коп., а надійшло всього 50 крб., 
залишилося зібрати в 1852 р. 2115 крб. 56 коп.; з 
іногородніх купців, що постійно проживали в 
місті, недоїмки становили 1082 крб. 75 коп., із 
свідоцтв торгуючих селян – 273 крб. 88 коп. 
[21]. 

У 1860 р. з торгових площ Дума отримала 
5421 крб., від інших торговельних операцій, зок-
рема від трактирного збору, – 7863 крб. [22]. 
Надалі із зростанням обсягів торгівлі збільшува-
лися й надходження до міської скарбниці. Так, у 
1890 р. доходи з торгових площ становили 
90098 крб. 10 коп., а з документів на право тор-
гівлі – 22903 крб. 73 коп. В 1899 р. збори з тор-
гівлі і промислів склали 91120 крб. 95 коп. [23]. 

Про великий авторитет міста як центру торгі-
влі свідчить той факт, що в кінці ХІХ ст. в Ми-
колаєві були акредитовані віце-консули Німеч-
чини, Австро-Угорщини, Нідерландів, Англії, 
Франції, Туреччини, Італії, Швеції, Норвегії і 
Португалії [24]. 

Таким чином, ми бачимо, що міська Дума 
регулювала сфери торгівлі, захищала законні 
інтереси торговців та купців, видавала обов’яз-
кові постанови в сфері торгівлі і, отже, внесла 
великий вклад у розвиток торгівлі в Миколаєві в 
кінці ХVІІІ – на початку ХХ ст.  
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