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(за матеріалами офіційної статистики) 

 Автор вивчає зміни кількісного і національного складу населення 
Миколаївського військового губернаторства в ХІХ ст. Використовує 
матеріали офіційної статистики, перепису населення 1875 року, яку 
проводив Миколаївський статистичний комітет, Загального перепи-
су населення Російської імперії 1897 року.  

 The author studies changes of quantitative and national structure of 
the population of Mykolayiv military province in the ХIХth century. Mate-
rials of official statistics, census of the population of 1875, which was 
taken by Mykolayiv statistical committee, General census of the popula-
tion of the Russian empire of 1897 are used.  
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Наукові праці 

Статистика населення Миколаївського війсь-
кового губернаторства представлена комплек-
сом архівних документів, що склався з рапортів, 
звітів і оглядів військових губернаторів, їхніх 
заступників, поліцмейстерів, міських голів і ін-
ших посадових осіб, даних статистичного комі-
тету, матеріалів переписів населення, листуван-
ня, адрес-календарів. 

Російська офіційна статистика ХІХ ст. при 
статистичному дослідженні населення за основу 
брала станову і релігійну ознаки. За національ-
ною ознакою статистика не велася. В окремих 
статистичних звітах зустрічається розподіл по 
національностях, але слов’янське населення по-
дається під загальною назвою “малоросіяни”. 
Тому виділити окремі групи росіян, українців, 
білорусів неможливо. 

В другій половині ХІХ ст. у Миколаївському 
губернаторстві справи в галузі статистики насе-
лення взяв на себе Миколаївський статистичний 
комітет. Ним були проведені переписи населен-
ня військового губернаторства в 1863 р. і в  
1875 р.  

В другій половині ХІХ ст. за становою при-
належністю виділялися: дворяни, духівництво, 
купці, міщани, селяни, іноземні піддані та “інші 
стани”. До “інших станів” були віднесені і війсь-
ковослужбовці. За віросповіданням населення 
розділяли на наступні конфесії: православні, 
єдиновірці, старообрядники, армяно-григоріани, 
вірмено-католики, римо-католики, лютерани, 
реформатори, баптисти, меноніти, англикани, 
караїми, іудеї, мусульмани, буддисти, ламаїсти і 
т.д. Окремо вели статистику народонаселення за 
рівнем освіти, віку, величині господарства, роду 
занять, рідній мові. Статистика населення за 
ознакою “рідна мова” дає можливість провести 
аналіз за національною приналежністю. Врахо-
вували також постійний і перемінний склад на-
селення міст і селищ. 

Крім офіційних документів, статистичні дані 
по населенню містяться в роботах істориків і 
краєзнавців [1]. На важливість цих джерел ука-
зувала відомий історик Олена Дружиніна [2]. 
Дослідниця писала, що офіційна статистика не 
завжди враховувала всі категорії населення. 

Автор статті вважає, що представники кож-
ної національності і кожної категорії населення 
зробили свій внесок в економічний, культурний 
розвиток міст і селищ губернаторства, створення 
й перемоги Чорноморського флоту. Зміни кіль-
кості і складу населення мали прямий і безпосе-

редній вплив на розвиток продуктивних сил і 
формування соціальних відносин. Тому звести 
всі дані про кількість населення, його станового, 
національного, релігійного складу, зробити їхній 
аналіз і намалювати картину, яка б ясно предста-
вила стан народонаселення Миколаївського вій-
ськового губернаторства в ХІХ в., – справа важ-
лива і необхідна. 

Долі міст і селищ Миколаївсько-Севасто-
польского військового губернаторства і його 
населення тісно переплетені. У 1829 р. було ви-
дано Указ про виселення євреїв як з Миколаєва, 
так і із Севастополя. У Кримську війну (1853-
1856 рр.) населення Севастополя евакуювалося в 
Миколаїв, тут же знаходилися військові шпита-
лі, формувалися військові частини й ополчення. 
Наслідки Кримської війни і Паризького мирного 
договору, скорочення Чорноморського флоту 
вплинули на кількісні і якісні зміни в народона-
селенні Миколаєва, Севастополя і пригородів. 
Після ліквідації адміралтейських поселень ці 
населені пункти були перетворені в пригороди, а 
їхні жителі одержали статус міщан міста Мико-
лаєва. 

У першій половині ХІХ ст. кількість населен-
ня збільшувалася досить форсованими темпами. 
У 1822-1823 рр. ця цифра складала 44123 чоло-
вік. У Миколаєві і на хуторах проживали 10931 
чол. (5697 чоловіків і 5234 жінки), у Севастополі 
25000 чоловік, у Чорноморських адміралтейсь-
ких поселеннях – 8192 особи (4327 чоловіків і 
3865 жінок). До 1844 р., майже за 20 років, насе-
лення збільшилося вдвічі і склало 87363 чол. у 
Миколаєві і хуторах – 36542, у Севастополі – 
38811, в адміралтейських поселеннях – 12010. 
Однією з важливих причин такого збільшення 
був наплив переселенців – казенних і поміщиць-
ких селян, купців, ремісників, дворян, людей, 
що шукали притулок і шматок хліба, запорожців 
і некрасовців, що повернулися з Туреччини, роз-
кольників, іноземних колоністів. 

Напередодні Кримської війни (1853-1856 рр.) 
кількість населення в містах військового губер-
наторства була найбільшою за всю першу поло-
вину ХІХ ст.: так, у Миколаєві в 1849 р. прожи-
вало 40884 жителі (23687 чоловіків і 17197 жі-
нок, у тому числі 13772 військовослужбовців) 
[3], а в Севастополі – 45046 чол., з них 30431 – 
військовослужбовці. 

У період Кримської війни Миколаїв був ос-
новною тиловою базою Чорноморського флоту. 
Місто було знесилене війною. А поразка Росії і 



Випуск 4. Історичні науки 

Паризький договір 1856 р. завдали останнього 
удару по Миколаєву, що завжди жив “тільки від 
адміралтейства і від корпуса флотських офіце-
рів”. Старий флот скорочували, у Миколаївсько-
му і Спаському адміралтействах майже зовсім 
припинили роботи, будівництво закладених до 
війни кораблів просувалося повільно, а закладка 
нових здійснювалася дуже рідко. У 1856 р. було 
ліквідоване Управління Головного командира 
Чорноморського флоту. Багатьох моряків пере-
вели на інші флоти чи відправили у відставку. 
Майстри й інші працівники йшли на заробітки, 
підрядчики і постачальники, не знаходячи сенсу 
життя в Миколаєві, виїжджали один за одним. 
Населення міста зменшувалося з кожним днем 
[4], про що свідчить табл. 1. 

У Севастополі населення міста після війни 
скоротилося в шість разів і на 1 січня 1866 р. 
склало 10074 особи обох статей, з яких чоловіків 
у віці від 20 до 50 років було 5813. Таврійський 
статистичний комітет провів перепис населення 
Севастополя, зібрані дані згрупував за ознаками 
“стан”, “віросповідання”, “рід занять”. За озна-
кою “віросповідання” мешканці представлені 
таким чином: на першому місті знаходились 
православні (5196 чоловіків, 3882 жінки); на 
другому – євреї (відповідно 251 і 235), на тре-
тьому – католики (219 і 55). У 1861 р. адмірал-
тейські поселенці були звільнені від робіт на 
підприємствах Морського відомства. Кількість 
жителів у них складала 19772 особи (9827 чоло-
віків і 9945 жінок) [5]. 

З розвитком діяльності Миколаївського ко-
мерційного порту, відкритого 1 червня 1862 р., 
кількість населення стала збільшуватися завдяки 
прибутку комерційного і торгового станів, пере-
важно євреїв і в навігаційні місяці робочого лю-
ду, якого приваблювали постійні заробітки на 
пристанях комерційного порту. У 1866 р. війсь-
ковому губернатору адміралу Б.О. фон Глазена-
пу вдалося домогтися скасування обмежень що-
до постійного проживання євреїв у Миколаєві. 
Кількість єврейського населення збільшилася 
дуже швидко. Якщо за переписом 1875 р. у місті 
євреїв нараховувалося 6546 (близько 11%), то 
вже в 1880 р. – 8325 чоловік, у 1897 р. – 20109 
чоловік (майже 22% від усіх жителів міста), у 
1899 р. – 25000 чоловік. Євреї зайняли друге 

місце за кількістю народонаселення в губерна-
торстві (перше місце займало україно-російське 
населення) і здійснили вагомий внесок у розви-
ток економіки і торгівлі. 

У 1863 р. Миколаївський статистичний комі-
тет зробив спробу провести перепис населення 
міста. Була розроблена інструкція для проведен-
ня перепису. Зібрані й оброблені зведення гово-
рять про загальну кількість населення міста, 
розподіл його за станами, віросповіданням і гра-
мотністю. Національна ознака не враховувалася. 
У цей час у місті проживало 22587 чоловіків і 
20475 жінок [6]. 

Уперше національна ознака, вірніше ознака 
рідної мови, була врахована при переписі жите-
лів губернаторства в 1875 р. 18 квітня відбулося 
засідання Миколаївського статистичного коміте-
ту, на якому особисто головував Миколаївський 
військовий губернатор генерал-ад’ютант Мико-
ла Андрійович Аркас. Було прийняте рішення 
провести одноденний перепис населення Мико-
лаєва з приналежними йому 6 пригородами і 5 
хуторами 27 квітня 1875 р. Для проведення пе-
репису місто розділили на 4 дільниці, згідно з 
поліцейськими частинами, причому для спосте-
реження в кожній частині обрали інспекторів зі 
складу членів Миколаївського статистичного 
комітету. У 1-шу Адміралтейську частину був 
призначений доктор медицини Н.Н.Прусаков, у 
2-гу Адміралтейську – городовий архітектор 
В.Е.Андріївський, у Московську – штабс-
капітан М.А.Макаров, в Одеську – капітан 1-го 
рангу М.І.Ільїн. Кожному інспектору в підпо-
рядкування були дані по 3-4 помічники. Таким 
чином, місто виявилося розділеним на 12 діль-
ниць, кордони яких визначили на плані. Лічиль-
никами народонаселення були запрошені офіце-
ри і чиновники морського, сухопутного і цивіль-
ного відомств, викладачі навчальних закладів, 
юнкери й унтер-офіцери флоту, старшокласники 
гімназії і реального училища. За власним бажан-
ням до числа лічильників приєдналися директо-
ри гімназії і реального училища і більшість з 
високопоставлених чиновників Морського ві-
домства. Усього в переписі взяло участь 330 
чоловік. Незважаючи на велику територію, яку 
повинен був охопити перепис, його провели 
протягом одного дня. Крім основної своєї мети – 

Рік 1853 1856 1857 1858 1859 1860 
Кількість населення 34753 44280 40457 35143 34309 32174 

Таблиця 1 
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визначити загальну цифру населення міста і 
всього губернаторства, перепис дав великий і 
багатий матеріал місцевої статистики. Він міс-
тив зведення про кількість і розподіл населення 
за віком, сімейним побутом, віросповіданням, 
заняттям і ремеслами, рідною мовою і грамотні-
стю, освітою, а також давав відомості про число 
приїжджих і осіб з фізичними вадами. 

Національна ознака знову ж не була винесена 
окремим пунктом. Однак її можна простежити, 
розглянувши чисельність населення за ознаками 
“віросповідання” і “рідна мова”. 

Загальне число жителів Миколаївського вій-
ськового губернаторства на 1875 рік склало 
82805 жителів обох статей, у тому числі чолові-
ків – 45131 і жінок – 37674. Власне в Миколаєві 
проживало 60328 осіб, з них – 33931 чоловік і 
26397 жінок, у 6 пригородах – 19433 особи, з 
них – 9668 чоловіків і 9765 жінок, на хуторах – 
3044 мешканці, у тому числі 1532 особи чолові-
чої статі і 1512 жіночої. За віросповіданням пе-
реважна роль у губернаторстві належала право-
славним, яких виявилося 71264 чол., тобто 87%. 
Друге місце займали представники іудейського 
віросповідання – 7010 чол., тобто 9% від загаль-
ного числа усіх віруючих. Шанувальники всіх 
інших конфесій склали усього 4% і розподілили-
ся в такий спосіб: римсько-католицького віро-
сповідання – 2354 чол., протестантського – 788, 
караїмського – 523, єдиновірського – 470, розко-
льницького – 96, магометанського – 87. Однак за 
ознакою “віросповідання” не можна визначити 
національність, тому що віруючі різних націона-
льностей могли бути представниками однієї кон-
фесії. 

Кращий результат дає аналіз даних за озна-
кою “рідна мова”. Як правило, люди, що гово-
рять мовою даного народу, є представниками 
цього народу. У Миколаївському військовому 
губернаторстві переважаючим виявилося насе-
лення, що говорило російською мовою – 
71525 чол., що склало 87% від загального числа 
жителів. Росіян у Миколаєві було 49413 чол.  
(82 %) (27715 чоловіків і 21698 жінок), у приго-
родах – 19145 чол., на хуторах – 2967. На друго-
му місці знаходилися особи, що визнали рідни-
ми єврейські мови. У місті проживало 6546 євре-
їв, у пригородах – 257 і на хуторах – 54. На тре-
тьому місці в губернаторстві знаходилися особи, 
рідною мовою яких була польська, – 1734 чоло-
віки. Далі населення губернаторства розподіли-
лося в такий спосіб. Німецьку мову визнали рід-

ною 1211 жителів, караїмську – 486, турецьку – 
159, татарську – 141, грецьку – 119, англійську – 
88, французьку – 65, вірменську – 62, молдавсь-
ку – 61, болгарську – 57, циганську – 51, чеську 
– 38, італійську – 37, іспанську – 7, французьку – 
7, фінську – 7, угорську – 1, литовську – 1. Сло-
в’янські мови визнали рідними ще 14 чоловік, 
але визначитися, яка з них дійсно є рідною, не 
змогли. Рідна мова 75 чоловік, що жили у ніч-
ліжних будинках, з’ясована не була [7]. 

Таким чином, на 1875 рік у Миколаївському 
військовому губернаторстві проживали предста-
вники 22 національностей. Весь їхній спектр 
представлений у Миколаєві. У пригородах і на 
хуторах жили росіяни, євреї, поляки і німці. У 
“Короткому огляді діяльності Статистичного 
Комітету м.Миколаєва в 1875 році” відзначено, 
що число жителів губернаторства було визначе-
но майже з математичною точністю. Навіть Пе-
тербурзький перепис 1869 року, у який були 
вкладені солідні кошти, не дав таких точних 
результатів, як Миколаївський. 

Протягом довгих років нових переписів в 
губернаторстві не було. Кількість населення 
встановлювалася шляхом додавання народже-
них і віднімання померлих від загального числа 
населення на 1875 рік. Дані, як і раніше, збирала 
міська поліція. 

За Указом імператора від 13 травня 1877 р. 
пригороди Богоявленськ, Воскресенськ, Калині-
вка, Покровськ, Березнегувате і Висунськ були 
перейменовані в посади і виведені з управління 
Миколаївського військового губернатора. Вна-
слідок цих адміністративно-територіальних змін 
населення губернаторства скоротилося й у 
1877 р. складало 62197 чоловік [8]. 

Після 1877 р. губернаторство існувало в 
складі міста Миколаєва і п’яти приміських хуто-
рів, кількість населення збільшувалося завдяки 
природному приросту. Серйозною перешкодою 
росту населення була холерна епідемія і поши-
рення скарлатини в 1892 р. Смертність у Мико-
лаєві досягала 27 померлих на 1000 жителів (для 
порівняння: в інших містах Російської імперії 
смертність становила 30-38 чоловік на 1000 жи-
телів) [9]. 

Нарешті, у 1897 р. був проведений перший 
загальний перепис населення Російської імперії. 
Розробка результатів перепису, яку робив 
Центральний Статистичний Комітет за допомо-
гою лічильно-табличних електричних машин, 
винайдених Германом Голлеритом, продовжува-
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лася до 1902 р. Особлива нарада, утворена за 
вказівкою імператора, у січні 1902 р. під голову-
ванням товариша міністра внутрішніх справ се-
натора П.Н.Дурново вирішила, що результати 
перепису повинні бути видані окремими книга-
ми для кожної губернії. Таке видання вийшло і 
для Херсонської губернії, а також Одеського 
градоначальства і Миколаївського військового 
губернаторства, що перебували у її складі. У 
книзі були опубліковані дані перепису населен-
ня за ознаками: “міські і сільські жителі”, 
“стать”, “віросповідання”, “стан”, “віковий 
склад”, “сімейний склад”, “грамотність”, 
“народність”. Ознака “народність” була визначе-
на на підставі рідної мови. 

Кількість населення Миколаївського військо-
вого губернаторства на 1897 рік склала 92012 
чоловік. Розподіл населення за національностя-
ми представлено в табл. 2 [10]. 

Таким чином, на території Миколаївського 
військового губернаторства наприкінці ХІХ ст. 
проживали представники 40 національностей. 
Більшість складали росіяни, євреї й українці. На 
другому місці знаходилися поляки, німці, тата-
ри, греки, вірмени, білоруси. На третьому – бол-
гари, молдавани, французи. Число представни-
ків інших національностей було невелике. 

В останній рік свого існування за даними 
“Огляду Миколаївського військового губернато-
ра за 1899 рік” населення міста Миколаєва нара-

ховувало 79283 чол. (42639 чоловіків і 36644 
жінки); у 5-ти хуторах проживало 5055 чол. 
(2535 чоловіків і 2520 жінок); усього в губерна-
торстві – 84338 чол. Але тут же відзначалося, 
що зазначена цифра отримана, як і в минулі ро-
ки, відповідно до результатів перепису 1875 р. 
Насправді народонаселення Миколаєва мало 
бути понад 92060 чоловік – цифра, що була 
отримана згідно з даними першого загального 
перепису населення Російської імперії [11]. В 
“Огляді Миколаївського градоначальника” за 
1900 рік (рік ліквідації військового губернаторс-
тва в Миколаєві) повідомляється, що населення 
Миколаївського градоначальства нараховує бли-
зько 100000 чоловік [12]. За кількістю жителів 
Миколаїв займав друге (після Одеси) місце в 
Херсонській губернії. 

Таким чином, матеріали офіційної статисти-
ки свідчать про багатонаціональний склад жите-
лів м. Миколаєва і підвідомчих його управлінню 
населених пунктів. Представники кожної націо-
нальності знайшли рідний дім у Новоросії, внес-
ли значний вклад у розвиток економіки і непо-
вторний колорит у культуру південноукраїнсь-
ких міст і селищ. 
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