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Ю. В. Легун 

ШАРГОРОД І ПЕРЕДМІСТЯ У " -
ТОПОГРАФІЧНОМУ І КАМЕРАЛЬНОМУ ОПИСІ 

1799 РОКУ 

Іісля захоплення Подільського краю за 2-м поділом Речі Посполитої у Російської 
;ької влади виникла потреба у складанні опису цих земель, яка невдовзі була реалізована, 
ся про камеральний і топографічний опис Подільської губернії 1799 року

1
. На жаль, і 

і цей масштабний узагальнюючий збірник не опубліковано, хоча у XX і на початку XXI 
ю кілька спроб часткового його друку. 
Топографічні описи виникли внаслідок проведення генерального межування

2
 й 

іської реформи. Основна маса описів датується 1784 - 89 рр., тоді ж встановилася їх 
2-а група топографічних описів постала на початку XIX ст., завдяки анкеті Вільного 

мічного товариства . Описи базувалися на матеріалах місцевих землемірів. Тому їх 
вою ознакою є точність, документованість даних, внаслідок чого вони є цінним 
лом з історії окремих регіонів, в першу чергу у соціально-економічному та 
іфічному сенсі. 

В документах детально охарактеризовані всі населені пункти описаних губерній або 
гацтв. Подані географічні, економічні, демографічні, відомості про ці поселення, аналіз 
іального і станового розподілу населення. Описані церкви, винокурні, корчми, водяні 
і. Як правило, збірка-чернетка спочатку укладалася повітовим землеміром, а чистовий 
іт підписувався відповідним чиновником губернського рівня. Інформативне наповнення 
виків суттєво краще. В чистовому варіанті пропускалися детальні описи церков, 
урень та ціла низка інших подробиць. 
Сучасні українські історики знають кілька примірників матеріалів, які у публікаціях 
ають «Камеральним топографічним описом Подільської губернії Екстера». Один з них 
ається у Російському Державному історичному архіві у Санкт-Петербурзі. Це справа № 
Подольская губерния. Часть III: Винницкий, Брацлавский и Ямпольский уездьі», 312-го 
«Разньїе документьі за 1777 - 1800 гг. Описання городов и уездов разньгх губерний 

>зненньіе документьі)», фонду № 1350 «Межевой департамент, 1704 - 1893 гг. / III 
тамент, 1894 - 1898 гг. Правительствующего Сената». На жаль, інші частини справи 
і зазначеної 3-ї), у цьому фонді відсутні. 

Це остаточний варіант опису трьох повітів - Вінницького, Брацлавського і Ямпільського, 
авлений з Подільської губернії до Сенату. Містечко Шаргород з довколишніми селами 
їло до складу останнього зі згаданих повітів. Зазначимо, що серед чорнових варіантів 
в повітів Поділля, які зберігаються у фонді губернської креслярні Державного архіву 
ьницької області, опис Ямпільського повіту не виявлений. Відтак, примірник з Санкт-
ібургу є єдиним, відомим сьогодні детальним описом Шаргорода цього періоду. 

озуміло, що такий масштабний проект не міг бути реалізований протягом одного року. У 
турі зустрічаються різні датування цього опису. Крім того, є різні його варіанти, які ймовірно, 
алися в різні роки. Ми дотримуємося хронології чистового примірника, який зберігається в Санкт-
бурзі, де чітко зазначено: «Сочинено вь подольской губернской чертежной 1799 года». 
неральне межування - точне визначення меж земельних володінь окремих осіб, селянських 
д, міст, церков та ін. власників землі у Російській імперії. Розпочате у 1766 р., завершене в 
ині XIX ст. 
льне економічне товариство (ВЕТ) - перше в Росії і одне з найстаріших у світі економічне 
иство. Засн. 1765 в Петербурзі. ВЕТ вивчало продуктивні сили Росії і шляхи їхнього розвитку. На 
і статистично-екон. досліджень розроблялися теоретичні і практичні питання нар. г-ва, особливо 
і агрономії, зовн. торгівлі та ін., видало понад 280 томів "Праць" (1765 - 1919). ВЕТ поширювало 
діяльність і на тер. України. 

19 



Нижче ми подаємо уривок з документу, у якому вміщена інформація про сам Шаргород 
та навколишні села й передмістя, які з часом увійшли до складу міста. Йдеться про наступні 
пункти: село Розкіш, від 1986 року приєднане до Шаргорода разом з селами Соснівкою та 
Шостаківкою; села Маслівку, Богачівку, Ковбасну (Колбасну), Барабаївку (Воробіївку). 

Орфографія оригінального тексту збережена. Набір здійснено за фотокопією. 
Нині триває робота над підготовкою до друку усього опису Вінницького, Брацлавського 

і Ямпільського повітів межі XVIII - XIX століть. 

Село Роскоша владенія княгини Любомирскои, місто положеніе иміеть на косогорі по 

левую сторону річки Мурашки. Окружено с правои сторони небольшимь лісомь а сь 

протчихь полями. Вь семь селі ветхая деревянная изь уній обращенная церковь во имя 

Покрова Пресвятія Богородицьі. Священникь одинь жительство иміеть вь церковномь 

небольшомь домі, для священнослужителя єсть особои домь називаемои школа. Мучная 
мельница на особои плотине, вь коеи два постава и одна просотолочня, кроме того єсть такьже 

особьія для бьітія шерсти, на діланіе простьгхь и сірьгхь суконь сукновальня о 2— ступахь. Вь 

семь селі пильная вь одну раму мельница, вь сутки разрізиваеть не боліє 5 колодь но не на 

продажу по причине недостатка лісу, крестьянскіе домьі расположеньї нерегулярно и одинь 

Число душь 
дворовь мужеска женска 

Подданньїхь 32 90 98 
1
 Деревня Шостаковка владенія княгини Любомирскои, містоположеніе иміеть на 

отлогомь косогорі и при речкі Мурашки сь левои сторони окружено полями и косогорами сь 
небольшимь лесомь. 

Небольшой господскои деревяннои домь. Мучная мельница о 3— поставахь простьгхь, вь 

Число душь 
дворовь мужеска женска 

Подданньїхь 79 250 240 
Хуторь Сасновка владенія княгини Любомирскои. Состоить изь господскаго 

деревянного посредственнаго дома сь небольшимн економическими пристроиками и 

принадлежностями. Сь однои сторони окружено лісомь а сь протчихь отлогами и косогорами, 

Число душь 

дворовь мужеска женска 

Шляхти вь господском дворі 
живущихь 

• 5 2 

Деревня Масловка владенія княгини Любомирскои, місто положеніе иміеть на 

Число душь 

дворовь мужеска женска 

Подданннхь 28 76 72 

Містечко Шаргородь владенія княгини Любомирскои, місто положеніе иміеть на весма 

отлогомь и непримітно возвьппающемся косогорі по левую сторону річки Мурашки которая 

посредством иміющеися плотинн составляеть"*тгротиву сего містечка йовольно изряднни 
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окружающіи сь правой сторони сіє містечко, а сь другои річка Колбасна впадающая вь 

Мурашку вь семь містечкі . Господскои каменной довольно великій во два етажа дом со 

ми тгринадліжностями. Первокласньш
4
 архимандритскіи

5
 Свято-Николаевскіи мужескіи 

ркастьірь каменной с такрвою же оградою, вь нем монашествующихь 16
ті
. Кромі началнина 

щ томь архимандрить. Церкви н і т ь а строится новая каменная. Между т імь же богослуженіе 

•рЕШЛяють вь часовні со всеми церковними принадлежностями. 

Щ- - Вь семь монастире временное прибнваніе иміеть архиереи сь своимь причетомь. 
іонашествующіе довольствуються единственно получаемьіми доходами и економією оть 

рйнадлежащеи кь сему монастирю деревни Калиновки о которои упомянуто вь своемь м і с т і . 

І ерхь того єсть вь семь містечкі особая приходская изь уній обращенная каменная церковь 

§ имя Святаго Иоанна Предтечи, при сей церкві священникь одинь називаемьш 

реятоначальникомь
6
 по причині принадлежащихь вь веденій его на предмістіяхь другихь 

риходовь. Для жительства его єсть церковнои домь, но занять по сей чась униатскимь кь 
(ргочестію неприсоединившемся священникомь. 
т Католицкои парафиальной каменной подь названіемь Святаго Великомученика 
Йворіана костіоль при немь для жительства пробоща или официала єсть особои домь. При 

емь костїолі ксїонзовь 4, кой иміють также свои особне доми равно какь и прочіе при семь 

ієтїоле разного званія священнослужители. Вь семь містечк і иміють дворовь 74 

вдданническихь сь которьгхь получають по 480 польскихь злотьгхь, панщини же кромі 
іикновеннои исправляють дольжность сторожовскую по очереди- Оть владельческаго вь семь 

Й^стечкі двора иміють положенннхь 170 злотьгхь ежегодно сверхь того сь запаснои 
іетичевскимь столникомь Вардинским

7
 суммн 25000, получають процентнихь по 400 

ІЬтнхь, а оть Червоно-Градскаго 7000 злотьгхь. 

Кь парафій сего костїола принадлежать 30 селеній и в нихь прихожань сего имповіданія 
|юего пола 5517 душь подоживотного. Затим принадлежить кь сему костіолу селеніе 

Іпібановка. Евреиская каменная довольно огромная школа и при неи таковойже прошколокь. 

$ь семь містечкі лавокь каменньгхь 36, мальгхь 38, всею 74. Евреи торговлю производять 

циболіе товарами привозимими изь Бердичева и других мість, двоє купцовь закупають до 

Ю0 а иногда и боліє рогатого скота и гоняють вовремя подьножнаго корма вь Прусію. 

Заграничнои же торгі ведеть один первои гилдіи купець занимающій вь семь м істечк і 

«аніе рабина евреискаго
8
. Ярманки особне вь году не бивають а черезь каждьіе д в і недели 

'•Поділ монастирів на класи був проведений у Російській імперії секуляризаційною реформою 1764 
юку. Вона визначила 2 групи монастирів: ті, що утримувалися за державний кошт і заштатні, які 
Й ^ С И Л И знаходити фінансування за рахунок пожертв. Заштатні у свою чергу поділялися на три класи. 
г
 Архімандрит (грец. архщау8рітп.с, від ар^Ц «головний, старший» + цаубра, «загін, кошара, огорожа»; у 
шаченні «монастир») - титул управителів великих чоловічих монастирів, ректорів духовних семінарій. 
Спершу титул вживався на позначення керівника усіх монастирів єпархії, обраного з-поміж місцевих 
ігуменів, згодом - як почесний сан для керівників найславетніших монастирів. 
5
 Десятоначальник (благочинний, декан) - старший священнослужитель в християнській церковній 

ієрархії. Здійснює керівництво і контроль за групою парафій. 
-Відомо, що Андрій Годзембя Вардинський, летичівський стольник, актом від 5 серпня 1757 року 
постановив побудувати в Шаргороді монастир та храм на честь Вознесіння Господнього. 
І Можливо, йдеться про Давида Герценштейна - купця 1-ї гільдії і рабина Шаргорода, який у лютому 
1799 року першим серед євреїв Поділля був нагороджений золотою медаллю з портретом і вензелем 
Павла І за участь у боротьбі з епідемією. < 
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приезжають изь соседственньгхьь мість поселяне и временем купцьі для закупки скота и 

протчаго, а сверхь того бивають и вь протчіе дай таковьіе же торги. Привозять наиболіе 

молдавскую соль вь довольномь количествЬ которую развозять по разньшь мЬстечкамь 

так-ьже и в-ь даенія мьста какгь то вь Бердичеві, и вообще променивають на привозиміе 

продуктьі. Кромь сей привозять такьже изь Галициі белую вь обьпшовенньгхь ступках, изь 

Полісья и Волини діоготь и деревянную посуду и большою частью промінивають на деньги. 

Такьже пригоняють скоть какь рогатои такь и мілкои, так же и лошадеи и боліє всего 

привозять земляньїе и другіе продукти здесь вьіділиваемьіе, простне кожи, медь, воскь, а 
особливо овечею шерсть. 

В протчемь большая часть евреевь иміють пропитаніе своє оть продажи и шинковаяія 
горячаго вина, мастеровьгхь же изь нихь портнихь 15, сапожниковь 8, серебрениковь 2, 
скорняковь 3, медникь 1, стекольщиковь 2, хлебниковь 10, оловянщиковь 2, часовои мастерь 

одинь, владельцу платят за плаць или місто йми занимаемое 4000 злотьгхь. За аренду оть 

продажи вина 13000 злотьгхь, товари со держать вь семь містечкі только нікоторие какь то 
шолклвие, полушолковне, бумажнне, нитяніе и шерстяние, матерій малую часть 
иностранннхь и простьгхь евреискихь суконь, в протчемь сахарь, кофе, бакалію и всякаго рода 

пряности такь же мелочнне деревянньїе и железньїе вещи. Наиболіе привозимую соль 

складивають на время вь сольньїе амбарьі а потом развозять сь бьгааемьгхь чрезь дв і недели 

ярманокь, поміщикь собираеть по 2 злотьгхь. Евреиских винокурень 3, каждая по 2 котла, на 

коихь арендаремь производится сидка вина, вода употребляется изь річки, дрова изь 

господского лісу. Протчее же матеріальї покупньїе. Мельница мучная на речкі Мурашке 
каменная о 4— поставахь и ступной просотолочне, делають также случаино перловую крупу но 

вь маломь количестві и то для економш. Кирпичнои заводь сюда принадлежащіи заведеними 
для построенія винокуренного завода которьш разположень будеть на 12

ті
 аглинскихь 

большихь котловь, вода на сей заводь подниматся будеть изь собранньгхь источниковь вь 

небольшои ставокь. Для починки а иногда и діланія простьгхь и небольшихь котловь изь 

готовои листовои венгерской міди єсть мальш медиковаленнои ручнои заводь на коемь 

діиствіе производится тремя работниками изь евреевь. Кожевеннаго особаго завода н і т ь а 

сапожники вьщеливють простне кожи каковьгхь щитають вь одаомь містечк і 50 человікь. 

Сверхь того изь кристьянь рукомесленниковь здісь ткачь 1, каменщиковь 5, овчинниковь 5, 
сиромятникь 1, коверщикь 1, столяровь 2, плотниковь 3, бондарь 1, слисарь 1, гребенщикь 1, 

коноваль 1, рішетникь 1, музиканть 1, резниковь 2, хлебниковь 6. Состоять на чинші оть 4— 
до 12 злотьгхь а вь рабочую пору как для себя такь и для другихь обработивають землю и 
протчае. 

Сверхь того постоянное жителство иміють немцьі слесари столярь и коноваль. Вь Селі 

Буцні деревяннои винокуреннои заводь вь немь 3 наподобіе аглинскихь и 3 простьгхь котла, 

вода на заторьі боліє употребляется изь колодца наливная, затерньїе кадки мальїе коихь до 50. 
Затирають по 24 гарнца изь полутора таковаго затїора получается пенного вина 18 гарцовь, 
дрова на винокуреніе употребляются изь своихь лесовь. 

Вь семь селі кроме господскои єсть малая евреиская винокурня на 2 котла, дрова 

покупньїе вода изь річки по жолобам и изь колодцов, пивовареннои господскои заводь 

деревяннои и при немь для сохраненія вивариваемаго пива каменной погребь. Вь семь заводі 
варится лехкое пиво каждую неделю по 25 бочокь мероюю вь 32 гарнца, вь варю пива 
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бляют 10 корцовь ячменого солоду, хмелю 6 гарнцовь, пиво такьже скоро окисаеть в 
время. Ячмень к сему пивоваренію болілою часті ю свои, а инотда и покупнои. Заводь 

;тоит вь веденій самаго владельца. 

Вь ставі при семь містечк і кромі обьїкновенньгхь пгукь, окунеи, плотвьі, карасей и 
і мелкои рьібьі водятся таї-ь же довольно великіе карпьі, отдаются обьпшовенно осенью 

упь за разную ціну смотря по числу купцовь приезжающихь, а иногда вь два и три года 

"ь только одинь спусть. За таковои платять по 5000 злотьгхь. Вь самом м істечк і 

шьіе состоять на оброкі оть 4 до 12 злотьгхь. Вь селеніяхь же принадаежащих кь сему 

ію большею частію на панщизні и при томь оброкі работають по два дни вь неделю З 

ги, а последнюю четверть вь летнее время года по 3 дни. Кромі того платять пешіе З, 

псовьш 6, паровьш 12 злотьгх и такь даліе при томь обязань привести два воза дровь для 

ьскаго дома., Шляхта платить поединковьш 24 злотьгхь и так даліе равномірно и 
т н е состоящіе на чинше и при томь вь летнюю пору 24 дни работають на господина. 
аньї дають мотки и 20 пасомь, по 1

н
 курице и по 4 яицьі, вь протчемь здепшіе женщиньї 

кать полотень неуміють а отдають ткачамь каковьгхь во всякои деревні довольно. 

Смоли, потаїла здісь не жгуть по причине малости леса, приезжають иногда изь 

ья мастера и по договору изь получаемого дохода 5
 ти

 частеи владельцу здирають 
вую кору и жгуть деготь довольно изрядньїи которьім литовскому немного уступаеть, 
дають оньш по бьгваемьімь ярманкамь за обьпшовенную цену. О начале построенія сего 

пса никто изь обьггателеи упомнить и извістить не можеть, извістно токмо что 

атьі Замоискіе бьши первіе владетели сего містечка. Сій ординатьі иміли сверхь обще-

іи прибавляемое Шароусьі
9
 оть котораго имени и получило містечко сіє Шаргородь. 

» бьівшеи во время первои турецкои воиньї сь Россіею вь целом здешнемь крає моровои 

азорено бьіло оно набігами татаровь после чего обведень бьшь Шаргородь деревянною 

о, которои остатокь и поньше частію видіть можно, такьже троє вороть кой уповательно 

Число душь 

дворовь мужеска Женска 

Шляхетства живущаго при 

господскомь домі 

• 12 2 

Шляхтьі 12 43 30 

Духовенства католическаго 

исповіданія 

2 3 ~ 

Греческаго исповеданія - 17 2 

Немцовь 1 4 7 

Волноживущихь 2 11 9 

Подданньїхь 177 443 481 

Евреевь 283 347 346 

чня 1588 року місто Шаргород отримало від короля Сигізмунда Ш герб з такою символікою: "За 
іісту надається Святий Флоріан, що має в правій руці щиток з трьома списами, а в лівій начиння з 
), котрою пожежу заливає, на пам'ять про те, що місто від Войовничого колись Флоріана Шарого 
ю наймення". Святий Флоріан виступає тут як покровитель родоначальника власників міста 
іських - Флоріана Замойського, прозваного "Шарим" (сірим). 
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Деревня Колбасна владенія еі жь княгини Любомирскои, місто положеніе иміеть на 

косогорі а более в долине при р і ч к і Колбаснои. С правои сторони окружено с однои сторони 

міспгечкомь а сь протчихь косогорами а за оннми полями. Господского дома н і т ь а токмо для 
економа. Крестьянскіе доми расположени нерегулярно и одинь оть другаго вь г. жительства 

довольномь разстоянш 
Число душь 

дворовь мужеска женска 
Подданньїхь 31 100 96 

Деревня Богачевка владенія княгини Любомирскои, місто положеніе иміет частію на І 

косогорі, а боліє в долине при р і ч к і Колбаснои, окружена сь правои сторони містечкомь, а е^ 

Число душь 

дворовь мужеска женска 
Подданньїхь 10 36 37 

Предмістіе Барабаевка владенія княгини Любомирскои, місто положеніе иміеть по 

правую сторону річки Мурашки на косогорахь, окружено сь левои сторони селомь 
Гибалевкою а сь протчихь горами. 

Число душь 
- дворовь мужеска женска 

Шляхти 1 4 2 

Подданньїхь 10 20 33 

С. М. Єсюніи 

МІСТЕЧКО ШАРГОРОД НА СТОРІНКАХ ПАМ'ЯТНИХ КНИЖОК 
ПОДІЛЬСЬКОЇ ГУБЕРНІЇ 

XIX - ПОЧАТКУ XX СТОЛІТТЯ 

щ 

* 

ж 

щ 

Одним із найбільш інформативних джерел регіональної історії XIX - початку XX ст. є 
пам'ятні книжки - щорічники офіційної довідкової інформації, що випускалися в 88 губерніях 
Російської імперії з середини 1830-х до 1917 р. Видавалися вони здебільше місцевими 
статистичними комітетами, офіційними особами та органами внутрішніх справ. Зміст 
пам'ятних книжок у різних губерніях мали свої особливості. Як правило вони включали в себе 
адрес-календар (перелік усіх губернських і повітових урядових і громадських установ з їх 
особовим складом), адміністративний довідник (відомості про адміністративний поділ губернії, 
державні установи, промислові, та торговельні підприємства, лікарні та аптеки, навчальні 
заклади, бібліотеки та друкарні, списки населених місць т.д.), статистичний розділ (статистичні 
дані з різних галузей господарювання), іноді науково-краєзнавчі статті. 

У Подільській губернії, на відміну від багатьох інших регіонів, пам'ятні книжки 
видавались не щорічно й не завжди у повному обсязі. Вперше "Памятная книжка Подольской 
губернии" була видана у 1859 р. [1]. Наступне видання побачило світ лише у 1885 р. [2]. Затри 
роки по тому вийшов розширений варіант пам'ятної книжки, яка мала назву "Справочная 
книжка Подольской губернии" [3]. Після того була чергова перерва у виданнях, а наступні 
пам'ятні книжки (1895, 1900, 1904 та 1909 рр.) друкували у скороченому вигляді - вони 
вміщували переважно адресну частину, й відповідно мали назви "Подольский адрес-
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