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Фмокувалля кіпудвмї агкіліпроа-
уії в укоаїлпщкзт ждкйят омжгйяга-
йапщ цд у гмоагялпщкзи ндоімг у 
гоулрмвлзт ноауят Є. Алуфзла, 
О. Алгоієвпщкмгм, А. Гоагмвпщкмгм, 
М. Ваоагілмва ра ілх. [1]. Дмпйігеу-
вайапя гіяйщліпрщ  жажлафдлзт могалів 
в кмлрдкпрі влуроіхлщмї нмйірзкз 
Рмпіипщкмї ікндоії і у оагялпщкі фапз, 
кмйз, жмкодка, гмпйігеувайапщ іпрмоія 
гдоеавлзт упралмв [2].  

Мдрмы галмї праррі є взпвірйдлля 
гіяйщлмпрі могалів кіпудвмї вйагз у 
ноавмбдоделзт укоаїлпщкзт ждкйят, 
цм втмгзйз гм пкйагу Рмпіипщкмї 
ікндоії у жажлафдлзи ндоімг, в укмват 
одсмокувалля  її удлроайщлмгм 
уноавйілля ла нмфарку  ХІХ пр. 

Сзпрдка удлроайщлзт упралмв  
Рмпіипщкмї ікндоії, гм пкйагу якмї 
втмгзйа ндодваела бійщхіпрщ укоаїл-
пщкзт ждкдйщ, псмокувайапщ номря-
гмк ХІХ пр.  Офмйывав гдоеаву ік-
ндоармо як єгзлзи лмпіи вдотмвлмї 

вйагз. Бджнмпдодглщм имку нігнм-
оягкмвувайзпщ првмоывалі лзк ед 
Ддоеавла оага, Кмкірдр кіліпроів, 
Сдлар, Сзлмг, кіліпрдопрва і вігмк-
прва. Абпмйырла вйага ікндоармоа 
жгіиплывайапщ фдодж мглммпіблм вз-
галі лзк ра  мбмв’яжкмві гйя взкм-
лалля ла рдозрмоії впієї ікндоії калі-
сдпрз, укажз, жакмлз, прарурз, рмцм. 
Зажлафзкм, цм жа рмгмфаплзк омпіи-
пщкзк жакмлмгавпрвмк, жакмлакз 
вваеайзпщ бугщ-які омжнмоягедлля 
ікндоармоа,   нігнзпалі лзк вйаплм-
оуфлм. 

В мпмбі ікндоармоа нмєглувайзпщ 
жакмлмгавфі, агкіліпроарзвлі и пугмві 
сулкуії, які гдйдгувайапщ нігнмояг-
кмвалзк бджнмпдодглщм имку могалак 
уноавйілля, а лаиваейзвіхі нзралля 
взоіхувайзпя пакзк ікндоармомк. Дм 
лзт лайдеайз, жмкодка, рі, цм ндод-
взцувайз кмкндрдлуіы вігнмвіглзт 
гдоеавлзт упралмв, лагжвзфаилі жа-
тмгз, ндодгупік нм віипщкмвмку ві-
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гмкпрву ра у жмвліхлщмнмйірзфліи 
псдоі. Сугмву гіяйщліпрщ жгіиплывайз 
пугмві упралмвз, мглак взкмлувайз її 
віг ікдлі ікндоармоа, а мкодкі нзрал-
ля (жмкодка, віглмвйдлля ноав, нм-
кзйувалля) лайдеайз взкйыфлм гм 
имгм кмкндрдлуії. 

З нозтмгмк гм  вйагз Ойдкпалг-
оа І у бдоджлі 1801 о. в Рмпіипщкіи 
ікндоії омжнмфаймпщ одсмокувалля 
удлроайщлмгм уноавйілля гдоеавмы. 
Ваорм жауваезрз, цм цд жа ноавйілля 
имгм барщка Павйа І буйз влдпдлі 
жкілз у гіяйщліпрщ агкіліпроарзвлзт 
ра пугмвзт упралмв. Змкодка, буйз 
віглмвйдлі мкодкі кмйдгії, ндодваелм 
у рмку взгйягі, в якмку вмлз іплува-
йз гм одсмок Кардозлз ІІ.  Йхйм 
пкмомфдлля могалів кіпудвмї пугмвмї 
вйагз ла смлі нмпзйдлля омйі 
удлроайщлмї. Ймгм одсмокз рмоклу-
йзпя и Сдлару. За Павйа І агкіліпр-
оарзвлі гднаоракдлрз Сдлару буйз 
ндодрвмодлі в пугмві, цм пвігфзйм 
ном ндодрвмодлля мпраллщмгм в могал 
йзхд пугмвмгм лагйягу.  

Зймвезвалля нмйщпщкзт кагларів 
і хйятрз ноз жаиляррі пугмвзт нмпаг 
в жатіглзт губдоліят у ндохі омкз 
ніпйя нозєглалля їт гм Рмпіипщкмї 
ікндоії  нігхрмвтлуйз ікндоармоа гм 
взгалля оягу жакмлів, які прмпувайз-
пя пугмфзлпрва у ноавмбдоделзт 
укоаїлпщкзт ждкйят [3]. Змкодка, у 
емврлі 1798 о. Павйм І йіквігував 
пугз у Вапзйщківпщкмку, Укалпщкмку 
ра Чдокапщкмку нмвірат Кзївпщкмї 
губдолії, кмрзвуыфз уд лдгмпрарлщмы 
кійщкіпры хйятрзфів гйя їт смоку-
валля. В йзпрмнагі 1800 о. узвійщлзи 
губдолармо Мійахдвзф номгмвезв 
пкмомфдлля і ла вдодпдлщ 1804 о. ла 
Кзївцзлі йзхд 7 нмвірів ж 12-рз ка-
йз нмвлзи пугмвзи анаоар. Така пз-
руауія лд кмгйа розварз гмвгм, рмку 
цм кійщкіпрщ лд омжгйялурзт пугмвзт 
пноав жомпрайа. Цд взкйзкайм нмрік 
пкаог гм прмйзуі. У 1804 омуі ікндоа-
рмо Ойдкпалго І жарвдогзв оіхдлля 
ном віглмвйдлля 5 пугів ра їт могалі-
жауіы у Бмгуправі, Лзнмвуі, Матлівуі, 
Укалі ра Чзгзозлі. Впундодф омпіи-
пщкіи ноакрзуі, жгіглм ж якмы пуггя-
кз правайз кіпудві кдхкалуі, укаж 

жмбмв’яжував мбзоарз хйятрзфів ж 
пупігліт нмвірів, а якцм уд буйм лд 
кмейзвм, рм нозжлафарз омпіипщкзт 
фзлмвлзків ж губдолпщкмгм ноавйілля.  
Як бафзкм, ндодрвмодлля Павйа І 
лмпзйз пундодфйзвзи ра лджавдохд-
лзи таоакрдо. Пмйщпщкі кагларз ра 
хйятра лд баеайз вроафарз кмлромйщ 
жа взбмолзкз пралмвзкз упралмвакз 
(хйятдрпщкзкз пдикзкакз) і пугакз, 
цмб карз кмейзвіпрщ жатзпрзрз лая-
влі у лзт багарпрва і ндох жа впд жд-
кдйщлі вмймгілля. 

Піпйя вбзвпрва Павйа І  буйз йі-
квігмвалі првмодлі лзк пугмві могалз 
-  оаргаужз і віглмвйдлі кіпщкі кагіпр-
оарз, які гійзйзпя ла роз гднаоракд-
лрз: мгзл гйя козкілайщлзт пноав ра 
гва – гйя узвійщлзт [4].  Буйз віглм-
вйдлі пмвіплі пугз і нігрвдогедла їт 
кмкндрдлуія. У взнагку, кмйз прмом-
лз лд кмгйз гіирз нозкзодлля, пноа-
ва жоажу е ндодгавайапщ гм Сдлару. 
На нмфарку ХІХ пр. буйз првмодлі 
мпмбйзві кмкдоуіилі пугз, жмкодка в 
Огдпі [5]. Згмгмк їт кійщкіпрщ жбійщ-
хувайапщ. І вед жгмгмк у 30-т 
ХІХ пр. кіліпрдопрвмк ыпрзуії буйз 
номвдгдлі жатмгз нм одмогаліжауії 
мпралліт у вігнмвіглмпрі гм укажу 
1832 омку «Уфодегдлзд кмккдофдп-
кзт пугмв з управ зт пугмномзжвмгп-
рва». Зажлафзкм, цм мкодкі мпмбйз-
вмпрі пугмвмї пзпрдкз Поавмбдодеея 
ра Маймомпії, жаномвагедлі жа фапів 
ікндоармоа Павйа І, номіплувайз ае 
гм нмфарку 1830-т оо. 

Щд оаліхд, жа фапів ноавйілля 
Кардозлз ІІ, у Рмпіипщкіи ікндоії в 
оджуйщрарі одсмокувалля буйа првм-
одла  якіплм лмва пзпрдка кіпудвмгм 
уноавйілля, цм вігнмвігайа рмгмфап-
лмку євомндипщкмку оівлы і таоакрд-
озжувайапщ фіркм взбугмвалмы пзпрд-
кмы гдоеавлзт агкіліпроарзвлзт 
упралмв у губдоліят, нмвірат ра кіп-
рат. На губдолпщкмку оівлі агкіліпр-
оарзвлд уноавйілля жмпдодгеуваймпщ 
в оукат губдолармоа и губдолпщкмгм 
ноавйілля, якд прайм кмйдгіайщлзк 
могалмк ноз губдолармомві. 

Згмгмк у номудпі одсмокувалля 
удлроайщлмгм уноавйілля ла нмфарку 
ХІХ пр. ваейзвд кіпуд жаикайз уоя-
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гмві комкз нм првмодллы вдорзкайі 
вйагз. На нмфарку пвмгм уаоывалля 
кмймгзи омпіипщкзи ікндоармо Ойдк-
палго І нозпйутмвувавпя гм внйзвм-
взт мпіб  фапів Кардозлз ІІ. Змкодка, 
буйа првмодла Ндмгкілла оага, як 
жакмлмгмоагфзи могал ноз ікндоарм-
омві (у 1810 о. її буйм ндодикдлмвалм 
ла Ддоеавлу оагу), а ла ваейзві аг-
кіліпроарзвлі нмпагз  нозжлафайзпщ 
нодгправлзкз Сдлару, які, мглак, лд 
вігігоавайз мпмбйзвмї омйі в  уноав-
йіллі гдоеавмы. Оплмвла ніггмрмвка 
жагайщлмгм нйалу гдоеавлзт ндодр-
вмодлщ номвмгзйапщ у Ндгйаплмку 
кмкірдрі, гм якмгм втмгзйз кмймгі 
гоужі ікндоармоа – П. Сромгалмв, А. 
Чаормозипщкзи, М. Нмвмпійщудв ра В. 
Кмфубди.  

Опмбйзвм акрзвлм у Ндгйаплмку 
кмкірдрі мбгмвмоываймпя нзралля 
одайіжауії одсмокз гдоеавлмгм 
уноавйілля. Вігмкзи рмгмфаплзи нм-
йірзфлзи гіяф М. Сндоалпщкзи в мг-
лмку іж пвмїт номдкрів «Занзпка ном 
упроіи пугмвзт і уоягмвзт упралмв» 
ндодгбафав вномвагедлля лмвмгм 
губдолпщкмгм нмймедлля жакіпрщ 
«Упралмв гйя уноавйілля губдолія-
кз» 1775 о. У пвмєку вігмкмку кмл-
прзрууіилмку номдкрі М. Сндоалпщ-
кзи номнмлував жаномвагзрз нмгій 
вйагз, взбмоліпрщ фапрзлз фзлмвлз-
ків, гдкмкоарзфлі жапагз пугмфзлпр-
ва, гдоеавлзи лагйяг ра сілалпмвзи 
кмлромйщ. Рдсмокармо номнмлував 
Ойдкпалгоу І нозилярз кмлпрзрууіы, 
жомбзрз взбмолзкз впі жакмлмгавфі і 
пугмві могалз (коік Сдлару), мбзоарз 
фапрзлу агкіліпроауії, коік кіліпроів і 
губдолармоів. Оглак  впі  ланоаущм-
валі лзк номдкрз, цм ндодгбафайз 
оагзкайщлі ла рми фап жкілз, буйз 
вігкзлурі Ндгйаплзк кмкірдрмк, а їт 
аврмо нмнав в мнайу і був взпйалзи 
гм Сзбіоу. 

В рми ед фап, номвдгдла ла нмфа-
рку ХІХ пр. жакіла ндромвпщкзт кмйд-
гіи кіліпрдопрвакз (укаж віг 8 вдодп-
ля 1802 о.) пнозяйа удлроайіжауії 
уноавйілля, нігнмоягкуваллы кіпуд-
взт гдоеавлзт упралмв вігнмвіглзк 
кіліпрдопрвак ра смокуваллы вдорз-
кайі вйагз [6]. Згіиплываймпщ ндод-

вдгдлля уноавйілля ла лмвзи, вігмк-
фзи нозлузн, жі првмодлляк у удлроі 
гайуждвзт гдоеавлзт могалів. Кмелд 
кіліпрдопрвм кдоувайм нігнмоягкмва-
лмы имку вдорзкаййы кіпудвзт упра-
лмв. Заномвагедллы кіліпрдопрв нд-
одгував ікдллзи укаж «Пом ноава і 
мбмв’яжкз Сдлару», в якмку Сдлар 
взжлафавпя як вдотмвлд кіпуд ікндоії, 
кмромку нігнмоягкмвувайзпщ впі ноз-
пурпрвдллі кіпуя [7]. Буйз првмодлі 
лапрунлі кіліпрдопрва: віипщкмвд, 
кмопщкд, жакмогмллзт пноав, ыпрзуії, 
влуроіхліт пноав, сілалпів, кмкдоуії, 
лаомглмї мпвірз. Згмгмк, у 1811 о., 
буйм првмодлм цд роз кіліпрдопрва: 
нмйіуії, хйятів, гдоеавлмгм кмлром-
йы. Срмпмвлм пугмвмї гійкз вйагз у 
«Загайщлмку жаплуваллі кіліпрдопрв», 
мгмймхдлмку Малісдпрмк віг 25 фдо-
вля 1811о., жажлафаймпщ, цм: «Впд, цм 
віглмпзрщпя гм вйахрувалля пугмвмгм 
нмоягку, пралмвзрщ нодгкдр Міліп-
рдопрва ыпрзуії». Кммогзлауіы гія-
йщлмпрі лмвмпрвмодлзт кіліпрдопрв 
жгіиплывав првмодлзи у вдодплі 
1802 о. як взцзи агкіліпроарзвлзи 
могал Рмпіипщкмї ікндоії Кмкірдр кі-
ліпроів. Міліпроз нігнмоягкмвувайзпщ 
лд гмймві Кмкірдру, а бджнмпдодглщм 
ікндоармоу. 

Пмйірзка Ойдкпалгоа І цмгм кі-
пудвмгм пугмвмгм анаоару буйа пноя-
кмвала ла віглмвйдлля нмоягку, цм 
іплував ноз Кардозлі ІІ ра  ндодгував 
одсмокак Павйа І.  У кмелмку нмвірі 
буйм урвмодлм нм роз пугз: нігкм-
кмопщкзи, ждкпщкзи і гомгпщкзи. Піг-
кмкмопщкзи пуг  омжгйягав пнмоз ном 
ноавм вйаплмпрі і одєпроував упі акрз 
нмждкдйщлмї вйаплмпрі. Ймгм мфмйы-
вав нігкмкмоіи, якмку гмнмкагав км-
кмолзк. Здкпщкзи пуг жаикавпя вз-
оіхдлляк узвійщлзт пноав. Дм имгм 
пкйагу втмгзйз пуггя, гва апдпмоз ра 
пдкодрао. Гомгпщкзи пуг буйм ндоді-
кдлмвалм ла нмйіудипщкзи уфапрмк, а 
имгм пуггі мрозкайз рде омпіипщкі 
лажвз: пноавлзк, роз пйігфі – жапіга-
рдйі, ра вмжлзи.   27 піфля 1812 о. бу-
йм утвайдлм накдр гмкукдлрів, цм 
одсмокувайз пзпрдку віипщкмвмгм 
пугмфзлпрва, жаномвагедлу цд Віи-
пщкмвзк прарурмк Пдроа І у 1716 о.  
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Губдолпщка і нмвірмва агкіліпроа-
уія, нмйіуія, пралмві могалз ндодбу-
вайз у вігаллі Міліпрдопрва влуроіх-
літ пноав, проукруоа і жавгалля якмгм 
буйз лаипкйагліхзкз і якд  мнікува-
ймпя номбйдкакз кіпудвмгм уноав-
йілля, правхз цд мглзк могалмк ла-
гйягу жа гіяйщліпры губдолармоів. 

Пзйщлзи ра бджнмпдодгліи кмлр-
омйщ жа гіяйщліпры кіпудвзт могалів 
удлроайщла вйага жгіиплывайа і фдодж 
цмоіфлі губдолармопщкі  жвірз. Зажла-
фзкм, цм смока ра жкіпр жвірів губд-
олармоів жкілывайзпщ пік оажів: у 
1804, 1828, 1837, 1853, 1870 і 1897 
омкат. Снмфарку жвірз нзпайзпщ у 
гмвійщліи смокі, айд  у 1837 о. в 
«Накажі» губдолармоак уаопщкзи 
уояг прав взкагарз єгзлмї смокз 
жвірів,  жаномнмлувавхз пвіи жоажмк і 
впралмвзвхз рдокіл їт нмгалля  – гм 
1 бдоджля лапрунлмгм омку.  

На нмфарку ХІХ пр. буйм жарвдо-
гедлм лмвзи храрлзи омжкйаг гйя 37 
губдоліи ікндоії, жмкодка, и гйя ноа-
вмбдоделзт укоаїлпщкзт, а Кзїв ра 
Как’ялдущ-Пмгійщпщкзи прайз кіпудк 
ндодбувалля віипщкмвзт губдолармоів, 
які взкмлувайз сулкуії гдлдоай-
губдолармоів. Губдолармоз ноавмбд-
оделзт укоаїлпщкзт губдоліи, коік 
сулкуіи нм вномвагедллы жагайщлм-
омпіипщкмгм жакмлмгавпрва, взоіху-
вайз и рі номбйдкз, цм буйз  нмом-
гедлі пкйаглмы нмйірзфлмы пзруауі-
єы в одгімлі, жмкодка, кмлромйывайз  
взбмоз ра гіяйщліпрщ хйятдрпщкзт 
пдикзків, жаикайзпщ нзраллякз мб-
йахрмвувалля фзлхдвмї хйятрз, нд-
одпдйдлля єводїв. Такзк фзлмк, вмлз 
взпрунайз лд йзхд гдоеавлзкз фз-
лмвлзкакз, а, ндодгупік, лмпіякз 
омпіипщкмї гдоеавлмпрі. З мгйягу ла 
уд багарм жакмлмгавфзт акрів нози-
каймпя ж їт іліуіарзвз. Поімозрдрлзк 
ланоякмк гіяйщлмпрі впієї вдорзкайі 
вйагз у гмпйігеувалзи ндоімг буйм 
жабджндфдлля влуроіхлщмї ра жмвліх-
лщмї бджндкз гдоеавз. 

Зажлафзкм, цм у номудпі одсмо-
кувалля пзпрдкз удлроайщлмгм  
уноавйілля ікндоії жа фапів Ойдкпал-
гоа І хйятмк вномвагедлля кіліп-
рдопрв, як взкмлавфмї проукруоз 

уноавйілля, првмодлмї жа сулкуімла-
йщлмы мжлакмы, правайа явлмы лд-
вігнмвігліпрщ кіе удлроайіжмвалмы 
пзпрдкмы кіліпрдопщкмї вдорзкайщлмї 
пзпрдкз уноавйілля и іплуыфзкз  
жакклурзкз лакіплзущкзкз смока-
кз ноавйілля гдлдоай-губдолармопрв, 
цм жайзхайзпя ла лауімлайщлзт 
мкоаїлат Рмпіипщкмї ікндоії, у рмку 
фзпйі и ла укоаїлпщкзт ждкйят – 
Маймомпіипщкзк, Нмвмомпіипщкзк, 
Кзївпщкзк. Ілпрзрур гдлдоай-
губдолармопрва, як пвмєоігла смока 
кіпудвмгм уноавйілля у нігомпіипщ-
кіи фапрзлі Укоаїлз, лабув прарупу 
взцмї лаггубдолпщкмї упралмвз ж 
нмвлмваедллякз, цм нмхзоывайзпщ 
ла рдозрмоіы гдкійщкмт губдоліи жі 
пнійщлзкз нмйірзфлзкз, пмуіайщлм-
дкмлмкіфлзкз ра куйщруолзкз роа-
гзуіякз. Опмбйзвіпры галмгм ілпрз-
руру прайм рд, цм ікндопщка вйага 
гдйдгувайа жлафлі нмвлмваедлля 
ндопмлайщлм омпіипщкмку гдоеавлм-
ку палмвлзкмві, і уд лагавайм  имгм 
гіяйщлмпрі йдгірзклмпрі ра ндвлмї 
пакмпріилмпрі. Шзомка нмйірзфла 
вйага гдлдоай-губдолармоа в одгімлат 
Укоаїлз буйа мжлакмы рмгм, цм ла її 
ждкйі лд нмхзоывайзпя  нмвлмы 
кіомы жагайщлмомпіипщка пзпрдка 
уноавйілля ра ікндопщкд  жакмлмгав-
првм. А  омжнмоягедлля ра гії гдлд-
оай-губдолармоа кайз акрзвіжуварз 
номудп ілкмонмоауії. Вігбувавпя 
номудп вгмпкмлайдлля агкіліпроарз-
влм-рдозрмоіайщлмгм нмгійу: у 1802 
о. жакіпрщ Маймомпіипщкмї губдолії 
буйм урвмодлм Пмйравпщку ра Чдолі-
гівпщку.   

Зажлафзкм, цм у ндоімг пвмгм 
смокувалля ла нмфарку ХІХ пр. кілі-
прдопщка смока могаліжауії уноавйіл-
ля цд лд номявзйа пундодфлмпрди 
кіе удлроайіжауієы ра гдудлроайіжа-
уієы, рдозрмоіайщлзк ра  вігмкфзк 
нігтмгакз і рмку кзолм пнівіплувайа 
ж гдлдоай-губдолармопрвакз. Оглак в 
нмгайщхмку номбйдка ужгмгедлля і 
нозвдгдлля в мглу пзпрдку гдоеав-
лмгм уноавйілля првмодлзт губдоліи, 
гдлдоай-губдолармопрв ра кіліпрдопрв  
акруайіжувайапя, айд рак і лд буйа 
взоіхдла. 
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Накагаыфзпщ жаномвагзрз  жага-
йщлмікндопщкд жакмлмгавпрвм як мп-
лмвлд гедодйм ноава, і,  омжукіыфз 
лдкмейзвіпрщ нмвлмї йіквігауії кіп-
удвзт лмок ноава у ноавмбдоделзт 
укоаїлпщкзт ждкйят, пакмгдоеавла 
вйага гмнупкайа їт гіы у рзт взнаг-
кат, кмйз в омпіипщкмку жакмлмгавпр-
ві лд буйм вігнмвіглзт лмок гйя од-
гуйывалля ндвлзт  пупнійщлзт віглм-
пзл фз гйя взоіхдлля пугмвмї пноа-
вз, абм рмгі, кмйз вмлз жаикайз гоу-
гмояглд, нігнмоягкмвалд пралмвзцд 
нм віглмхдллы гм омпіипщкзт лмока-
рзвлзт акрів. 

Алайіж жакмлмгавфзт акрів ндод-
кмлує в рмку, цм у Рмпіипщкіи ікндоії  
у ндохіи нмймвзлі ХІХ пр. акрзвлм 
взкмозпрмвувайзпя ноавмві лмокз іж 
жбіолзків ра прарурів йзрмвпщкм - 
нмйщпщкмї гмбз. Змкодка, Лзрмвпщкзи 
прарур, ―Пмоягмк ноав узвійщлзт‖, 
лмокз лікдущкмгм ноава  взкмозпрм-
вувайзпщ ноз укйагдллі ―Звмгу кіп-
удвзт жакмлів Затіглзт губдоліи‖ 
(1837 о.)  ра ―Звмгу жакмлів Рмпіипщ-
кмї ікндоії‖ (одгакуія 1842 о.). Пом 
фзлліпрщ лмок Лзрмвпщкмгм праруру 
пвігфзрщ рми сакр, цм у 1811 о. буйм 
лагоукмвалм і ввдгдлм в гіы мпмбйз-
ву имгм одгакуіы. 

Огйяг гіяйщлмпрі агкіліпроарзв-
лм-пугмвзт упралмв пвігфзрщ, цм ноз 
жгіиплдллі пугмфзлпрва кіпщкі кагіпр-
оарз фапрм взкмозпрмвувайз жбіолзкз 
каггдбуожщкмгм ноава, якд гіяйм ла 
укоаїлпщкзт ждкйят як мплмва пакму-
ноавйілля кіпр. У ракзт жбіолзкат 
кіпрзйзпя лмокз гдоеавлмгм, узві-
йщлмгм, агкіліпроарзвлмгм, козкіла-
йщлмгм і номудпуайщлмгм ноава. Закм-
лмгавпрвм  нмфарку XIX пр. нігрвдо-
геує йдгірзкліпрщ сулкуімлувалля 
пзпрдкз пугмупромы ра пугмфзлпрва, 
цм іплувайз ла рдозрмоії ноавмбдод-
елзт укоаїлпщкзт ждкдйщ у фапз Рдфі 
Пмпнмйзрмї. 

Лзрмвпщкзи Срарур, нмйщпщкі 
кмлпрзрууії, жбіолзкз каггдбуожщкмгм 
ноава і жвзфаєвд ноавм жайзхайзпя 
фзллзкз ноавмвзкз гедодйакз,  
гієвіпрщ мкодкзт лмок якзт пндуіа-
йщлм нігрвдогеувайа уаопщка вйага 
пвмїкз укажакз.  На Поавмбдодееі 
Укоаїлз Лзрмвпщкзи прарур жбдоігав 
пзйу ае гм 1840 о., а жбіолзкз каггд-
буожщкмгм ноава – гм 1835 о., мглак 
жгмгмк  мплмвлзк гедодймк ноава 
рур урвдогзймпщ омпіипщкд жакмлмгав-
првм. 
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lands in the conditions of the reform of the central government, carried out in the 
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taken by the government of Alexander I to create a management structure created on the 
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centralized system of the ministerial power vertical and the existing closed victorious 
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