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Особливості діяльності 
адміністративно-судової влади в 

українських правобережних губерніях 
у другій чверті ХІХ ст. 

 
Діяйщліпрщ кіпудвмї агкіліпроарз-

влм-пугмвмї вйагз в укоаїлпщкзт губд-
оліят, цм втмгзйз гм пкйагу Рмпіипщ-
кмї ікндоії, омжгйягайапщ цд у гмоа-
гялпщкзи ндоімг у ноауят О. Алгоієв-
пщкмгм, А. Гоагмвпщкмгм, М. Ваоагілм-
ва ра іл. [1]. Дмпйігеуєрщпя вмла и 
пуфаплзкз вірфзжлялзкз вфдлзкз [2].  

Мдрмы галмї праррі є алайіж мпмб-
йзвмпрди сулкуімлувалля агкіліпроа-
рзвлм-пугмвмї вйагз у Поавмбдоделіи 
Укоаїлі у гоугіи фвдорі ХІХ пр. в нд-
оімг ноавйілля Мзкмйз І. 

Уномгмве кійщкмт гдпярзйірщ ніп-
йя нозєглалля гм Рмпіипщкмї ікндоії 
ждкдйщ кмйзхлщмї Рдфі Пмпнмйзрмї, у 
рмку фзпйі і ноавмбдоделзт укоаїлпщ-
кзт,  рак цд номгмвеувайз гіярз  
гедодйа ноава нмйщпщкм-йзрмвпщкмгм 
нмтмгедлля, пдодг якзт буйз пдикмві 
нмпралмвз, кляжівпщкі і кмомйівпщкі 
нозвійдї ра гоакмрз, а ракме мкодкі їт 

жбіолзкз і прарурз. Пдодваелм жбдоі-
гайапя фзлліпрщ рзт лмокарзвлм- ноа-
вмвзт акрів, які жакоінйывайз взкйы-
флі ноава хйятрз, одгйакдлрувайз 
гіяйщліпрщ її пралмвзт упралмв, взжла-
файз жапагз сулкуімлувалля кіпщкмгм 
пакмуноавйілля. 

Помудп ввдгдлля омпіипщкмї пзп-
рдкз пугмупромы акрзвіжувавпя ж 
впрунмк ла нодпрмй Мзкмйз І, жа якм-
гм у ноавмбдоделзт укоаїлпщкзт губд-
оліят був впралмвйдлзи ракзи  нмоя-
гмк сулкуімлувалля пугмвмї пзпрдкз, 
якзи був таоакрдолзи гйя впієї рдоз-
рмоії Рмпіипщкмї ікндоії. І нозвмгмк гм 
нмфарку ракзт каогзлайщлзт гіи прайм 
нмйщпщкд нмвпралля 1830-1831 оо., 
якд, омжнмфавхзпщ у Ваохаві, нмхз-
озймпщ і ла Поавмбдоделу Укоаїлу.  

Пмвпралпщкзи  оут мтмнзв Пм-
гійщпщку ра Кзївпщку губдолії. Взпру-
нз вігбуйзпя у Віллзущкмку, Боау-
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йавпщкмку, Ойщгмнійщпщкмку нмвірат 
Пмгійщпщкмї губдолії, нівгдлліи фапрз-
лі Кзївцзлз. Сдодг акрзвлзт уфаплз-
ків алрзомпіипщкзт взпрунів буйа 
хйятра Вмймгзкзо-Вмйзлпщкмгм, Лу-
ущкмгм, Дубдлпщкмгм ра Рмвдлпщкмгм 
нмвірів Вмйзлпщкмї губдолії.  В оягз 
нмвпралуів вйзвайзпя взтмвалуі кіп-
удвзт гіклажіи ра нмвірмвзт хкій, жм-
кодка фзкайм взнуплзків Баопщкмї 
вапзйіалпщкмї хкмйз ра Віллзущкмї 
гіклажії. Акрзвлу уфапрщ у нмвпраллі 
вжяйа фапрзла кармйзущкзт ра уліар-
пщкзт пвяцдллм- і удокмвлмпйуезрд-
йів Поавмбдодеея Укоаїлз.  

Пом уфапрщ кармйзущкзт кмпрщмйів 
и кмлапрзоів у нмйщпщкмку нмвпраллі 
жгмгмк оанморувайз гдлдоай-губдола-
рмоу В. В. Лдвахмву нодгправлзкз 
кіпудвмї вйагз. Змкодка, нмгійщпщкзи 
губдолармо у йзпрі  віг 12 вдодпля 
1831 о. нмвігмкйяв, цм вйірку 1831 о.  
буйм взявйдлм вмглднайщлу ра тмймг-
лу жбомы у Лдрзфівпщкмку гмкілікал-
пщкмку кмпрщмйі. Вмйзлпщкзи губдо-
лармо лавмгзв уійзи ндодйік кмлап-
рзоів, які гмнмкагайз нмвпралуяк. Цд 
буйз у Рмвдлпщкмку нмвірі Дмкбомвз-
ущкзи ніаопщкзи кмлапрзо, в кіпрі 
Овоуфі - гмкілікалпщкзи і вапзйіалпщ-
кзи кмлапрзоі, у Как'ялдущкмку нмві-
рі - Пмфаївпщкзи кмлапрзо. Сдодг гу-
тмвлзт мпіб, які нозикайз уфапрщ у 
нмвпраллі, губдолармо лажзвав Сдвд-
озла Куйзкмвпщкмгм, Лыгвіга Єоез-
кмвпщкмгм, Бомгмвзфа, Шайдвзфа ра 
Пмодкбпщкмгм, які взгмрмвйяйз жбомы 
гйя нмвпралуів. Загаймк у нмвпралпщ-
кзт гіят вжяйз уфапрщ бйзжщкм 6 рзп. 
нмвпралуів, жмкодка, у Вмйзлпщкіи 
губдолії – 2332, Кзївпщкіи – 1135, 
Пмгійщпщкіи – 2522 фмй. [3, п. 294; 4, 
п. 115] Звзфаилм, уі галі ж «Айсавір-
лзт пнзпків», цм буйз жгмгмк пкйагд-
лі в калудйяоії кзївпщкмгм гдлдоай-
губдолармоа, є гайдкм лднмвлзкз.  У 
тмгі нмвпралля нмйщпщка хйятра ла-
кагайапщ жаоуфзрзпщ и нігрозккмы 
кіпудвмгм пдйялпрва.  Оглак укоаїлпщ-
кд пдйялпрвм лд нігрозкайм гапйа нмв-
пралуів вігомгедлля «іпрмозфлмї 
Пмйщці». Ндбаеалля нмйщпщкмї хйят-
рз, яка жмпдодгзйа у пвмїт оукат кдоі-
влзурвм нмвпралуякз, нмпрунзрзпя 

пвмїкз пралмвзкз нозвійдякз жаоагз 
віглмвйдлля нмйщпщкмї гдоеавлмпрі и 
взоіхзрз гмпроі пмуіайщлі номбйдкз, 
пвігфзйм ном мбкдедліпрщ нмйщпщкмгм 
хйятдрпщкмгм оуту. Впі имгм нодгпра-
влзкз буйз єгзлі у рмку, цм укоаїл-
пщкі, біймоупщкі ра йзрмвпщкі  ждкйі – 
уд «іпрмозфлі» ждкйі Рдфі Пмпнмйзрмї. 
З мгйягу ла уд  гапйм «За ваху і лаху 
пвмбмгу»,  взпулурд ла нмфарку 
1831 о. нмйщпщкмы хйятрмы,  нм пурі 
вроафайм пвіи пдлп цмгм жажлафдлзт 
лаомгів. 

Пмйщпщкд нмвпралля 1830-1831 оо. 
жажлайм нмоажкз. Оглак  кмлсіпкауія 
фапрзлз нмйщпщкзт каєрків, номвдгдла 
ніпйя имгм нозгухдлля, лд нмтзрлуйа  
нмйщпщкд гмкілувалля у Поавмбдоде-
ліи Укоаїлі, мпкійщкз ноавм вйаплмпрі 
ла ждкйы в одгімлі у жажлафдлзи ндоі-
мг лайдеайм каиед взкйыфлм нмйя-
как. Тмку, як пйухлм жауваезв ном-
сдпмо Смобмллз Д. Бмвуа, в рми фап 
ла Поавмбдодееі прмпулкз «…кіе 
нмйякакз і укоаїлуякз – уд  буйз 
лаифапріхд віглмпзлз кіе налакз і 
коінакакз». [5, п. 71]  Укоаїлпщкі пд-
йялз ндодбувайз у коінмпліи жайде-
лмпрі віг нмйщпщкзт налів, пдодг якзт 
взгійяйзпя вдйзкі омгзлз кагларів 
Пмрмущкзт, Боалзущкзт, Салгухків 
ра іл. Аотівлі кардоіайз кіпрярщ ндод-
кмлйзві сакрз емопрмкмгм нмвмгедл-
ля вйаплзків ра їт уноавзрдйів  ж коі-
накакз і лдвгмвжі у бмомрщбі ж нмйщпщ-
кзк внйзвмк ікндопщкзи уояг  лака-
гавпя взкмозпрарз уд пмуіайщлд ном-
рзпрмялля.   Змкодка, у 1837 о. Кмкі-
рдр у пноават Затіглзт губдоліи, цм 
був урвмодлзи у 1831 о., взкагав віг 
губдолармоів нозжлафдлля пндуіайщ-
лзт фзлмвлзків ра нмйіудипщкзт гйя 
омжгйягу пкаог віг пдйял, які лайдеа-
йз нмйщпщкзк нмкіцзкак фз кармйз-
ущкмку гутмвдлпрву. І в нмгайщхмку 
Поавмбдодела Укоаїла прайа аодлмы 
гмпромгм номрзпрмялля нмйщпщкмгм і 
омпіипщкмгм внйзвів, іпрмозфлмгм гмп-
вігу ра роагзуіи гдоеавлмгм езрря. 

Напйігкмк нмйщпщкмгм нмвпралля 
прайм првмодлля у 1832 о. Калудйяоії 
кзївпщкмгм віипщкмвмгм губдолармоа ра 
гдлдоай-губдолармоа нмгійщпщкмгм і 
вмйзлпщкмгм. Тоз губдолії, мб’єглалі 
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ніг жагайщлзк кдоівлзурвмк гдлдоай-
губдолармоа, мрозкайз мсіуіилу лажву 
Півгдллм-Затіглзи коаи. Буйз влдпд-
лі жкілз в уноавйілля пакзт губдоліи. 
Губдолпщкі ра нмвірмві могалз буйз 
нозвдгдлі у вігнмвігліпрщ ж вдйзкмом-
піипщкзкз. Впі нозпурпрвдллі кіпуя, 
нмпагмвуі і  фзлмвлзкз гдоеавлзт 
упралмв ра могалів вйагз нмфайз ікд-
луварзпя рак пакм, як вігнмвіглі гдо-
еавлі ілпрзрууії і їт нмпагмві мпмбз у 
вдйзкмомпіипщкзт губдоліят. Пдохі 
гднаоракдлрз Гмймвлзт пугів буйз 
ндодикдлмвалі у козкілайщлі найарз, 
гмймвз якзт взкйыфлм нозжлафайзпя, 
(а лд, як оаліхд, мбзоайзпя хйятрмы) 
ж мбмв’яжкмвзк жарвдогедлляк їт ік-
ндоармомк. [6]  Раглзкз в губдолпщ-
кзт ноавйіллят,  каждллзт і пугмвзт 
найарат нозжлафайзпя вігнмвіглзкз 
кіліпрдопрвакз ніпйя ужгмгедлля ж 
віипщкмвзкз губдолармоакз. Сугмві 
могалз Поавмбдодеея прайз нмвліпры 
нігкмлромйщлзкз омпіипщкіи вйагі.  

Буйм нознзлдлм гіяйщліпрщ кіпщ-
кзт (гомгпщкзт) пугів у нмвірмвзт 
кіпрат рощмт ноавмбдоделзт губдоліи. 
Нджакілфдлі пноавз, які ндодбувайз у 
їтлщмку номвагедллі, ндодгавайзпя гм 
омжгйягу у нмвірмві ждкпщкі пугз. 

Поавм нозжлафарз ла нмпагз ждк-
пщкзт пноавлзків, ждкпщкзт жапігард-
йів, гмомглзфзт ра нмйіукдипрдоів 
мрозкайз губдолпщкі ноавйілля жа 
нмгалляк калгзгаруо губдолармоакз. 
[7]   Дйя жамтмфдлля фзлмвлзків, які 
мбіикайз уі нмпагз, їк нозжлафавпя 
нмгвіилзи омжкіо урозкалля ( а пноа-
влзкз гмгаркмвм мрозкувайз цд нм 
500 оуб. ла омж’їжгз). 

Чдодж кійщка кіпяуів ікдллзк ука-
жмк Мзкмйз І віг 11 піфля 1832 о. 
буйм пкапувалм нмпагз нігкмкмоіїв, 
кмкмолзків, вмжлзт і тмоулезт. [8]    
Їт мбмв’яжкз  рдндо втмгзйз гм кмйа 
нмвлмваедлщ ждкпщкзт, нмвірмвзт пу-
гів ра ілхзт пугмвзт могалів. Ікдллзи 
укаж, галзи Сдлару віг 4 гоугля 1840 
о. жарвдогеував храр нмвірмвзт пугів 
у ноавмбдоделзт  губдоліят. [9]    
Поавмпуггя у нмвірмвмку пугі жгіип-
лывайз пуггя, гва жапігардйі віг гвм-
оялпрва і жапігардйщ, якмгм нозжлафав 
губдолармо.  Укаж віг 25 фдовля 

1832 о. жмбмв’яжував ноз омжгйягі 
козкілайщлзт ра номвдгдллі пйігфзт 
гіи у впіт жатіглзт губдоліят кдоува-
рзпя рійщкз омпіипщкзкз жакмлакз. 
Лзхд в мкодкзт взнагкат, кмйз вмлз 
взявйярщпя «гіиплм лдгмпрарлікз гйя 
взоіхдлля нодгправйдлзт мбправзл», 
гмжвмйяймпщ взкмозпрмвуварз лмокз 
Лзрмвпщкзт Срарурів і нмйщпщкзт кмл-
прзрууіи. [10]    

Позжлафдлля кзївпщкзк гдлдоай-
губдолармомк Д. Г. Бібікмва у 1838 о.  
прайм нмвмомрлзк кмкдлрмк у бмом-
рщбі ж нмйщпщкзк внйзвмк. Сдодг нд-
охзт жатмгів гдлдоай-губдолармоа – 
жабмомла озкм-кармйзущкмку гутм-
вдлпрву  рійдплм каоарз пвмїт пдйял, і 
в нмгайщхмку ракі пноавз ндодгава-
йзпя гм пугмвмгм омжгйягу. Кармйзущ-
кд гутмвдлпрвм жмбмв’яжуваймпщ бугу-
варз ра одкмлруварз кіпудві ноавмп-
йавлі тоакз. 

У 1839 о. лмвзи гдлдоай-губдо-
лармо взпрунзв ж номнмжзуієы ндод-
вдпрз пдйял ла мбомк ж кдрмы жатзпру 
їт віг нмкіцзка абм нмпдпмоа-нмйяка 
ра  єводя-модлгаоя. Оглак уди номдкр 
жупроів мнмжзуіы в кіліпрдопрві гдо-
еавлзт каєрлмпрди, яка вваеайа, цм 
нмкіцзущкі пдйялз лд пномкмелі гм 
вігбувалля гомхмвмї нмвзллмпрі. В 
нмгайщхмку жажлафдлзи номдкр впд е 
ракз мрозкав пзйу жакмлу і нмхзозв-
пя  ла гдоеавлзт пдйял.   

Гдлдоай-губдолармо Д. Г. Бібікмв ж 
пакмгм нмфарку пвмєї гіяйщлмпрі акрз-
влм сікпував ілсмокауіы ном жймв-
езвалля нмйщпщкзт нмкіцзків лаг 
коінакакз, взкмозпрмвуыфз її жгмгмк  
в бмомрщбі ж нмйщпщкмы хйятрмы. У 
ноавмбдоделзт укоаїлпщкзт губдоліят 
жа имгм взкмгмы козкілайщлзкз на-
йаракз буйз пкйагдлі пнзпкз ном ракі 
жймвезвалля жа роз  омкз (1838-
1840). [11, 12, 13]  А у вдодплі 1839 о. 
Бібікмвзк був омжіпйалзи «Помдкр 
номнмжзуіи нмвірмвзк нодгвмгзрдйяк 
гвмоялпрва», гд гмвмозймпщ ном взяв-
йдлі вйагмы вдйзкі жймвезвалля і в 
якмку нодгвмгзрдйів нмйщпщкмї хйят-
рз жакйзкайз гм прдедлля жа нмояг-
кмк. Цди рдкпр був нмхзодлзи і пдодг 
пноавлзків ра  нмвірмвзт лафайщлзків 
нмйіуії. 
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А ж пдонля 1841 о. Кмкірдр  у 
пноават Затіглзт губдоліи ла пвмїт 
жапігаллят омжгйягав жвір Д.Бібікмва 
ном жймвезвалля нмйщпщкзт нмкіцз-
ків у коаї. Дйя нмпйабйдлля пмуіайщ-
лм-дкмлмкіфлзт нмжзуіи нмйщпщкмї 
хйятрз у 1847-1848 оо. ла Поавмбд-
одееі жа іліуіарзвмы кзївпщкмгм гдлд-
оай-губдолармоа  буйа номвдгдла іл-
вдлраола одсмока, яка бджнмпдодглщм  
омжомбйяйапщ в имгм  калудйяоії. 

Зажлафзкм, цм нзралля ном ввд-
гдлля мбмв’яжкмвзт ілвдлраоів у Пів-
гдллм-Затіглмку коаї буйм вндохд 
ніглярм у 1840 о. кіліпромк гдоеав-
лзт каєрлмпрди П. Д. Кзпдйщмвзк. У 
нігпукку буйм лакіфдлм ояг жатмгів 
гйя ввдгдлля ілвдлраоів, які буйз ут-
вайдлі ікндоармомк. Позжлафавпя рд-
окіл ввдгдлля ілвдлраоів ж 1 вдодпля 
1840 о., а  в пдонлі 1840 о. буйз ввд-
гдлі мбмв’яжкмві  ілвдлраоі в каєркат 
вжярзт ніг мніку. Щмгм ввдгдлля їт у 
нмкіцзущкзт каєркат – рм 
ж’япуваймпщ, цм жомбзрз уд лд  рак 
номпрм і номихйм цд гдкійщка омків, 
ндох  ліе кіпудва вйага жкмгйа нозп-
рунзрз гм одайіжауії пвмїт нйалів. У 
квірлі 1844 омку в губдоліят: Війдлпщ-
кіи, Гомглдлпщкіи, Рівлдлпщкіи, Міл-
пщкіи, Вірдбпщкіи, Ммгзйівпщкіи, Кзїв-
пщкіи, Вмйзлпщкіи і Пмгійщпщкіи буйз 
првмодлі губдолпщкі кмкірдрз гйя омж-
гйягу і пкйагдлля ракзт ілвдлраоів. 
Дм пкйагу кмкірдрів, кмедл ж якзт 
мфмйывав губдолармо, увіихйз: губд-
олпщкзи нодгвмгзрдйщ гвмоялпрва, 
віуд-губдолармо, губдолпщкзи номку-
омо, фзлмвлзк ж калудйяоії гдлдоай-
губдолармоа, нмвірмвзи нодгвмгзрдйщ  
гвмоялпрва ра вігмкі нмкіцзкз. Кмкі-
рдрз кайз жібоарз лаявлі у нмкіцзків 
ілвдлраоі,  омжгйялурз ра гмнмвлзрз, а 
ноз вігпурлмпрі ракзт – пакі їт ніггм-
руварз. Зажлафзкм, цм номудп ніггм-
рмвкз ра вномвагедлля ілвдлраоів у 
йзрмвпщкзт, біймоупщкзт ра ноавмбд-
оделзт укоаїлпщкзт ждкйят кав пвмї 
мпмбйзвмпрі.  Змкодка, ілвдлраоі в 
йзрмвпщкзт губдоліят  ввмгзйзпщ нмп-
рунмвм, в кіоу їт жарвдогедлля  у 
1845, 1846 і в 1847 оо. У біймоупщкзт 
губдоліят ввдгдлля ілвдлраоів  взкйз-
кайм пзйщлзи  пномрзв  нмйщпщкзт  

нмкіцзків. Тмку  гмвдймпщ вігкмвз-
рзпя віг ввдгдлля їт у гіы. І йзхд 
жгмгмк ніпйя мбгмвмодлля  номдкру 
жкіл ілвдлраолзт ноавзй у бдоджлі 
1855 о. Ддоеавлмы оагмы, яка взмк-
одкзйа нзралля ном ілвдлраолі ноа-
взйа в йзрмвпщкзт губдоліят, у роавлі 
рмгм е омку буйз жарвдогедлі жагайщлі 
лафайа ілвдлраоів гйя біймоупщкзт 
губдоліи. 

У калудйяоії кзївпщкмгм гдлдоай-
губдолармоа Д. Г. Бібікмва буйз омж-
омбйдлі жоажкз ілвдлраоів гйя каєрків 
коаы, які ніпйя омжгйягу і влдпдлля 
мкодкзт жкіл буйз жарвдогедллі Мз-
кмймы І  26 роавля 1847 о.  ніг лажвмы 
«Поавзйа гйя уноавйілля каєркакз жа 
жарвдогедлзкз гйя лзт ілвдлраоякз в 
Кзївпщкмку гдлдоай-губдолармопрві».  
На їт нігправі жгмгмк пкйагайзпя 
управлі гоакмрз, гд кайз бурз взжла-
фдлі нмпріилі нмждкдйщлі віглмпзлз 
кіе кмелзк нмкіцзкмк і «рзкфапмвм-
жмбмв'яжалзкз» пдйялакз. 

Піжліхд жа іліуіарзвмы кіпудвмї 
агкіліпроауії Поавзйа 26 роавля 
1847о. буйз гдцм жкілдлі і 29 гоугля 
1848 о. Мзкмймы І буйа жарвдогедла 
їт лмва одгакуія. На нігправі уієї од-
гакуії буйз жкілдлі ілвдлраоі пкйагдлі 
оаліхд. Оглак гйя ущмгм губдолпщкзк 
ілвдлраолзк кмкірдрак жлагмбзймпщ 
цд фмрзоз омкз. У вдодплі 1852 о іл-
вдлраоі буйз жарвдогедлі кзївпщкзк 
гдлдоай-губдолармомк і вед ніпйя ущм-
гм вмлз ж гмгавалляк Поавзй 29 гоу-
гля 1848о. буйз омжіпйалі нмкіцзкак 
фдодж нмвірмвзт нодгвмгзрдйів гвм-
оялпрва.  

Коік ілвдлраолмї одсмокз ла ніг-
праві кймнмралля Д. Г. Бібікмва у емв-
рлі 1848 о. буйм нозилярм ужакмлдлля, 
жа якзк гдлдоай-губдолармо кав ноавм 
кмлромйы лаг пугмвзкз номудпакз у 
пноават ж нозвмгу жймвезвалля нм-
кіцзущкмы вйагмы лаг пдйялакз, а ж 
пдонля лапрунлмгм омку имку ввіоя-
ймпя лакйагалля мнікз бдж роагзуіи-
лмгм омжгйягу узт нзралщ у гвмоялпщ-
кзт жібоаллят ла рі каєркз, вйаплзкз 
якзт емопрмкм нмвмгзйзпя ж пвмїкз 
пдйялакз.  

Зажлафзкм, цм ніпйя вігправкз 
Д. Бібікмва нмйщпщкі кагларз, які лд 
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кмгйз жкзозрзпя ж мбкдедлляк їт 
ноав, нмфайз жвдорарзпщ гм лмвмгм 
гдлдоай-губдолармоа І. Вапзйщфзкмва ж 
номталлякз ра пкаогакз. Нмвзи кзїв-
пщкзи гдлдоай-губдолармо взгав гмнм-
влдлля гм «Ілвдлраолзт ноавзй», які, 
жа муілкмы Н. Пмймлпщкмї-Вапзйдлкм,  
сакрзфлм їт наоайіжувайз [14, п. 303].  

Помвмгяфз акрзвлзи куоп ла оу-
пзсікауіы Поавмбдодеея, гдлдоай- 
губдолармо Д. Г. Бібікмв іліуіывав  
првмодлля упралмв, які б имгм  ігдмйм-
гіфлм мбґоулрмвувайз.  Абз ндодкмла-
рз гомкагпщкіпрщ у йдгірзклмпрі уоя-
гмвзт гіи,  віл жгіиплзв ояг жатмгів, 
цм кайз  псмокуварз пупнійщлу гук-
ку ном віглмвйдлля іпрмозфлмї пноа-
вдгйзвмпрі прмпмвлм Поавмбдодеея. 
Сак гдлдоай-губдолармо лд кав пуклі-
вів у рмку,  цм вномвагеує «пйзялзд 
Занаглм-оуппкмгм коая п годвлзк мрд-
фдпрвмк». У рми ндоімг мпмбйзвмгм 
жауікавйдл¬ля іпрмоієы Д.Бібікмв нд-
одкмлав кзївпщкзт вфдлзт-іпрмозків 
лагарз првмоывалмку лзкз іпрмозф-
лмку рмваозпрву праруп гдоеавлмї 
упралмвз ніг лажвмы «Водкдллая км-
кзппзя гйя оажбмоа годвлзт акрмв в 
Кздвд». Заплмвала 1843 о. ноз калуд-
йяоії гдлдоай-губдолармоа, «Водкдл-
лая кмкзппзя» омжнмфайа акрзвлу 
двозпрзфлу гіяйщліпрщ, жгіиплыыфз 

нубйікауіы гедодй ж укоаїлпщкмї іпрм-
оії, жмкодка, йірмнзпів С. Вдйзфка, 
С. Гоаб’ялкз ра іл. Оглак, в мсіуіилзт 
уоягмвзт нйалат гіяйщліпрщ Кзївпщкмї 
аотдмгоасіфлмї кмкіпії ндодпйігувайа 
ндодгупік нмйірзфлу кдру – гмвдпрз, 
цм Поавмбдодеея є «зпрзллм-
оуппкзк коадк». Ця номгоака одайіжм-
вувайапщ, жмкодка, взгалляк рмків 
«Аотзва Югм-Занаглми Рмппзз». 
Свмїкз жібоаллякз  Кмкіпія жанмфар-
кувайа првмодлля Кзївпщкмгм удлроа-
йщлмгм аотіву гавліт акрів, цм був 
вігкозрзи 1852 о. 

Оред, првмодлля у 1832 о. нмпагз 
кзївпщкмгм, нмгійщпщкмгм і вмйзл-
пщкмгм гдлдоай-губдолармоа, цм 
мб’єглувайа ніг жагайщлзк кдоівлзур-
вмк роз губдолії, прайм ваейзвзк дра-
нмк ла хйяту бмомрщбз ж нмйщпщкзк 
внйзвмк, жайзхкакз гдоеавлмгм упр-
омы ра жакмлмгавпрвмк Рдфі Пмпнмйз-
рмї. Влмпзйзпщ жкілз в уноавйілля 
пакзт губдоліи. Губдолпщкі ра нмвірмві 
могалзнозвмгзйзпщ у вігнмвігліпрщ ж 
вдйзкмомпіипщкзкз.  Буйм гмкйагдлм 
багарм жупзйщ гйя рмгм, цмб у ноавм-
бдоделзт укоаїлпщкзт губдоліят  
впралмвзрз раку е   пзпрдку пугмвзт 
могалів, яка гіяйа ла впіи рдозрмоії 
Рмпіипщкмї ікндоії.  
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Щдобак Н. О. Опмбйзвмпрі гіяйщлмпрі агкіліпроарзвлм-пугмвмї вйагз в укоаїл-

пщкзт ноавмбдоделзт губдоліят у гоугіи фвдорі ХІХ пр. 
Взпвірйыырщпя  мпмбйзвмпрі гіяйщлмпрі агкіліпроарзвлм-пугмвзт могалів вйагз у 

ноавмбдоделзт укоаїлпщкзт ждкйят у гоугіи фвдорі ХІХ пр. Помалайіжмвалзи номудп 
ввдгдлля в одгімлі омпіипщкмї пзпрдкз пугмупромы, цм акрзвіжувавпя жа Мзкмйз І 
ніпйя нозгухдлля нмйщпщкмгм нмвпралля 1830-1831 оо., кмйз  впралмвйывавпя ракзи  
нмоягмк сулкуімлувалля пугмвмї пзпрдкз, цм був таоакрдолзи гйя впієї рдозрмоії 
Рмпіипщкмї ікндоії.  

Кйюфмві пймва: гдлдоай-губдолармо, губдолармо, губдолпщкд ноавйілля, ілвдлрао-
ла одсмока, Кзївпщкд гдлдоай-губдолармопрвм, Рмпіипщка ікндоія, ноавмбдоделі укоа-
їлпщкі ждкйі. 

   
 
 Щдобак Н. А. Опмбдллмпрз гдярдйщлмпрз агкзлзпроарзвлм-пугдблми вйапрз в 

укоазлпкзт ноавмбдоделшт  губдолзят вм врмоми фдрвдорз ХІХ в. 
Опвдцдлш мпмбдллмпрз гдярдйщлмпрз агкзлзпроарзвлм-пугдблшт могалмв вйапрз 

в ноавмбдоделшт укоазлпкзт ждкйят вм врмоми фдрвдорз ХІХ  в. Помалайзжзомвал 
номудпп влдгодлзя в одгзмлд мбцдзкндопкми  пзпрдкш пугдблшт уфодегдлзи, кмрм-
оши  акрзвзжзомвайпя в ндозмг ноавйдлзя Нзкмйая І нмпйд нмгавйдлзя нмйщпкмгм 
вмппралзя 1830-1831 гг., кмгга   упралавйзвайпя рмр  нмоягмк сулкузмлзомвалзя 
пугдблми пзпрдкш, кмрмоши бшй таоакрдолши гйя впди рдоозрмозз Рмппзипкми зк-
ндозз. 

Кйюфдвшд пймва: гдлдоай-губдолармо, губдолармо, губдолпкмд ноавйдлзд, злвдл-
раолая одсмока, Кздвпкмд гдлдоай-губдолармопрвм,  Рмппзипкая зкндозя, ноавмбд-
оделшд укоазлпкзд ждкйз. 
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Shcherbak N. Features of the activity of the administrative-judicial power in the 
Ukrainian right-bank provinces in the second quarter of the XIX century 

The peculiarities of the activity of administrative-judicial authorities in the right-
bank Ukrainian lands in the second quarter of the 19th century are highlighted. The 
process of introduction into the region of the Russian judicial system, which was 
activated under Nicholas I after the suppression of the Polish uprising of 1830-1831, 
when the order of functioning of the judicial system, which was characteristic of the 
whole territory of the Russian Empire, was analyzed. 

It is noted that the creation in 1832 of the post of governor general of Kiev, Podolsk 
and Volyn, uniting under the general leadership of the three provinces, was an important 
step in the fight against Polish influence, the remnants of state system and the legislation 
of the Commonwealth. Changes were made to the management of the provinces 
themselves. The provincial and county authorities were aligned with the Greater Russian 
ones. A great deal of effort was made to establish in the right-bank Ukrainian provinces 
the same system of judicial authorities that was in place throughout the Russian Empire. 

It is shown that in order to weaken the socio-economic position of the Polish gentry, 
in 1847-1848, an inventory reform was carried out on the Right Bank of Ukraine at the 
initiative of the Governor-General of Kiev, which was developed directly in his office. 
The process of preparation and implementation of inventory is analyzed.  

It is noted that in addition to the inventory reform, on the basis of the petition of 
DG Bibikov, in October 1848, a decree was passed, under which the governor-general had 
the right to control the lawsuits over cases of abuse of the peasant power by the 
landlords, and he was entrusted with the imposition guardianship without consideration 
of these issues in noble assemblies on those estates whose owners abused power. 

While conducting an active course on the Russification of the Right Bank, 
Governor-General D.G. Bibikov initiated the creation of institutions that would 
ideologically justify him, and made a lot of efforts to achieve a political goal - to convince 
society that the Right Bank of Ukraine is a "true Russian land". 

Key words: Governor-General, Governor, Governorate, Inventory Reform, Kiev 
Governor-General, Russian Empire, Right-Bank Ukrainian Lands. 

 
 


