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матір-Січ 2. Лівобережжя Вольностей увійшло до 
створеної там Азовської губернії, із центром у засно-
ваному 1776 р. м. Катеринославі 1-му на Кільчені 
(який ще мали побудувати), а правобережну частину 
Г. Потьомкін передав до реорганізованої Новоросій-
ської губернії (з центром у м. Кременчузі). У серпні 
1775 р. для керування ними запроваджено земське 
комісарське правління і посаду «головного комен-
данта запорозьких земель» (земського комісара). 
Ним став підполковник П. Норов, який виконував 
поліційні, наглядові, фіскальні та ревізійні функції 
на загарбаних землях. Новоросійський губернатор 
М. В. Муромцев ордером від 22 червня 1776 р. звелів 
Н. Норову відкрити нові адміністративні установи, 
і у червні-липні прийшла московська адміністрація 
розподілила землі Кодацької паланки повністю чи 
частково між Крюківським, Єлисаветградським, 
Саксаганським, Інгульським, Слов’янським та Кизи-
керменським повітами Новоросійської губернії. При 
цьому Слов’янський, Саксаганський та Інгульський 
об’єднувалися у Слов’янську (Славенску) провінцію, 
комендантом якої призначили І. М. Синельникова, 
а центром мало стати містечко Слов’янськ, засноване 
на місці запорозького Микитиного Рогу. Слов’янська 
провінційна канцелярія і присутності при ній уро-
чисто відкрили 21 червня 1776 р. у Новому Кодаці. 
Указом імператриці Катерини від 30 березня 1780 р. 
Слов’янськ перейменували у Нікополь, а провінцію 
з 1781 р. стали називати Нікопольською, до якої 
увійшли Нікопольський, Кизикерменський та Сак-
саганський повіти.

Останній, із центром у містечку Саксагані, охо-
плював північну частину Слов’янської провінції. 
Але фактично всі повітові установи Саксаганського 
воєводського правління знаходилися теж у Новому 
Кодаці, де 25 липня 1776 р. урочисто відкрито Сак-
саганську воєводську канцелярію. Тому від 1781 р. 
повіт і офіційно стали називати Новокодацький. Він 
був сформований з більшої частини північних тери-
торій і поселень Кодацької паланки, і до його складу 
увійшли Саксагань, Новий Кодак, Половиця, Лоцман-
ська Кам’янка, Старі Кодаки, Романкове, Тритузне, 
Карнаухівка, Таромське, Сухачівка, Кам’янське та 2 
села з Єлисаветградського пікінерного полку – Авра-
мівка і Комісарівка. У повіті не було міст чи містечок. 
Та й сіл було обмаль, а кількість населення зовсім 
не відповідала положенню про губернії (20–30 тис. 
чол.) 3. Відтак Кодацька паланка була повністю інте-

2 Маніфест Катерини про ліквідацію Січі // ПСЗ РИ. – СПб. – 1830. – 
Т. 30. – С. 132. 

3 Положение о губерниях от 7 декабря 1775 года // Российское за-
конодательство Х – ХХ веков: в 9 т. / Законодательство периода 
расцвета абсолютизма. – М., 1987. – Т. 5. – С. 170–295.

kПЕРЕДМОВАK
Упродовж кінця ХVІІІ – початку ХХ ст. 

Верхньодніпровський та Катеринослав-
ський повіти займали все правобережжя 

наддніпрянської частини величезної Катеринослав-
ської губернії, котра своїми кордонами сягала від 
Елисаветградщини до Ростова-на-Дону включно 
і від Костянтинограда до Таганрога на березі Азов-
ського моря. Проте історія заселення цієї території 
занурена надто далі у глибину віків, до часів кіме-
рійців і скіфів, печенігів та половців. А від початку  
ХVІ ст. Надпоріжжя і Запоріжжя стають об’єктом ін-
тенсивної української козацької колонізації. Освоєні, 
укріплені і взяті козаками під охорону, стали вони 
відтоді Україною, українською землею, українським 
краєм, історичною серцевиною та материнським 
анклавом запорожців. Саме тут існували практично 
всі їхні Січі, починаючи з 1552 р.: Хортицька, Тома-
ківська, Базавлуцька, Микитинська, Стара (Чортом-
лицька) та Нова (Підпільненська), тут же виникли 
і великі запорозькі селища-слободи: Старий Кодак, 
Новий Кодак, Мишурин Ріг, Половиця та ін.

Першою січовою адміністративною одиницею 
краю стала Кодацька паланка 1 створена близько 
1656 р. у складі Старої (Чортомлицької) Січі 
(1652–1709) на базі Канівського, Черкаського та 
Переволочинского кошів. Зі створенням Нової Січі 
(1734–1775) паланку у 1735 р. відновили. Її тери-
торія, що складала 12 092 кв. км, знаходилася між 
Дніпром, Базавлуком, верхів’ям Інгульця і Тясь-
мином, лежала на рівнині Придніпровської височини, 
складеної з кристалічних порід Придніпровського 
гранітного щита, з товстими шарами суглинків 
і чорноземів. Вона була найбільш густонаселеною 
з усіх запорозьких паланок. Адміністративний центр 
розташувався в укріпленому містечку Новому Ко-
даці, де знаходилося правління та канцелярія. Відтак 
саме українське козацтво стало справжнім, істинним 
правовласником цих земель, сумлінним набувачем, 
оберігаючи, охороняючи і захищаючи їх упродовж 
більше 200 років (з 1552 по 1775 р.).

Кривавий російський царизм, ведучи наступ на 
Запоріжжя і на його привабливі для московських 
поміщиків-кріпосників Вольності, постійно урізав 
територію козацького станово-територіального та 
військово-адміністративного утворення. Спершу 
відкраяли північно-західні поселення, включивши 
їх 1752 р. до Нової Сербії. Створена у 1764 р. 
перша Новоросійська губернія (1764–1775–1783) 
ще більше обкарнала північні запорозькі угіддя. 
Зрештою, 3 серпня 1775 р. ліквідовано і саму їхню 

1 Слово «паланка» у турецькій мові означає невелику фортечку, 
укріплене поселення.
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грована в насаджені загарбниками адміністративні 
структури, реорганізація яких тривала й далі.

Створення на козацьких теренах загальноімпер-
ського управління ішло паралельно з банальним 
московським «дерибаном» 4 запорозьких земель та 
поміщицькою колонізацією краю. У перше десяти-
ліття після ліквідації Січі її землі підпали під інтен-
сивну роздачу поміщикам: російським військовим, 
урядовцям, чиновникам, колишнім запорозьким, 
лівобережним та слобідським козацьким старшинам. 
По білетах губернських канцелярій (Новоросійської, 
а потім Катеринославської), чи й просто за ордерами 
всемогутнього Г. Потьомкіна, козацькі землі діс-
тавали всі бажаючі, які були спроможні їх заселити 
хоча б одним хутором. І їм таки вдалося це зробити.

Проведений аналіз наявних архівних та опублі-
кованих джерел дає підстави ствержувати, що вже 
впродовж 1778–1780 рр. на території колишньої 
паланки поміщики заснували, осадили чи поселили 
55 сіл. Окрім того, після ревізії 1782 р. урядом роз-
дано ще більше десятка земельних дач під заселення. 
У 1781–1782 рр. краєм із Петербурга до Херсону 
проїхав академік Василь Зуєв, котрий подав описи 
чи згадки про Дніпрові пороги та багато сіл: Роман-
кове, Кам’янське, Тритузне, Карнаухівку, Таромське, 
Сухачівку, Нові Кодаки, Лоцманську Кам’янку та ін 5. 
Упродовж 1781–1787 рр., за ініціативи Г. Потьомкіна, 
складено кілька демографічно-статистичних звітів, 
за якими можна простежити динаміку росту кіль-
кості населення та поселень регіону (див. додаток). 
Зокрема, в одному лишень Саксаганському повіті 
у 1781 р. було 44 поселення, 564 обійстя та 2 952 
жителі 6. По ревізії 1782 р. на цій території в цілому 
вже знаходилося 137 населених пунктів (казенних 
слобід та поміщицьких поселень), а також 63 ділянки 
виділені під заселення. Щоправда, частина з них так 
і лишалася безлюдними пустками.

Готуючи анексію Криму 7 і продовжуючи адміні-
стративні реформи, Катерина ІІ і Г. Потьомкін дійшли 
думки про об’єднання Новоросійської та Азовської 
губерній в одну адміністративно-територіальну оди-
ницю. Імператорським указом від 30 березня 1783 р. 
їх злито в одне Катеринославське намісництво із 12 
повітів. 22 січня 1784 р. імператриця підписала ще 
один указ 8, яким звеліла розділити щойно утворене 
намісництво на 15 повітів і побудувати на зовсім 
новому місці нову губернську столицю Катеринослав 
2-й: «Сей город полагается устроить у самого бе-

4 Дерибан (сленг) – процес поділу (або розподілу) майна суспільної 
власності чи просто цінних речей у колі обраних, серед «своїх».

5 Зуев В. Ф. Путешественныя записки Василья Зуева от С. Пе-
тербурга до Херсона в 1781 и 1782 году. Репринтное издание / 
В. Ф. Зуев. – Днепропетровск: Герда, 2011.

6 ДАДО. – Ф. 4540.  – Оп.  1. – Спр. 1044-А (т. 1). – А.  4–5.
7 Остаточно загарбаний  Росією 8 квітня 1783  р. (Маніфест Кате-

рини). 
8  ПСЗ РИ. – Т. 22. – С. 10–11.

рега Днепра по течению онаго с правой стороны, 
близ казенного села Половицы, против острова, 
называемого Монастырским и зделанного до него 
через Днепр каменного пересыпа, на возвышенном 
и довольно пространном месте, способствующему 
к обширному распространению зданий» 9. Отже, 
відколи у березні 1783 р. вся Новоросійська губернія 
увійшла до Катеринославського намісництва, у його 
складі утворено і Катеринославський повіт. Він 
включив повністю Саксаганський та Нікопольський 
повіти Слов’янської провінції, а також частини 
Крюківського та Єлисаветградського повітів. Зре-
штою його кордони практично повністю співпали 
з обрисами меж колишньої Кодацької паланки. До 
спорудження нового Катеринослава роль адміні-
стративного центру у 1783–1787 рр. продовжував 
виконувати Кременчук 10. Тому засноване 30 березня 
1783 р. намісництво з усіма губернськими уста-
новами урочисто відкрили у Кременчуці 11 липня 
1784 р. Його першим насмісником став Т. Тутолмін, 
якого вже у 1784 р. змінив І. М. Синельников 11.

У 1786 р. катеринославський повітовий пред-
водитель дворянства поручник Іван Руденко склав 
для намісницької канцелярії детальний опис помі-
щицьких поселень повіту (див. додаток). Згідно з ним 
тут вже існувало 179 поміщицьких маєтків, більшість 
з яких були заселеними 12. Матеріали четвертої ревізії 
і опису І. Руденка використано для впорядкування 
атласу Катеринославського намісництва 1787 р., 
який Потьомкін підготував до візиту Катерини на 
Південь, сподіваючися вразити її своєю діяльністю 
по освоєнню краю. У ньому, зокрема, сказано, що 
в Катеринославському повіті знаходилося 1 119 354 
дес. придатної землі, 59 932 дес. непридатної, одне 
місто (Катеринослав, якого ще фактично не існувало), 
одне містечко (Нікополь), 17 сіл, 147 «деревень», 
жителів 23 533 чоловічої та 18 690 жіночої статі. Він 
межував із Таврійською областю, Херсонським, Ели-
саветградським, Олександрійським, Кременчуцьким, 
Олексопольським і Новомосковським повітами. Всю 
наявну у ньому землю розділено на 224 земельні дачі, 
які виділені містам, селам, установам та приватним 
власникам 13.

Серед населення власницьких сіл (тоді слобід) 
краю ще значилися вільні люди. Але після прове-
дення у 1795 р. п’ятої ревізії указом від 12 грудня 
1795 р. Катерина звеліла «оставить всех поселян 

9 Описи Степової України останньої чверті ХVІІІ – початку   
ХІХ ст. // Джерела з історії Південної України. – Т. 10. – Запоріжжя, 
2009. – С. 152.

10 Про  дискусію навколо дати заснування м. Катеринослава див.: 
Кавун М. Е. Походження та рання історія міста Катеринослава: 
дис. канд. істор. наук. – Дніпропетровськ: ДНУ, 2003.

11 Правитель намісництва Т. І. Тутолмін через місницькі амбіції не 
завжди виконував накази Г. Потьомкіна. Тому останній  просто 
вижив його з Новоросійського краю.

12 ДАДО. –  Ф. 4540.  – Оп. 1. –  Спр. 1044-А (т. 1). – А. 54 – 72.
13 Описи Степової України... с. 150.

на том месте, как они по ревизии записаны будут». 
Тобто прикріпити їх до поселень і поміщиків, за-
провадивши знамените російське «богомерзкое 
крепостное право». Колись вільний козацький край 
перетворювався у рай для кріпосників. Найбільшою 
з них стала родина І. М. Синельникова. Його вдові та 
синові Василеві впродовж 1795–1805 рр. належало 5 
рангових дач і 28 033 дес. землі: дачі 41 (3027 дес.), 42 
(3459 дес.), 43 (3457 дес.), 82 (16 927 дес.) і 101 (1163 
дес.). Нові господарі принесли з собою поміщицьке 
рабство і торгівлю християнськими душами, і, як 
напише згодом поет, «степи запорозькі тоді поділили, 
і панам на Україні люд закріпостили» 14. З якими 
потугами, труднощами та зловживаннями відбувався 
процес поміщицької колонізації яскраво розпові-
дають документи по справах секретаря П. Папчин-
ского та екс-губернатора Й. Хорвата (див. додаток).

Новими власниками, «нащадками запорозьких 
земель» стали представники титулованої москов-
ської аристократії (Вяземський, Гагарін, Толстой, 
Чернишов), вищої придворної знаті (Розумовський, 
Румянцев-Задунайський, Скавронська, Неплюєв), 
генерали (Каменський, Петерсон, Синельников, 
Шамшев), молодші та старші офіцери російської 
армії (Болтін, Безобразов, Бібіков, Турченінов, Ту-
толмін, Ушаков), запорозькі, лівобережні та слобід-
ські козацькі старшини (Осинський, Оболонський, 
Климовський, Чумаковський, Устимович, Якубович, 
Білоус, Білецький, Білий, Сахновський, Савицький, 
Вермінка, Додаток), дрібні урядовці (Папчинський, 
Путилін), їхні дружини і доньки (Алєксєєва, Була-
цель, Подимова, Сичевська) та ін. Серед обдарованих 
«імператрицею матушкою» і «князем батюшкою» 
було багато придворних, наближених до цариці і її 
фаворита осіб, його родичів. Отож бо Т. Шевченко 
мав історичну рацію, коли написав, що на Україну 
«байстрюки Єкатерини сараною сіли» 15 тоді, коли 
вона «степи запорозькі німоті діліла, та бахурям 
і байстрюкам люд закріпостила» 16.

Окрім поміщицьких сіл (деревень) у повіті зна-
ходилося також чимало казенних поселень: Нікополь, 
Мишурин Ріг, Саксагань, Лихівка, Лоц-Кам’янка, 
Романкове, Тритузне, Кам’янське, Волоське, Карна-
ухівка, Сухачівка та ін. На карті Катеринославського 
намісництва 1792 р. показані 58 слобід і селищ по-
віту, казенних і власницьких.

З 1788 р. на дуже пільгових умовах у повіті роз-
починається поселення німецьких колоністів-мен-
нонітів 17. На правобережжі, на захід від Хортиці, 
створюються перші колонії, які з часом охоплюють 
увесь повіт. Вже у 1789 р., після першої міграційної 

14 Шевченко Т. Г. «Невольник» // Кобзар.
15 Шевченко Т. Г. «Стоїть в селі Суботові» // Кобзар.  
16 Шевченко Т. Г. «Сліпий» // Кобзар. 
17 Лише одна Ямбурзька колонія була поселена німцями-католиками. 

На лівобережжі Дніпра були також  німецькі колонії  лютеран. 

хвилі, поселено 8 колоній: Хортицю, Розенталь,  
Ейнлаге, Кронсвейде, Нейєнбург, Нейєндорф, 
Шенгорст, Острів Хортицю. Ось якраз саме від тих 
пір «на Січі мудрий німець картопельку садив»18. 
У 1793–1796 рр. прибула друга хвиля мігрантів. 
А в 1820 р. тут нараховувалося вже 14 німецьких 
колоній (1 католиків і 13 меннонітів). В них було 
352 двори, мешкало 1643 ч. і 1576 ж., яким нале-
жали 2 725 коней і 6 195 голів великої рогатої худоби. 
Наприкінці ХІХ ст. «мудрі німці» перетворилися 
в одних з найбільших землевласників, яким лише на 
правобережжі губернії належало більше 30 колоній 
та власницьких сіл і стільки ж хуторів.

Після смерті у жовтні 1791 р. Г. Потьомкіна, за 
правління нового «бахура» П. Зубова, незаселені 
ділянки примусово повернули до казни і знову пере-
розподілили, тепер вже маншими дачами і вже менш 
відомим власникам. Особливо багато поміщицької 
дрібноти осіло у Верхньодніпровському повіті. Із 
душевласників «першого набору» свої маєтності аж 
до 1917 р. зберегли лише деякі: нащадки Синель-
никова, Папчинського, Савицького, Ломаковського, 
Байдака. Решту помість неодноразово продавали, 
вони змінили кількох власників і роздроблені на 
кільканадцять наділів та частин, зрештою напри-
кінці ХІХ ст. дісталися німцям-меннонітам, купцям, 
заможним селянам та міщанам.

Зі смертю у листопаді 1796 г. Катерини II указом 
нового імператора Павла I від 12 грудня 1796 р. Ка-
теринославське намісництво ліквідовано і включено 
до утвореної ним другої Новоросійської губернії 
(1796–1802). Одночасно до неї приєднано Вознесен-
ське намісництво і Таврійську область. Остаточно 
кордони губернії визначено 29 серпня 1797 р. Центр 
її розташувався у Катеринославі, який впродовж 
1796–1802 рр. називався Новоросійськом. Повіт 
залишився у попередніх кордонах, але теж називався 
Новоросійський. Та невдовзі, після убивства Павла I, 
його син Олександр I указом від 8 жовтня 1802 р. 
ліквідував велетеньську Новоросійську губернію і на 
її місці утворив три нові: Миколаївську (Херсонську), 
Таврійську і Катеринославську. Катеринославу по-
вернули його попереднє ім’я, а повіт зберіг кордони 
зразка 1784 р.

Проте такі простори виявилися завеликими, 
незручними в управлінні. 15 квітня 1805 р. катери-
нославський губернатор П. І. фон Берг звернувся 
з рапортом до херсонського військового губернатора 
Е. І. де Рішельє, виклавши в ньому аргументи про 
необхідність розукрупнення деяких з них (у тому 
числі й Катеринославського). Наслідком цього 
наприкінці року уряд ухвалив рішення розділити 
Катеринославський повіт на два. 5 червня 1806 р. 
конфірмованими штатами Катеринославської губернії 
відкрито новий Верхньодніпровський повіт, ви-

18 Шевченко Т. Г. «І мертвим, і живим...» // Кобзар. 
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окремлений з Катеринославського і відмежований 
на півдні по р. Базавлук. Його центром мало стати 
засноване тоді ж м. Верхньодніпровськ 19.

Відтак на правобережжі катеринославського 
придніпрря утворено дві окремі адміністративні 
одиниці, Верхньодніпровський та Катеринославський 
повіти, які у межах, визначених штатами 1806 р., 
проіснували до 1917 р. Кожен з них розділено на два 
стани: перший складався з Саксаганськго (1-й) та 
Лихівського (2-й), а другий з Романківського (1-й) та 
Томаківського (2-й). До 1827 р., згідно із «Планами 
Генерального межування», Верхньодніпровський 
повіт розділено на 231 земельну дачу загального, 
та 2 спеціального межування, а Катеринослав-
ський на 105 дач загального та на 6 спеціального  
межування. У складі губернії в них проведено шосту 
(1811 р.), сьому (1816 р.), восьму (1836 р.), дев’яту 
(1851 р.) та десяту (1858 р.) казенні ревізії. Населені 
пункти внесено до планів генерального межування, 
межових книг, окладних книг, на двоверстову вій-
ськово-топографічну карту Ф. Шуберта. З 1862 р. на 
території запроваджено загальний поділ на волості, 
хоча в казенних селах вони існували і до 1862 р.

У ХІХ ст. найбільш повний демографічно-ста-
тистичний опис складено верхньодніпровськими 
урядовцями наприкінці 1849 р.20 На підставі даних, 
які подали станові пристави, секретар земського суду 
упорядкував єдину відомість, яку підписав заступник 
повітового справника Сєліхов. У нашому розпоря-
дженні була копія цього звіту, зроблена десь у 1885 р. 
для публікації у журналі «Киевская старина». Згідно 
з цим документом, у Верхньодніпровському повіті 
на 1 січня 1850 р. було 374 населені пункти (з них 
182 в 1-му стані) та 3 волості казенних сіл – Сакса-
ганська, Лихівська та Мишуринорізька. Більшість 
поселень складали поміщицькі села й хутори, зде-
більшого дрібнопомісних власників. Діяло 36 церков 
і 1 молитовний дім (по 2 храми було в Алферівці та 
в Мишуриному Розі). Опис також яскраво характе-
ризує поміщицьке господарство губернії у середині 
ХІХ ст. (див. додаток).

Оповідки про колишнє запорозьке правобе-
режжя та його мешканців подибуємо у цікавих 
спогадах, залишених місцевими дворянами О. Пиш-
чевичем, князем М. Загряжським, декабристом 
О. Гангебловим, поміщиками В. Крупянським та 
Д. Душенкевичем. Відвідуючи місця запорозького 
козацтва, у краї побував Т. Шевченко. Побачивши 
наслідки потьомкінського «переселення народів» 

19 Село, з якого він утворився, виникло ще  наприкінці ХVІІ ст. як 
запорозький зимівник. У грудні 1779 р. на його місці засновано 
слободу Григорівку, як власність Г. Потьомкіна. Ця подія обрана  
офіційною датою заснування міста. У 1785 р. Григорівка пере-
йменована в Новогригорівку і передана в казну. А в 1806 р. її  
перейменовано у  повітове місто Верхньодніпровськ.

20 Інститут рукопису НБУ ім. В. Вернадського НАН України. –  
Ф. V. – Спр. 3716 (1849–1850 рр.). – Арк. 174–207.

та культуртрегерської місії петербурзької імперії 
Гольштейн-Готторпських, він записав: «Степи твої 
запродані жидові, німоті, сини твої на чужині у чужій 
работі!»21.

У 1856 р., виконуючи урядове завдання з на-
уковою географічно-етнографічною експедицією, 
повітом, «с удовольствием и не без морали», про-
їхався О. Афанасьєв-Чужбинський. У своїх «Нарисах 
Дніпра» він детально описує всі дніпровські пороги, 
а також згадує чи розповідає про багато населених 
пунктів та їхніх колоритних мешканців – селян, лоц-
манів, рибалок, вільних матросів, німців-менонітів, 
євреїв22.

У 1880 р. єпископ Феодосій (Макаревський) 
підготував документальний опис парафій Катери-
нославської єпархії останньої чверті ХVІІІ ст., де 
між іншими описав історію побудови православних 
храмів у місцевих селах23.

Вичерпну інформацію про статистику краю кінця 
ХІХ ст. дають матеріали Першого Всеросійського 
перепису населення, проведеного у 1897 р.24, які і до 
нині залишаються важливим історико-джерельним 
ресурсом. У 1902 та 1911 рр. губернське земство 
оприлюднило статистичні дані по всіх повітах гу-
бернії, головним чином концентруючи увагу на по-
земельних відносинах. За списками землевласників, 
які повітові земства подавали наприкінці ХІХ ст.25, 
бачимо, що основними тримачами землі залишалися 
дворяни, але значні земельні угіддя вже скупили 
купці, німці-менноніти та заможні селяни.

Топонімія повітових поселень вражає розмаїттям 
та однотипністю, хаотичністю і невпорядкованістю 
водночас. Здебільшого назви населених пунктів 
прив’язані до імен та прізвиськ запорожців-гніз-
дюків, поміщиків, географічних об’єктів тощо. Але 
найбільше безособових і однаковісіньких Олексан-
дрівок, Іванівок, Миколаївок, Михайлівок, Мар’ївок, 
Катеринівок. «Багата» фантазія поміщиків не йшла 
далі власного «еґо».

Сьогодні ці назви нікому нічого не говорять про 
їхніх засновників, хіба що крім імені (селяни кажуть: 
«Так звали пана»). Проте окремі топоніми увічнили 
і до сьогодні не лише імена, але навіть прізвища 
поміщиків (Байдаківка, Безбородькове), хоча ра-
дянська влада суворо стежила за цим і безжально 
ліквідовувала такі назви: в історичних нарисах пан не 
мав права іноді і на прізвище. Просякнута класовим 

21 Шевченко Т. Г. «Розрита могила» // Кобзар. 
22 Афанасьев-Чужбинский А. С. Поездка в Южную Россию /  

А. С. Афанасьев-Чужбинский. – Т. 1. – Ч. 1–2. Очерки Днепра. – 
СПб., 1861.

23 Феодосий (Макаревский). Материалы для историко-статистиче-
ского описания / Феодосий (Макаревский). – С. 133–289. 

24 Первая Всеобщая перепись населения  Российской империи. 
Т. 13. Екатеринославская губерния. – СПб., 1904.

25 Список земельных владений Екатеринославского уезда Екатери-
нославской губернии (с одной картой). – Екатеринослав: Типо-
графия губернского земства, 1899.

детермінізмом сталінського духу троньківська «Іс-
торія міст і сіл УРСР», невтомно повторюючи одну 
і ту ж формулу в усіх нарисах, зазначає стандартну 
фразу: «село завноване на початку ХІХ ст,. радянську 
владу в ньому встановлено у 1920 р.». Виходить, що 
понад сто років населений пункт існував у якомусь 
паралельному вимірі, який не піддається усвідом-
ленню.

Багато поселень, вказаних в описах, існують 
і нині. Але від їхньої сучасної локалізації довелося 
відмовитися з кількох причин. Насамперед тому, 
що минуло вже 100 років від сакраментального 
1917 р. і цей, вже тривалий, історичний шлях по-
трібно відобразити навіть у короткій локалізаційній 
прив`язці, що виходить за хронологічні межі на-
шого опису. До того ж, навіть зберігши попередню 
назву, окремі села «перекочували» добровільно чи 
примусово на інше місце через спорудження рукот-
ворних об`єктів (копалень, водосховищ), чи через 
соціальні та економічні (поземельні, колгоспні) 
причини. Багато змін завдала також соціалістична 
реконструкція сільського господарства. Радянська 
топонімія внесла свою плутанину в найменування, 
а недолуга топонімічна декомунізація 2015–2016 рр. 
до решти заплутала існуючий хаос з назвами. Тому 
коли, наприклад, просто написати, що слобода Вій-

ськова – це сучасне село Військове Солонянського 
району, це буде не зовсім так, бо того поселення, яке 
зафіксоване описами до 1 січня 1917 р., вже немає.

Як адміністративні одиниці обидва повіти іс-
нували і після розвалу всеросійської імперської 
держави у 1917 р., частково переживши свою фун-
даторку. Остаточно їх ліквідувала вже радянська 
влада постановами ВУЦВК від 7 березня 1923 р. про 
проведення адміністративної реформи та «Про новий 
адміністративно-територіальний поділ України» від 
12 квітня 1923 р. У 1925 р. пішла у небуття Кате-
ринославська губернія, а 1926 року навіки пропала 
в історичній леті 26 і сакрально-суперечлива назва 
Катеринослава, перейменованого радянцями спо-
чатку у Дніпро-Петровське, потім у Дніпропетровськ, 
а у 2016 р. просто у Дніпро.

Наразі подаємо опис поселень обох повітів разом, 
позаяк тривалий час, починаючи від Кодацької па-
ланки і до 1806 р., у найважливіший період станов-
лення, освоєння та заселення вони складали єдину 
соціально-економічну територію, єдиний адміні-
стративний регіон. Та й нині, зі створенням 1932 р. 
Днепропетровської області, їхні населені пункти 
утворили 85 % правобережної частини її території.

26  Чи, радше, в історичному леті.
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kВЕРХНЕДНЕПРОВСКИЙ УЕЗДK
Опись населенных мест Верхнеднепровского уезда

АВДОТЬЕВКА (Зволянского) – вл. д. Она же 
Зволянка, Зволянская. Поселена в 1-м стане на 
даче № 234 ПГМ при б. Мостовой в б. Желтой. 
Названа в честь Авдотьи Ильиничны Маламы, 
бывшей замужем за Сергеем Тимофеевичем Зво-
лянским. Землю получила от отца в приданое. На 
1850 г. владение наследников Зволянских, за ко-
торыми состояло 1000 дес. зем., 16 дворов и 110 
душ (58 м. и 52 ж. пола). По ревизии 1858 г. вл. 
д. в 1-м стане при балке Мостовой и пруде, 70 в. 
от Верхн-ка и 60 в. от Саксагани, 20 дворов и 177 
(86 м. и 91 ж. пола) жителей. К 1863 г. здесь было 
114 (61 м. и 53 ж. пола) жителей. Выкупные со-
глашения с крестьянами в 1863 г. подписала жена 
штабс-капитана Авдотья Зволянская (ур. Малама), 
подарив крестьянам ¼ надела. Земля дана поме-
щицей на 50 рев. душ по 1 дес. (всего отведено 50 
дес. дарственной земли). В 1867 г. имение унасле-
довал Эраст Сергеевич Зволянский, за которым по 
земельным реестрам 1882 и 1894 гг. 950 дес. земли. 
На 5.06.1886 г. владение общества крестьян-соб-
ственников той деревни. За ними 50 дес. зем. По 
переписи 1897 г. в Авдотьевке было 294 жителя 
(159 м. и 135 ж. пола). По описи 1898 г. в селе 
34 двора. На 1902 г. – 47 дворов и 316 жителей 
(167 м. и 149 ж. пола), действовало Авдотьевское 
сельское общество. В 1908 г. – 48 дворов и 315 
жителей (166 м. и 149 ж. пола). К 1914 г. деревня 
Гуляйпольской вол. Жители – бывшие помещичьи 
крестьяне.

АВДОТЬЕВКА (Ставровского) – влад. хут. 
Он же хут. Авдотьевский. По ревизии 1858 г. 
вл. хут. в 1-м стане при пруде, 76 в. от Верхн-ка, 
30 в. от Саксагани, 8 дворов, здесь было 35 (16 м. 
и 19 ж. пола) жителей. Земля дана помещиком на 9 
усадеб по 1 дес. (всего отведено 9 дес. дарственной 
земли). В 1864–1873 гг. у хутора имение в 1597 дес. 
(с хут. Лысая Гора) за прапорщиком Александром 
Владимировичем Ставровским. В 1869 г. имение 
в 300 дес. унаследовала дв-ка Авдотья Алексан-
дровна Ставровская (в 1882 г. этот участок за ее 
наследниками). В 1873 г. жена прапорщика Ольга 
Николаевна Ставровская купила у хутора 253 дес. 
земли (этот участок за ней и в 1882 г.). В 1894 г. за 
А. В. Ставровским 800 дес. По переписи 1897 г. 
на хуторе было 54 жителя (32 м. и 22 ж. пола). По 
описи 1898 г. 10 дворов. На 1902 г. – 14 дворов и 82 
жителя (43 м. и 39 ж. пола), действовало Алек-
сандровское 1-е сельское общество. В 1908 г. – 7 
дворов и 46 жителей (25 м. и 21 ж. пола). К 1914 г. 

хутор Гуляйпольской вол. Жители – бывшие поме-
щичьи крестьяне.

АВДОТЬЕВКА (Харченко) – вл. д. Она же 
Евдокиевка, Ивановка Кахова, Евдокимовка, Ав-
дотьевское. Поселена в 1-м стане у левого склона 
б. Водяной на даче 207 ПГМ (ч. 3). В 1780 г. вла-
дение тит. советницы Евдокии Андреевны Соко-
ловой (ур. Сахно-Устимович). За ней (совместно 
с д. Кохновкой М. А. Сахно-Устимовича) по 
ревизии 1782 г. состояло 49 м. и 39 ж. пола душ, 
4326 дес. и 1101 кв. саж. удобной земли и 180 дес. 
и 1210 кв. саж. неудоб. земли. На 1827 г. имение 
Ивановка поручика Ивана Дмитриевича Кахова, за 
которым состояло 60 ревиз. душ, 1303 дес. и 1439 
дес. зем. К 1850 г. имение Авдотьевка капитана 
Якова Харченко и его жены Авдотьи. За ними со-
стояло 1095 дес. зем., 16 дворов и 98 душ (49 м. 
и 49 ж. пола). По ревизии 1858 г. вл. д. в 1-м стане 
при балке Водяной и пруде, 120 в. от Верхн-ка, 
40 в. от Саксагани, 4 двора и 28 жителей (13 м. 
и 15 ж. пола). Имение дворянки, вдовы капитана 
Евдокии (Авдотьи) Матвеевны Харченко. К 1863 г. 
с деревней Водяной здесь было 45 (23 м. и 22 ж. 
пола) жителей. Выкупные и уставные соглашения 
с крестьянами д. Водяной и д. Авдотьинской 
в сентябре 1863 г. подписала Е. М. Харченко. 
Земля дана помещицей на 23 усадьбы по 4 дес. 
(всего отведено 92 дес.). К 15 сентября 1864 г. за 
наследниками капитана Якова Харченко А. М.,  
В. Я., Е. Я., О. Я. и С. Я. Харченко в селе временно-
обязанные крестьяне. На выкупе земля с мая 1865 г. 
За Е. М. Харченко в 1865 г. у села оставалось 370 
дес. В 1872 г. у села унаследовал землю штабс-
капитан Владимир Яковлевич Харченко (всего за 
ним в 1882 г. 803 дес.). В 1896 г. за крестьянами 
той деревни состояло 95 дес. и 1250 кв. саж. зем. 
На 10.06.1898 г. за В. Я. Харченко 375 дес. 1860 кв. 
саж. зем. По переписи 1897 г. – 73 жителя (37 м. 
и 36 ж. пола). По описи 1898 г. в селе 15 дворов. 
В 1899–1900 гг. тщанием и иждивением помещика 
Владимира Харченко и прихожан на свои средства 
в селе построена каменная Преображенская цер-
ковь (120 в. от Екат-ва). На 1902 г. – 21 двор и 113 
жителей (51 м. и 53 ж. пола), действовало Авдо-
тьевское сельское общество. В 1906 г. – 24 двора 
и 138 жителей (62 м. и 76 ж. пола). К приходу 
местной Преображенской церкви к 1908 г. принад-
лежали: деревни – Егоровка (0,25 в.), Елисаветовка 
(0,5 в.), Александровка (6 в.), Новопетровка (5 в.), 
Новоюльевка (5 в.), Трудолюбовка (2 в.), Григорье-

Григорьевка (4,5 в.), Широкая (4 в.), Новоселка 
(7 в.); хутора – Михайловский (3 в.), Веселый (3 в.), 
Новотрудновский (5 в.), Терновая Балка (5 в.), Кот-
ловой (7 в.), Водяная Балка (2 в.). В конце 1913 г. 
в селе действовала камен. Преображенская цер-
ковь 3-го благочиния, устроенная в 1900 г., при-
хожан 1322 м. и 1285 ж. пола, церков. земли 32 
дес., 1 церков.-приход. школа, в приходе Егоровка 
(0,25 в., 140 чел.), Елизаветовка (0,5 в., 150 чел.), 
Александровка (106 чел.), Новопетровка (5 в., 121 
чел.), Юльевка (5 в., 210 чел.), Трудолюбовка (2 в., 
50 чел.), Григорьевка (2 в., 50 чел.), Широкая (4 в., 
241 чел.), Новоюльевка (7 в., 345 чел.). К 1914 г. 
деревня Марьяновской вол. Жители – бывшие по-
мещичьи крестьяне.

АВДОТЬЕВСКИЙ – вл. хут. Он же Каховский. 
Поселен на даче № 201 ПГМ (бывшая Авдотьин-
ская пустошь). Отмежеван 9.11.1818 г. Владение 
поручика Ивана Дмитриевича Кахова, за которым 
состояло 500 дес. зем. За крестьянами того хутора 
на даче № 233 ПГМ состояло 11 дес. и 300 кв. саж. 
зем.

АВДОТЬИНО ПОЛЕ – вл. д. Она же Авдо-
тьевское, Авдотьина. Поселена у б. Широкой на 
правом берегу р. Саксагани на даче № 175 ПГМ 
(ч. 3), рядом с  д. Акимовкой. На 1825 г. имение 
корнетши Авдотьи Степановны Яковлевой. За ней 
здесь состояло 6 ревиз. душ, 472 дес. и 218 кв. саж. 
зем. По описанию 1850 г. владение кол. секрет. 
Григория Потоцкого, за которым 441 дес. зем., 10 
дворов и 28 душ (14 м. и 14 ж. пола). В 1890 г. за 
крестьянами товарищества д. Старой Карачуновки 
у деревни было 89 дес. и 1200 кв. саж. зем.

АВРАМОВА – вл. хут. Поселен во 2-м стане у 
б. Шведской у с. Афанасьевки (1860).

АВРАМОВКА – каз. сл. Поселена ок. 1778 г. 
на р. Саксагань осадчим Невмывакой. На 1781 г. 
здесь было 279 жителей. После – государственная 
слобода. При ней по р. Саксагани, балках Петри-
ковой и Приворотной по обе стороны состояло 
15 000 дес. зем. Впоследствии отошла к Херсон. 
уе. На 1908 г. находилась в приходе церкви Рожде-
ства Богородицы с. Марьяновки (7 в.). Приходских 
дворов 13, прихожан 52 м. и 45 ж. пола душ.

АГАФЬЕВО-НИКОЛАЕВСКИЙ – хут. в Ли-
ховской вол. Он же Марьевский. В 1866 г. здесь 
купил землю майор Феодосий Ефимович Стовбе 
и поселил хутор. С 1882 г. его наследники владели 
у хутора 183 дес. земли. В 1894 г. эти же 184 дес. за 
ними в Попельнастовской вол.

АГАФЬИН – вл. хут. Поселен на даче № 125 
ПГМ. Владение Павла Прокофьевича Бондаренко, 
где за ним 4 дес. зем.

АГАФЬИНО – вл. с-цо. Поселено на даче 117 
ПГМ. Владение крестьян Агафьи и Прасковьи 
Тимофеевых, где за ними на сентябрь 1894 г. со-
стояло 79 дес. зем.

АДАБАШЕВКА – вл. д. Она же Макогоновка, 
Одабашевка. Поселена на ранговой даче № 38 
ПГМ (ч. 6) В. А. Чертковым. По ревизии 1782 г. 
и по описи 1786 г.  д. Макогоновка у правого 
берега р. Омельник Екат. уе. Екат. нам., принад-
лежавшая генерал-поручику и кавалеру Василию 
Алексеевичу Черткову, где за ним 3200 дес. зем., 
192 м. и 175 ж. пола подданных (367 чел.), го-
спод. дом, церковь, ветр. мельница, сад с лесом. 
После – имение Одабашевка Николая Адабашева 
(Одабаша). На 21.06.1828 г. село штабс-капитана 
Александра и мичмана Григория Николаевых, 
детей Адабашевых, где за ними состояло 263 ревиз. 
души, 3339 дес. и 1838 кв. саж. зем. После – сельцо 
Анновка (см.).

АДАЛИМОВКА – см. Николаевка (Адали-
мова).

АДАМОВКА – вл. с. Поселено ок. 1795 г. на 
даче № 161 ПГМ (ч. 2) в 1-м стане у левого берега 
р. Базавлук, 37 в. от Верхн-ка и 30 в. от Саксагани. 
Имение помещика Адама Дамиановича Петров-
ского, который и дал ему название в свою честь. 
К 1806 г. владение тит. сов-ка Адама Емельяновича 
(!) Петровского, где за ним 11 рев. душ. В 1834 г. 
тщанием и на средства помещика Адама Дамиа-
новича Петровского в селе построена каменная 
Троицкая церковь. На 1850 г. владение майора 
Василия Петровского, за которым 2444 дес. зем., 
1 церковь, 30 дворов, 135 м. и 121 ж. пола душ. По 
ревизии 1858 г. здесь было 25 дворов, 204 (99 м. 
и 105 ж. пола) жителя и одна церковь. Решением 
Екат. палаты гражданского суда от 12.09.1862 г. 
имение Адамовку разделили дети майора Ва-
силия Адамовича Петровского – Анна, Мария, Ва-
силий и Александр. Выкупные и уставные согла-
шения с крестьянами села на 4 800 руб. подписал 
1.02.1863 г. дв-н Василий Васильевич Петровский. 
Земля дана помещиком на 40 усадеб по 4 дес. (всего 
отведено 170 дес.). На выкупе земля с февраля 
1863 г. В 1865 г. часть имения (694 дес.) принад-
лежала жене лейтенанта флота Петра Адамовича 
Петровского Елене Ивановне (в 1882–1894 гг. за 
ней 1902 дес., после купли участка в 1867 г.). На 
17.07.1883 г. земельная дача села Адамовки раз-
межевана на 9 участков. На 1886 г. у села было 
сельцо Петровское и хутора Глиняный, Водяной 
и Терноватый. На 9.11.1888 г. за вдовой лейтенанта 
флота Е. И. Петровской с прочими с. Адамовка, 
с-цо Петровское, хутора Глиняный, Водяной 
и Терноватый, а также 4700 дес. и 1578 кв. саж. 
зем. На 15.06.1895 г. за вдовой лейтенанта флота 
Е. И. Петровской 1939 дес. и 645 кв. саж. зем. За 
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крестьянами той деревни состояло 175 дес. и 1800 
кв. саж. зем. По переписи 1897 г. в Адамовке было 
296 жителей (143 м. и 153 ж. пола). По описи 
1898 г. в селе 42 двора. На 1902 г. – 59 дворов и 362 
жителя (188 м. и 174 ж. пола), действовало Ада-
мовское сельское общество. В 1904 г. – 62 двора 
и 305 жителей (158 м. и 147 ж. пола. В 1908 г. 93 
двора и 693 жителя (375 м. и 318 ж. пола). К при-
ходу местной Троицкой церкви в 1908 г. принад-
лежали деревни: Петрополь, Весело-Божедаровка, 
Водяная, Терноватка, Коробчаная, Холодовая, 
Кобелячек, Марьевка, Веселый Кут, Алексеевка, 
Александровка и хутор Софиевка. В конце 1913 г. 
в селе действовала камен. Троицкая церковь 
2-го благочиния, устроенная в 1834 г., прихожан 
2276 м. и 2241 ж. пола душ, церковной земли 66 
дес., в приходе Петрополь (1 в., 178 душ), Весело-
божедаровка (10 в., 252 души), Водяная (4 в., 178 
душ), Терноватка (5 в.), Коробчина (5 в., 110 душ), 
Скелевата (7 в., 241 душа), Сухой Хутор (7 в., 541 
душа), Софиевка (2 в., 408 душ), Кобелячковка 
(3 в., 181 душа), Марьевка (2 в., 514 душ), Веселый 
Кут (3 в., 208 душ), Александровка (1 в., 650 душ), 
Холодова (6 в., 325 душ), Алексеевка (6 в., 16 душ). 
К 1914 г. село Адамовской вол. Семь школ: 4 зем-
ские, 1 жел.-дорож., 2 церк.-приход. Волостной 
центр. Жители – бывшие помещичьи крестьяне.

АДАМОВСКИЙ – поселок Адамовской вол. 
Поселен крестьянами с. Адамовки. По ревизии 
1858 г. здесь было 63 (29 м. и 34 ж. пола) жителя. 
По переписи 1897 г. – 62 двора и 63 хозяина. На 
1902 г. – 32 двора и 189 жителей (97 м. и 92 ж. 
пола), действовало Адамовское сельское обще-
ство. Жители – частные землевладельцы.

АКИМОВКА – вл. д. Она же Якимовка, Бор-
суковка. Поселена ок. 1779 г. на ранговой даче 
№ 25 ПГМ (ч. 6) ротмистром Якимом Борсуком 
(Борсуковым). В 1786 г. деревня у правого берега 
р. Домоткань ротмистра Акима Борсукова, где за 
ним (с  д. Ульяновкой) состояли 2160 дес. зем., 
126 м. и 118 ж. пола жителей (244 чел.), жилой 
господский дом, 2 амбара, клуня, сады, ветр. мель-
ница, олейница, 3 завода скота, пасека на 100 пней, 
пахота. К 1787 г. за ним 190 м. и 157 ж. пола чел. 
На 1827 г. имение поручика Федора Акимовича 
Борсукова, где за ним (с.  д. Ульяновкой) состояло 
157 ревиз. душ, 2320 дес. и 626 кв. саж. зем. По 
описи 1850 г. владение майора Алексея Шишкина, 
за которым 3794 дес. зем., 20 дворов и 103 души 
(52 м. и 51 ж. пола). В 1854 г. имение унаследовал 
поручик Федор Алексеевич Шишкин. По ревизии 
1858 г. вл. с-цо во 2 стане при р. Домоткани, 15 в. от 
Верхн-ка, 15 в. от Лиховки, 32 двора и 277 жителей 
(124 м. и 153 ж. пола). На 1860 г. за помещиком 
Ф. А. Шишкиным здесь состояли 3786 дес. земли, 
71 крепостной, 43 дв-х и 27 усадеб. К 1863 г. здесь 

было 189 (98 м. и 91 ж. пола) жителей. Уставные 
и выкупные соглашения с крестьянами в феврале 
1863 г. подписал поручик Ф. А. Шишкин. Земля 
дана помещиком на 80 усадеб по 2 дес. (всего от-
ведено 184,73 дес.). На выкупе земля с ноября 
1864 г. В 1865 г. за ним состояло 3234 дес. В 1869 
и в 1875 гг. покупал землю. В 1882 г. за ним всего 
8789 дес. у сел Анновки, Казанки, Васильевки, 
хуторов Водяного и Прохоровского. В 1894 г. за 
ним 7360 дес. в Николаевской вол. и 1429 дес. 
в Краснокутской вол. В 1890 г. у села были участки 
земли: поручика Федора Алексеевича Шишкина 
(1740 дес. 217 кв. саж.); жены генерал-лейтенанта 
княгини Анны Александровны Урусовой (387 дес. 
и 1828 ¼ кв. саж.); крестьян-собственников той де-
ревни (184 дес. 1742 кв. саж.). По переписи 1897 г. 
в Акимовке 360 жителей (191 м. и 169 ж. пола). По 
описи 1898 г. в селе 63 двора. На 1902 г. – 60 дворов 
и 345 жителей (171 м. и 174 ж. пола), действовало 
Акимовское сельское общество. В 1908 г. – 62 
двора и 270 жителей (99 м. и 171 ж. пола). При-
ходская деревня Николаевской церкви с. Нико-
лаевки (Гегелиной) (6 в.). Приходских дворов 40, 
прихожан 168 м. и 176 ж. пола. К 1914 г. деревня 
Николаевской вол. Жители – бывшие помещичьи 
крестьяне.

АКИМОВКА – вл. д. Она же Якимовка. Посе-
лена при р. Желтой ок. 1779 г. на даче № 175 ПГМ 
села Авдотьино Поле. Ранговая дача полкового 
есаула Якима (Акима) Волочая, которая находи-
лась по р. Желтой по течению с левой стороны 
и балках Широкой и Демуриной с обеих сторон 
и состояла из 4 500 дес. зем. В 1782–1787 гг. за ним 
при д. Якимовке состояло 1400 дес. удоб. и 100 
дес. неудоб. земли, 38 м. и 35 ж. пола душ (в 1787 г. 
указано 51 м. и 43 ж. пола). Впоследствии пустошь 
Акимовская.

АКИМОВКА – см. Нечаевка.
АЛЕКСАНДРИЯ – влад. деревня. К 1860 г. 

здесь за помещицей Марьей Степановной Моро-
зовой состояло 4239 дес. земли, 220 креп-х, 18 дв-х 
и 65 усадеб.

АЛЕКСАНДРОВКА (Абазы) – вл. д. Она же 
Докторовка. Поселена ок. 1800 г. на даче № 79 
ПГМ (ч. 5) вместе с  д. Анновкой во 2-м стане при 
балке Омельника и пруде, 70 в. от Верхн-ка, 40 в. 
от Лиховки. На 1825 г. имение надворной сов-цы 
Анны Матвеевны Детельсовой, за которой здесь 
состояло 1991 дес. и 1854 кв. саж. зем. На 1850 г. 
владение шт.-ротм. Абазы, за которым 586 дес. зем., 
10 дворов и 190 душ (76 м. и 114 ж. пола). По ре-
визии 1858 г. 24 двора и 201 житель (95 м. и 106 ж. 
пола). К 1863 г. здесь было 110 (59 м. и 51 ж. 
пола) жителей. Выкупные и уставные соглашения 
с крестьянами подписал в апреле-августе 1863 г. 

штабс-ротмистр Константин Дмитриевич Абаза. 
Земля дана помещиком на 55 рев. душ по 4 дес. 
(всего отведено 220 дес.). На выкупе земля с фев-
раля 1864 г. В 1879 г. имение унаследовал штабс-
ротмистр Иван Константинович Абаза, за которым 
в 1882–1894 гг. 898 дес. зем. К 1895 г. с-цо, имение 
Ивана Константиновича Абазы (941 дес. 1251 кв. 
саж.) и Василия Константиновича Абазы (751 
дес. 1813 кв. саж.). У села также было несколько 
крестьянских участков. По переписи 1897 г. – 327 
жителей (164 м. и 163 ж. пола). По описи 1898 г. 
в селе 48 дворов. На 1902 г. – 50 дворов и 327 жи-
телей (175 м. и 152 ж. пола), действовало Алексан-
дровское сельское общество. В 1908 г. – 47 усадеб 
и 285 жителей (149 м. и 136 ж. пола). К 1914 г. 
деревня Попельнастовской вол. Жители – бывшие 
помещичьи крестьяне.

АЛЕКСАНДРОВКА (Алексеевка) – вл. с-цо. 
По ревизии 1858 г.  д. Александровка, и здесь было 
63 (31 м. и 32 ж. пола) жителя. Земля дана поме-
щиком на 31 рев. душу по 2 дес. (всего отведено 
62 дес.). На выкупе земля с ноября 1863 г. По пере-
писи 1897 г. – 152 жителя (72 м. и 80 ж. пола). По 
описи 1898 г. в селе 27 дворов. На 1902 г. – 33 двора 
и 206 жителей (90 м. и 116 ж. пола), действовало 
Александровское сельское общество. В 1908 г. – 30 
дворов и 184 жителя (91 м. и 93 ж. пола). К 1914 г. 
деревня Алексеевка Байдаковской вол. Жители – 
бывшие помещичьи крестьяне.

АЛЕКСАНДРОВКА (Белого) – вл. д. Она же 
Александровка 2-я, Александро-Софиевка, Бе-
ленькое. Поселена в 1-м стане приб. Широкой у р. 
Водяной на даче № 232 ПГМ (ч. 2), части с. Гуляй-
поля. От Верхн-ка 52 в., от Саксагани 35 в. В 1849 г. 
имение унаследовал Александр Александрович 
Белый. На 1850 г. владение поручика Александра 
Белого, за которым 3 000 дес. зем., 30 дворов и 236 
душ (120 м. и 116 ж. пола). По ревизии 1853 г. здесь 
было 130 (64 м. и 66 ж. пола) жителей. По ревизии 
1858 г. здесь было 27 дворов и 208 жителей (100 м. 
и 108 ж. пола). К 1860 г. за помещиком Белым со-
стояло 63 крепостных, 44 дворовых и 24 двора. 
Выкупные и уставные соглашения с крестьянами 
на 7440 руб. подписал 1.05.1865 г. штабс-ротмистр 
Александр Александрович Белый. Земля дана по-
мещиком на 62 рев. души по 4 дес. (всего отведено 
248 дес.). На выкупе земля с мая 1863 г. К 1865 г. 
за А. А. Белым 2452 дес., а в 1882 г. – 2582 дес. 
К 8.09.1891 г. земельная дача села № 232 разделена 
на 8 участков: 1) землевладельцев Давида и Ивана 
Ивановичей Зудерманов (1486 дес. 979 кв. саж.); 
2) общества крестьян-собственников той деревни 
(269 дес. 2040 кв. саж.); 3) крестьянина-собствен-
ника Марка Колесниченко (940 кв. саж.); 4) кре-
стьянина-собственника Алексея Демченко (1240 
кв. саж.); 5) крестьянина-собственника Павла 

Махинченко (1360 кв. саж.); 6) мещанки Василисы 
Кузьминичны Костиной (1720 кв. саж.); 7) крестья-
нина-собственника Порфирия Степановича Ковту-
ненко (840 кв. саж.); 8) пустошь Афанасьевская 
землевладельца Афанасия Аврамовича Савельева 
(218 дес. 2156 кв. саж.). По переписи 1897 г. – 236 
жителей (113 м. и 123 ж. пола). По описи 1898 г. 
в селе 35 дворов. На 1902 г. – 54 двора и 318 жи-
телей (165 м. и 153 ж. пола), действовало Алек-
сандровское 2-е сельское общество. В 1908 г. – 62 
усадьбы и 350 жителей (185 м. и 165 ж. пола).  
К 1914 г. деревня Гуляйпольской вол. Жители – 
бывшие помещичьи крестьяне.

АЛЕКСАНДРОВКА (Гарцова) – вл. с-цо. 
Оно же Гарцовка, Опока, Опоко-Александровка. 
Поселена во 2-м стане у вершин балки Жабьей 
и колодце на даче № 36 ПГМ. От Верхн-ка 45 в., от 
Лиховки 15 в. Имение дворян Гарцовых. По опи-
санию 1850 г. влад. чиновника 12-го кл. Гарцова, за 
которым 425 дес., 5 дворов и 45 душ (22 м. и 23 ж. 
пола). По ревизии 1858 г. здесь было 6 дворов 
и 56 жителей (34 м. и 22 ж. пола). Петр Гарцов 
7.07.1859 г. взял в Екат. приказе общественного 
призрения кредит под залог имения Александровки. 
Выкупные и уставные соглашения с крестьянами 
деревни на 1509 руб. 33 коп. подписали 1.05.1863 г. 
подпоручик Петр Федорович Гарцов и жена подпо-
ручика Елизавета Михайловна Гарцова. За женой 
подпоручика Е. М. Гарцовой в 1865 г. у села 283 
дес. зем. На 4 июля 1900 г. у села состоял участок 
земли штабс-ротмистра Андрея Котельникова (426 
дес. 2310 кв. саж.) и крестьян той деревни (40 дес. 
480 кв. саж.).

АЛЕКСАНДРОВКА (Гельмерсена) – вл. с-цо. 
Поселено при р. Водяной на даче № 204 ПГМ (ч. 3), 
между селами Натальевкой и Егоровкой. На 1827 г. 
имение подполковника и кавалера Антона Антоно-
вича фон Гельмерсена, за которым было 7 ревиз. 
душ и 393 дес. зем. После выселена в  д. Егоровку 
Венедикта Гельмерсена. На даче поселены сельцо 
Широкое и хут. Новотрудный Марьяновской вол.

АЛЕКСАНДРОВКА (Григоровича) – вл. 
д. Поселена во 2-м стане при р. Омельник. По 
описанию 1850 г. владение помещиков – поручика 
Арсения и жены его Марьи Григоровичей. За ними 
состояло 942 дес. зем., 18 дворов и 113 душ (46 м. 
и 67 ж. пола).

АЛЕКСАНДРОВКА (Губина) – вл. с-цо. Оно 
же Герасимовка, Губино-Щуровка, Шараповка, 
Шапаровка, Шаровка. Поселено во 2-м стане 
при р. Днепр с островами и озерами, на даче № 1 
ПГМ как с-цо Герасимовка (Щуровка) (см.). На 23 
февраля 1828 г. имение Щуровка капитана Гри-
гория Федоровича Губенкова (Губина), за которым 
состояло 3297 дес. и 1826 дес. зем. После имение 
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 асес. – асессор
 б. – балка
 в. – верста/век
 влад. – владельческий (ая), 

  владение
 вел. – великий
 вол. – волость
 ВРХ – велика рогата худоба
 ВТК – Военно- 

  топографическая  
  карта Ф. Шуберта

 ВФ – відділ фондів
 г. – год
 ГАДО – Государственный  

  архив Днепро- 
  петровской области

 ген. – генерал
 гос. – государственные
 губ. – губерния, губернский
 д. – деревня
 ДАДО – Державний архів  

  Дніпропетровської 
  області

 действ. – действительный
 дв. – дворянин, дворянка
 дв-не – дворяне
 дв-х – дворовых
 дес. – десятина
 действ. – действительный
 ДІМ – Дніпропетровський  

  історичний музей
 до н. е. – до нашої ери
 Екат. – Екатеринославский
 Екат-в – Екатеринослав
 ед. – единица
 ЕУАК – Екатеринославская 

  ученая архивная  
  комиссия

 ж. – женского
 ж. д. – железная дорога
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 зем. – земля
 землевл. – землевладелец / 

  землевладелица
 земск. – земский
 им. – имение
 казен. – казенная
 кв. – квадратных
 кн. – князь
 кол. – коллежский
 креп. – крепостных
 КРС – крупный  

  рогатый скот
 л. – лист
 м. – мужского
 м-ко – местечко
 над. – надворный
 нам. – наместничество
 непремен. – непременный
 неуд. – неудобная
 Новорос. – Новороссийская
 о. – остров
 обл. – область
 ок. – около
 Оп. – опись
 ПГМ – План Генерального 

  межевания
 пом. – помещик (ца)
 ПС – Правительствующий 

  Сенат
 ПСЗ РИ – Полное собрание 

  законов Российской  
  империи

 пуст. – пустошь
 р. – рік
 РГАДА – Российский 

  государственный  
  архив древних актов

 РГИА – Российский 
  государственный  
  исторический архив

 рев. – ревизских
 ревиз. – ревизия
 регистр. – регистратор
 р-н – район
 рот. – ротмистр
 руб. – рублей
 с. – село/страница
 саж. – сажень
 св. – святой
 сек. – серетарь
 сл. – слобода
 см. – смотри
 сов. – советник
 СПб. – Санкт-Петербург
 ст. – статский
 с-цо – сельцо
 с-ще – селище
 тайн. – тайный
 тыс. – тысяч
 тит. – титулярный
 уд. – удобная
 уе. – уезд
 ур. – урожденная
 уроч. – урочище
 уч. – участок
 уч-ще – училище
 Ф. – фонд
 хр. – хранения
 хут. – хутор
 ч. – чоловіків
 чел. – человек
 шт. – штабс
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