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МЕТА: з’ясування козацької та 
господарської візії козацьких 
зимівників та слобід на території 
Буго – Дніпровського межиріччя, 
його реакція на інкорпорацію 
Російською імперією. 
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Економічна карта Буго-Дніпровського
межиріччя першої полонини XVIII ст.
Автор: Потєхін А.



никого, кроме сербов и вышедших народов, 
здесь селиться не допускать. 
…
оных выслать в прежние места 
…
а строение свое продать оным вышедшим в 
Россию народам добровольно в 6-месячный срок

д. 20 ноября, 1756 
Кабузан В. М.: Заселение Новороссии
(Екатеринославской и Херсонской 
губерний) в ХVIII - первой половине ХIХ 
века (1719-1858) - Москва: "Наука", 1976. 
– 305 с. 



Слободи та 
зимівники, що 
були 
реорганізовані у 
військові 
поселення (до 
1817)

Митниці та 
поштові постої, 
де 
розміщувались 
регулярні 
частини 
російської армії



ДАКО, Ф. 488. – Оп. 1, спр. 1316, арк. 5
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Колоністи і 
євреї-хлібороби

Поміщицькі селяни і 
дворові (підсусідки)

Козаки та інші 
воєнізовані
групи населення

Державні селяни

Аналітичні данні про чисельність жителів
південних губерній за 1827р. 
(на прикладі Херсонської губернії)



• Фонд Херсонської духовної 
консисторії: відомості про 
метричні записи 1780-1812 років 
/ Державний архів Одеської 
області ; укл. : А. В. Пивовар, М. 
В. Ковтун. - К. : 
Академперіодика, 2008. - 312 с.

• ДАОО, Ф. 37. – Оп. 1, спр. 245, 
арк. 23

• ДАОО, Ф. 37. - Оп. 4, спр. 100

та ін. 



Формування у Бобринецькому та 
Олександрійському повітах якісних 
конезаводів, де за свідченням А.Шмідта що 
корінна порода коней – справжні 
запорозькі.

Шмидт А. Матерiалы для географiи и 
статистики Россiи. Херсонская губернiя.–
Санкт-Петербург: Тип. 1863. – 1022 с.
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