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ДО ВИЗНАЧЕННЯ ДАТИ ЗАСНУВАННЯ М. ЛИМАН (ДОНЕЦЬКА 

ОБЛАСТЬ) ДРУГА ПОЛОВИНА XVIII СТ. (ІСТОРІОГРАФІЯ 

ПРОБЛЕМИ) 

Зараз ми спостерігаємо помітне посилення інтерес до історії заснування 

населених пунктів. Не є виключенням і наша Донеччина. Чим це можна 

пояснити? По перше, тим, шо чимало з них мали своїх попередників – слободи, 

остроги та якісь інші види поселень, оборонні споруди, козацькі зимовники, 

які не бралися до уваги при визначенні історії дат їх заснування під час масової 

колонізації Російською імперією території сучасної Донеччини. По друге, 

викривлення дат заснування деяких з них (м .Бахмут, с. Ямпіль), а по третє, 

помилкове, або свідоме, приписання деяким з них чужої історії (м. Лиман, с. 

Закітне). 

Так в нарисі присвяченому Лиманському району авторами якого були 

О.І. Курінний, Т.М. Медведєв і С.М Мельник в книзі «История городов и сел 

Украинской ССР. Донецкая область» помилково датою заснування м. Лиман 

Донецької області було визначено 1667 рік [1, ]471. Автори посилаються на 

дані, які містилися у академіка Д.І. Багалія, який описував початок створення 

Ізюмського слобідського полку, куди входила і слобода Лиман яка зараз 

знаходиться в Змієвському районі Харківської області [2, 170]. (Іл.1). Серед 

населених пунктів які названі в цьому документі є слобода Ямпіль, 

найстаріший в Лиманському районі і один із найстаріших на Донеччині. 

Аналіз тих джерел які є в нашому розпорядженні (архівних, історичних 

та картографічних) дають можливість відповісти на питання – коли 

починається історія м. Лиману (Донецької області). 

Так, в переписах населення наведених в «Джерелах до історії населених 

пунктів Донеччини XVI - XVIII ст.» до ІІ половини XVIII ст., на картах першої 
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половини XVIII ст. дані про м. Лиман відсутні.(Іл. 2, 3). Так, наприклад, на 

фрагментах двух карт: 1728-1729 років «Частина Сіверського Донця в районі 

Бахмута геодезистів Івана Шишкова та Петра Лупандіна» та «Ландкарти 

Слобідських полків 1730 р.» Лиман Донецької області відсутній. 

Одним із перших архівних документів який містять дані про Донбаський 

Лиман є «Книга метрична Білоградської єпархії Ізюмського відомства», за 

1767 р. [3]. (Іл. 4). В ній записано, що в «новонаселенной» військовій слободі 

Лиман в «новостроящейся» Петропавлівській церкві священника Стафана 

Калебердинського за 1767 рік було зареєстровано 24 народжених немовлят, 7 

шлюбів та відспівано 51 небіжчика [4, 28]. 

Разом з тим, у Гумілевського Г.Д. (Філарета) ми знаходимо данні про те 

що Петропавлівська церква Лиману, яку він відносить до «храмов прочих 

военных поселений Купянского округа» була уже в 1700 р. і мала серед 

прихожан 260чоловіків та 256 жінок на 1730 р. [5, 315]. (Іл. 5). Але далі в 

таблиці дані про кількість прихожан за 1790р. відсутні, а наступні дані вже аж 

за 1810 р. Але, архієпископом наведена кількість лиманців, прихожан 

Петропавлівської церкви, які померли від епідемій холери в 1831 р. – 30, 20 в 

1832 р., а в 1848 р. – 50 осіб. [5, 315]. 

У академіка Д.І. Багалія в «В ведомости о провинциях и комиссарствах 

Слободско-Украинской губернии и состоящих в них местечках, селах, 

деревнях и находящихся в них жителях мужского и женского пола с 

подразделением и на сословия 1773 г.» ми знаходимо «Лиман в степи у озера 

Лиман» в якому було: «отставных военных 9, бывшей казачьей старшины – 4, 

духовных лиц – 12, войсковых обывателей – 921, подданных черкасов – 398. 

Всего – 1344» осіб чоловічої та жіночої статі [6, 368]. 

Далі, в збірнику документів «Описи Харківського намісництва в кінці 

XVIII ст.», який було видано в 1991 р., автори – В.О. Пірко та О.І. Гуржій 

наводять в «ІV відомості з яких саме міст і повітів Харківського намісництво 

сформоване та скільки було в ньому осіб на 1779 р.» в військовому селищі 
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Лиман по Ізюмському комісарству було: військових – 1017, підданих – 13, 

однодворців – 6. Всього – 1036 осіб [7, 164]. 

В картографії вперше Лиман показано на карті Слов’янського повіту 

Катеринославського намісництва датована 1787 р., що є ще одним із 

підтверджень того, що його дато заснування є саме цей період 60 – 80х років 

XVIII ст. [8, 74]. 

В «Джерелах до історії населених пунктів Донеччини XVI – XVIII ст.» 

вміщено укладачем, професором Пірко В.О., матеріали переписів Азовської 

губернії за 1778 р. та Катеринославського намісництва за 1785 р. в яких дані 

про Лиман відсутні. А в описі населених пунктів до Атласу 

Катеринославського намісництва за 1795 р. ми знаходимо дані по зразу двом 

Лиманам – військовій слободі і селу Нижньому Лиману, яке належало 

поручику Москвітинову. В першій дворів 312, населення – 2095, з яких 

чоловіків 1081, а жінок – 1015 осіб, 4 вітряні і 2 водяні мельниці. В селі Нижній 

Лиман – 6 дворів в яких жило 22 чоловіка і 17 жінок шо належали поручику 

Москвітинову. Був там пруд та 2 вітряні мельниці [9, 66].  

Починаючи з початку ХІХ ст. Лиман входить до поселень другого 

кавалерійського округа Українського (Харківського) воєнного поселення 

Російської імперії (1817 – 1857 рр.) [10]. 

Підводячи підсумки, необхідно зазначити, що часом заснування 

військової слободи Лиман (сучасна Донецька область), є кінець 60-х років 

XVIII ст., на що вказують наведені вище архівні, історичні й картографічні 

джерела. 

 

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛИТЕРАТУРИ 

 

1. История городов и сел Украинской ССР. Донецкая область. – К., 1976. 

2. Багалей Д.И. Материалы для истории колонизации и быта 

Харьковской и отчасти Курской и Воронежской губерний. / Д.И. Багалей. Т. 

– 2. – Харьков, 1890. 



4 

 

3. ЦДІАК України. – Ф.1989. – Оп. 1. – Спр. 555. 

4. Тихоненко Ю.В., Фотина Н.Ю. История села Щурово. / .В. Тихоненко, 

Н.Ю. Фотина.– Краматорск: Издательство ЦТРИ «Печатный дом», 2017. 

5. Филарет (Гумилевский Д.Г.). Историко-статистическое описание 

Харьковской епархии. 5 отделение. / Д.Г. Гумилевский (Филарет). – Харьков, 

1858. 

6. Багалей Д.И. Материалы для истории колонизации и быта 

Харьковской и отчасти Курской и Воронежской губерний. / Д.И. Багалей. Т. 

– 2. – Харьков, 1890. 

7. Описи Харківського намісництва в кінці XVIII ст. Описово-

статистичні джерела / АН УРСР, Археогр. комісія та інші. / Упорядники В.О. 

Пірко, А.І. Гуржій. – К.: Наукова думка, 1991. 

8. Тихоненко Ю.В., Фотина Н.Ю. История села Щурово. / .В. Тихоненко, 

Н.ю. Фотина.– Краматорск: Издательство ЦТРИ «Печатный дом», 2017. 

9. Джерела до історії населених пунктів Донеччини XVI – XVIII ст. / 

Укладач Пырко В.О. – Донецьк, 2001. 

10. Атлас статистический округов Украинского военного поселения за 

1837 г. 

 

 

 

 

 

 

 



5 

 

 

Іл 1. Багалей Д.И. Материалы для истории колонизации и быта Харьковской 

и отчасти Курской и Воронежской губерний. Т. – 2. 
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Іл. 2. Фрагмент карти 1728-1729 років «Частина Сіверського Донця в районі 

Бахмута геодезистів та Івана Шишкова  та Петра Лупандіна» 

 

Іл. 3. Фрагмент Ландкарти Слобідських полків 1730 р. 
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Іл. 4. Сторінка з «Книга метрична Білоградської єпархії Ізюмського 

відомства» по новонаселеній військовій слободі Лиман за 1767 рік 
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Іл. 5. Куп'янській округ. Лиман. Петропавловский храм (Филарет) 1700 -1730 

рр. 


