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Розглядаються питання організації функціонування об'єктів постійної торгівлі в 
Криму. Охарактеризовано законодавство Російської імперії, а також постанови ор-
ганів місцевого врядування, що регламентували підприємницьку діяльність на піво-
строві в другій половині XIX – на початку XX ст. Досліджено механізм контролю-
вання торгового процесу в містах Криму. 
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Ефективність внутрішньої торгівлі, як і будь-якої системи, залежала від злаго-

дженої роботи механізму організації та контролювання процесу. Вільний ринок, 
який активно розширювався після проведення реформ у другій половині XIX ст., 
проявляв себе як живий організм, якому були чужі елементи планування. Однак без 
єдиних правил і стандартів подальший розвиток торгівлі був неможливим. Тому, 
основні обмеження і орієнтири для розвитку внутрішньої торгівлі були закладені в 
законодавчій сфері, «торговое право и коммерческий процесс явились теми право-
выми институтами, через которые в общее законодательство вводились новые 
принципы, обусловленные рыночными отношениями и идеями естественных прав 
человека» [1, с.5].  

Незважаючи на активну модернізацію законодавства Російської імперії в другій 
половині XIX ст. особливої системи торгового права в державі не існувало, були 
лише окремі торгові закони [2, с. 18]. Структурні елементи дореволюційного торго-
вого права містяться в окремих торговельних і цивільних законах, а також у торго-
вельних звичаях. В рамках даного дослідження позначимо основні закони і норми, 
що регулювали торгові відносини і підприємницьку діяльність на півострові в дру-
гій половині XIX – на початку XX ст. 

Перші дослідження, що висвітлюють організаційно-регулюючу систему доре-
волюційної внутрішньої торгівлі з'явилися в радянські часи [3]. Засновником ви-
вчення різноманітних аспектів функціонування внутрішнього ринку України в укра-
їнській історіографії по праву вважається І. О. Гуржій [4]. Більш детально особли-
вості торгового процесу вивчав Б. А. Кругляк. Дослідник одним з перших проаналі-
зував функціонування об'єктів стаціонарної торгівлі України на рубежі XIX – XX ст. 
[5]. У сучасній українській історіографії окремі аспекти організації торгівлі в містах 
та регіонах України вивчаються А. Скидановою [6], Г. А. Гарбаром [7] та інш. [8]. 
Найбільш широко регулюючий механізм внутрішньої торгівлі на прикладі м. Києва 
представлений у працях І. О. Гуржій [9]. Окремі питання організаційної діяльності 
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торгового процесу в Криму на рубежі XIX – XX ст. вивчали дослідники Д. Ю. Аве-
ріна-Лугова [10] та В. В. Бойко [11]. Відсутність праць, що висвітлюють цілісність 
організаційно-регулюючого механізму торговельної діяльності на півострові, зумо-
влює актуальність даного дослідження. 

Серед законодавчих джерел торговельної діяльності на першому місці розта-
шовується «Статут Торговий» складений в 1857 р. і доповнений в 1903 р. [12]. Ста-
тут висвітлює питання функціонування біржової і ярмаркової торгівлі, діяльності 
товарних складів, а також визначає механізм самостійного розвитку торгівлі шля-
хом з'їздів представників промисловості, біржової торгівлі і торгового посередницт-
ва. Норми, що регулювали заснування та функціонування організацій, що сприяли 
торговій справі: громадських банків, товариств взаємного кредиту, ломбардів, міня-
льних крамниць, містяться в «Статуті кредитному» [13]. Статут судочинства торго-
вого містив норми судоустрою по комерційних справах, а також положення про не-
спроможність купців [14]. Основним законом, що регламентував вільне переміщен-
ня продукції в імперії, був «Статут про забезпечення народного продовольства» [15, 
с. 234], що пройшов кілька редакцій. Торгові норми містять у собі «Питний статут» 
1861 р. [16], положення про казенний продаж спиртних напоїв [17], а також поло-
ження про трактирний промисел [18]. Дані акти регламентували функціонування 
трактирного промислу і продажу спиртного в імперії.  

Одним з основних документів торгового права наприкінці XIX ст. стало Поло-
ження про державний промисловий податок прийняте 8 червня 1898 р. [19]. Під дію 
закону потрапила діяльність торгових і промислових підприємств, а також індивіду-
альна підприємницька діяльність, що дозволило значно збільшити збори для казни. 
Особливість податку полягала в тому, що він визначався за видом торгівлі (дріб'яз-
кова, роздрібна, оптова), кількості робітників і приміщень. Недоліком закону 1898 р. 
була його складність, що викликало «при его применении на практике немало за-
труднений не только для плательщиков налогов, но и для податного надзора, равно 
как и для контрольных учреждений, на которых лежит поверка промыслового дохо-
да» [20, с.9.].  

Законодавство Російської імперії визначало загальний напрям розвитку торго-
вельної сфери держави. Безпосередньою ж організацією і регулюванням торгового 
процесу займалися органи місцевого врядування, поліція, а також Казенна палата 
губернії. Органи місцевого врядування після введення Городового положення були 
наділені прерогативою видання постанов, що відносяться до галузі торгового права. 
Думи і управи зобов'язані були сприяти розвитку місцевої торгівлі і промисловості, 
влаштовувати ринки і базари, підтримувати кредитні установи, забезпечувати на-
гляд за правильним виробництвом торгівлі. Думи складали обов'язкові постанови, 
що регламентували торгові дії в місті. До них відносилися постанови про санітарні 
норми, внутрішній розпорядок на ярмарках, ринках і базарах, про час відкриття та 
закриття торгових і промислових закладів у святкові дні, про нормальний відпочи-
нок службовців торгових закладів, торгівлю міцними напоями, збереження порядку 
в публічних місцях. Таким чином, міські думи й управи визначали норми функціо-
нування і порядок проведення торгівлі в конкретному місті. 
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Географія розташування об'єктів постійної торгівлі в місті була своєрідна. Мага-

зини і крамниці з відома поліцейських чинів могли засновуватися у всіх частинах міс-
та, хоча розташовувалися переважно на центральних вулицях (Салгірна та Пушкінська 
в Сімферополі, Набережна в Ялті, Воронцовська та Магістратська у Керчі; Нахімовсь-
кий проспекті та Велика Морська в Севастополі). Трактирні і питні заклади могли від-
криватися тільки в центральних районах, внаслідок того, що поліція повинна була пос-
тійно спостерігати за порядком і благочинням в них. Органи міського врядування ви-
давали спеціальні постанови, які регламентували місця відкриття тих чи інших об'єктів 
стаціонарної торгівлі в місті [21]. Ринки найчастіше розташовувалися в центрі міста. У 
губернській столиці торгова площа знаходилася між вулицями Салгірною та Севасто-
польською, в безпосередній близькості до Олександро-Невського собору. У Керчі п'ять 
торгових площ: Привізна, Магістратська, Таманська, Предтеченська і Босфорська, бу-
ли зручно розташовані по всьому місту [22]. Торгівля свіжим хлібом, молоком та ін-
шими швидкопсувними продуктами могла здійснюватися по всьому місту. Виняток 
становили лише склади дров, вугілля і нафтових продуктів, які було заборонено влаш-
товувати поруч з житловими будівлями, тому вони були винесені на околиці міста. 
Загалом, торгово-економічне життя зосереджувалося в центрі міста. 

Торговельні заклади півострова мали чітко регламентований час роботи. До кін-
ця XIX ст. у всіх містах півострова діяли «Обов'язкові постанови про час відкриття та 
закриття торгівельних закладів у недільні, святкові, двунадесяті та високоурочисті 
дні». Положення зводились до обмеження торгівлі в основні церковні свята, а також у 
високоурочисті дні: «восшествие на престол, коронация, тезоименитство, рождение» 

 

Керчь. Базар на Предтеченской площади. Фотооткрытка начала XX в. 
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[23] правлячого монарха. Торговельні заклади «за исключением аптек, пекарен, мяс-
ных и других помещений, в которых производится торговля исключительно съестны-
ми припасами и кормом для скота» [24] працювали за скороченим графіком. Години 
роботи в урочисті дні та церковні свята варіювалися в різних містах. Наприклад, в 
Ялті торговельні заклади в святкові дні працювали з дванадцятої до третьої години 
пополудні, в Карасубазарі – з полудня до шістнадцятої години [25]. Графік роботи 
торговельних закладів був пов'язаний з урочистими літургіями, що проводилися в ці 
дні. На особливості роботи торговельних закладів впливали й етнічні традиції місце-
вого населення. У Бахчисараї «в виду резко преобладающего мусульманского населе-
ния <…> торговые заведения по пятницам закрываются с 11 часов утра до 1 часа по-
полудни (в продолжение 3-х часов)» [26] для можливості здійснення колективної мо-
литви джума-намаз у святковий для мусульман день – п'ятницю. В цілому торговельні 
заклади могли працювати не більше дванадцяти годин на добу. 

Самим масштабним об'єктом постійної торгівлі міста був ринок. Ринкова торгі-
вля здійснювалася щодня з обов'язковим придбанням торгових документів на кожен 
різновид комерційної діяльності. Торговельна діяльність на міських ринках регла-
ментувалася особливими положеннями. Правила включали в себе статті про спеціа-
лізацію торгівлі, санітарні норми для ринкових площ, місць і торговців, заборону 
скупки товарів до закінчення базарного часу, страйків з метою підвищення або зни-
ження цін на товари, а також заборону «продавать на базаре не зрелые гнилые 
фрукты и другие овощи и съестные припасы, которые по удостоверению врача ока-
жутся вредными к употреблению в пищу» [27, арк. 4]. 

Міським ринкам була властива своєрідна організація торгівлі: торговельні при-
міщення та товари «устанавливаются правильными рядами, придерживаясь, на 
сколько возможно, однородности предметов в каждом из рядов и не загромождая 
свободного доступа ко всякому отдельному предмету» [28]. На ринку Сімферополя 
в середині 70-х рр. XIX ст. існували бакалійний, борошняний, м'ясний, іконно-
посудний, галантерейний, залізно-скобяний, мармурово-вапняний, башмачний, тю-
тюновий, фруктовий, рибний, хлібний, старо-залізний ряди, а також тимчасові лісо-
ві склади, столики з дріб'язковою торгівлею, будки та ларі із зеленню та їстівними 
припасами [29, арк. 12–18]. На ринку Севастополя в 1898 р. обов'язковими постано-
вами були розмежовані і визначені місця для продажу окремих груп товарів. Між 
будівлею міського ринку і Народним театром могли продаватися фрукти, зелень, 
птиця і вина; для продажу деревного вугілля, сіна, соломи та подібних товарів, від-
водилося місце на сінній площі з правого боку шосе [30, арк. 3]. 

На початку XX ст. думи міст Криму ухвалили однаковий блок обов'язкових по-
станов, спрямованих на систематизацію торгових норм і заборону продажу товарів 
низької якості. Особлива увага приділялася правилам реалізації життєво необхідних 
продуктів харчування: хліба, м'яса, риби, молока. На початку XX ст. загроза епіде-
мій залишалася досить актуальною, тому для торгуючих на міських товкучках това-
рами других рук була видана «Постанова про заборону продажу вживаного плаття і 
білизни, без законного посвідчення про те, що воно було піддано належній дезин-
фекції» [31]. У Севастополі всі жителі, що займалися скупкою та продажем старих 
речей, повинні були носити встановлений знак з номером та підписом «лахмітник» і 
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мати дозвіл від управи на виробництво даного промислу [32]. Лахмітникам було 
заборонено входити в будинки без дозволу власників, продавати ношений товар во-
ни мали право виключно на товкучці. 

Спостереження за правильним виробництвом торгівлі було покладено на органи 
місцевого врядування. У великих населених пунктах, де «исполнение этих обязанно-
стей затруднительно для одних только членов дум» [33, с. 171], вибиралася спеціаль-
на торговельна депутація. Торгові депутації складалися з трьох – семи членів, за ви-
бором місцевих підприємців. Члени торгової депутації обиралися на три роки з осіб 
що «заслуговують особливу довіру». Торгові депутати здійснювали нагляд за торгів-
лею, мали право безперешкодного доступу у всі торгові та промислові підприємства, 
складали письмові звіти для Казенної палати. У разі чинення опору або відмови у від-
відуванні особам, що проводили перевірку торговельних закладів, на власника накла-
дався штраф. Незалежно від постійного нагляду за торгівлею, один раз на рік прово-
дилася генеральна перевірка всіх торгових і промислових закладів міста або повіту. У 
населені пункти для нагляду за правильним виробництвом перевірки присилалися 
чиновники казенних палат. Про кожний об'єкт торгівлі або промислу збирався одна-
ковий блок інформації та вписувався в журнал генеральних перевірок. Після оформ-
лення журналу, його копія відсилалася в Казенну палату. 

За ринковою торгівлею також здійснювався особливий нагляд. Щоденний конт-
роль процесу торгівлі на міських ринках здійснював базарний доглядач або староста. 
Основними функціями базарного доглядача були: спостереження за тим, щоб місця 
на торгових площах не займалися самовільно без дозвільних паперів управи; перевір-
ка квитанцій про сплату орендної вартості торгового місця, запобігання оптової скуп-
ки товарів до дозволеного часу, контроль наповнюваності торгової площі та її саніта-
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рного стану. У разі виявлення невідповідності правилам торгівлі доглядач доповідав 
торговому депутату даної ділянки про порушення. Базарним старостам було заборо-
нено користуватися службовим становищем: займатися торгівлею або скупкою при-
везених товарів. За порушення, недбале виконання або ухилення від обов'язків базар-
ний доглядач піддавався відрахуванню з платні від 50 коп. до 5 рублів за кожне по-
рушення. Всього ж базарний доглядач отримував від управи до 180 рублів на рік [34, 
арк. 12–13]. З 1861 р. крім членів базарної комісії і поліцейських чинів, що стежили за 
благочинням, для контролю за правилами торгівлі призначався один з членів міської 
думи [35, арк. 4]. У 1869 р. земства одержали повноваження нагляду за правильним 
ходом торгівлі в містах і селищах, з метою, щоб «производство торговли и промыслов 
не было допускаемо без взятия торгующими надлежащих документов с уплатою сле-
дующих по закону пошлин, а в том числе и в пользу земства» [36, арк. 1], а також за 
«употреблением правильных мер, весов, расчетов и т. п.» [37].  

Незважаючи на такий посилений контроль з боку місцевого врядування, ринкова 
торгівля мала ряд недоліків. Першорядною проблемою для торгових площ було за-
безпечення санітарного стану, «на здешней базарной площади [Сімферополь] множе-
ство балаганов расположено в совершенном беспорядке, так что в некоторых местах 
невозможно между ними пройти <…> в округе оных чрезвычайно много накопилось 
разной нечистоты, которая может иметь влияние на заражение воздуха» [38, арк. 1]. 
Розвитку ринкової торгівлі перешкоджала діяльність перекупників. Ціни на предмети 
були вільними. Міські управи встановлювали ціни лише на важливі життєві товари: 
хліб, м'ясо, рибу. Ціни на інші товари найчастіше не відповідали їх дійсної собіварто-
сті. Це було пов'язано з існуванням цілої армії перекупників: куркулів і матробасів 
(матрібази), баришників, шибаїв, гуртівників у багатьох містах півострова. Заходи для 
боротьби з перекупкою товарів приймалися на місцевому рівні. «Обов'язкові постано-
ви про обмеження часу оптової купівлі життєвих продуктів» діяли в багатьох містах 
півострова. Згідно з даними постановами «в базарные дни <...> и накануне этих дней 
<…> продажа продуктов, привозимых сельскими хозяевами, должна производиться 
только розничная для потребителей; всякая закупка этих продуктов в означенное 
время для перепродажи воспрещается» [39]. У 1881 р. Керч-Єнікальська управа при-
йняла обов'язкові постанови «Про припинення в м. Керчі куркульства», згідно з яки-
ми була заборонена оптова та роздрібна купівля товарів першої необхідності в будні 
всім, хто торгує в місті (на площах і в крамницях, перекупникам і куркулям) зі світан-
ку і до 11-ї години ранку, як у самому місті, так і за його межею [40]. 

Таким чином, організаційний механізм внутрішньої торгівлі в Криму складався 
з кількох рівнів: державного, на якому задавався загальний вектор розвитку торго-
вельно-економічного життя держави, і місцевого, де визначалися основні особливо-
сті і координати функціонування торгівлі в конкретному місті. Регулювання та спо-
стереження за правильним ходом торгового процесу здійснювалося безпосередньо 
на місцях за допомогою злагодженої роботи базарних наглядачів, поліцейських чи-
нів, торгової депутації і членів управ. Отже, у другій половині XIX – на початку 
XX ст. організаційно-контролюючий апарат, збалансовано виконував функції регу-
лювання комерційного процесу в Криму. 
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нимательской деятельности, контролирование торгового процесса 
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Effective operation of internal trade, like any system, independent of the mechanism of coordinated work 
organization and control of the sales process. 

Despite the active modernization of the legislation of the Russian Empire in the second half of the XIX 
century, special system of commercial law did not exist. There were only a few trade laws. 

Legislative provisions of the trading process are contained in the numerous laws of the Russian Empire. 
Among them «The commercial charter», «The credit charter», «The charter of trading justice» and others. 

One of the main instruments of commercial law at the end of XIX century was «The position of the state 
tax on trade» June 8, 1898. 

The activities of commercial and industrial facilities, as well as self-employed, it becomes subject to this 
law. It will significantly increase taxes for the treasury. 

The legislation of the Russian Empire set the overall direction of the trading areas of the state. The direct 
sales organization and regulation of the process involved in local government, the police and the Exchequer of 
province. 

Dumas and councils were obliged to contribute to the development of local trade and industry, to estab-
lish markets and bazaars, to support credit institutions, to provide an overview of the correct merchandise. 

The city dumas and council determined rules and procedures for the operation of trade in a particular city. 
The institutional mechanism of domestic trade in the Crimea consisted of several levels. The state level 

defined the general vector of development of trade and economic activity. The local level set the main features 
and coordinates the functioning of trade in a particular place: in the city, in township, in village. 

In this way, the organizational and control system is balanced served as control of the sales process in the 
Crimea during the second half of XIX – early XX centuries. 

Keywords: Crimea, internal trade, trade legislation, the organization of business, control of the trading 
process. 
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