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КАРТОГРАФІЧНІ МАТЕРІАЛИ ЯК ДЖЕРЕЛО ВИВЧЕННЯ  
ВІТЧИЗНЯНОГО МЛИНАРСТВА кін. ХVІІІ – поч. ХХ ст. 

 
У статті розглядаються питання відображення борошномельних млинів на 

картографічних покриттях кін. ХVIIІ – поч. ХХІ ст. Пам’ятки картографії розглядаються 
як носії інформації щодо видів млинів, їх статусу, щільності розташування, умовних 
позначок, змін у найважливіших показниках. У результаті аналізу автор доходить висновку, 
що картографічні покриття мають важливе значення для дослідження вітчизняного 
борошномельного виробництва, оскільки дозволяють конкретизувати місце розташування 
млинів. 

Ключові слова: млини, карти, плани, картографічні креслення. 
 
Сучасний підхід до вивчення історії вітчизняного млинарства передбачає розширення 

джерельної бази, за допомогою якої здійснюється дослідницька робота. На наше 
переконання, для вивчення млинарства доцільно застосовувати комплексний підхід, який 
комбінує дані різних наук: історії, історіографії, археології, архітектури, мистецтвознавства, 
джерелознавства. Суттєвим доповненням джерельної бази у вивченні млинарства є 
картографічні покриття: історичні, географічні, військові, топографічні карти, картографічні 
схеми (зображення річок, на яких відмічені місця розташування водяних млинів і гребель), 
план-схеми млинів, які збереглися до нашого часу та ін.  

Для вітчизняної млинологічної науки важливо локалізувати розташування якомога 
більшої кількості давніх млинів як великих промислових, так і дрібнотоварних. Темою даної 
роботи став аналіз картографічних покриттів України кін. ХVІІІ – поч. ХХІ ст. з метою 
виявлення й аналізу картографічних матеріалів, які можуть бути використані при 
дослідженні млинарства України кін. ХVІІІ ст. – поч. ХХ ст., та визначення їх джерельної 
цінності. Детальне вивчення та порівняння картографічних джерел дає виняткову 
можливість всебічного дослідження територіальних змін млинарства і покращує розуміння 
ролі млинів в історії України. 

Мета нашого повідомлення полягає в тому, щоб на основі вивчення картографічних 
джерел і здобутків історії, історіографії, географії та інших наук охарактеризувати 
особливості відображення млинів на території України в пам’ятках картографії з 
кін. XVІІІ ст. до сьогодні. Аналіз актуальних досліджень з історичного досвіду 
картографування млинів окресленого періоду свідчить, що ця важлива проблема залишається 
однією із маловідомих науковому загалу сторінок в історії України. 

На сьогоднішній день вітчизняними ученими зібрано значну інформацію про основні 
картографічні зображення, що відображають територію України, окремих її частин, 
населених пунктів. Вони різні за змістом, хронологією, обсягом інформації і технікою 
виконання.  

Зображення млинів є важливим елементом змісту багатьох видів картографічних 
джерел, серед яких найбільше зацікавлення викликають спеціальні карти. Особливу цінність 
мають спеціальні картографічні покриття кін. ХІХ – поч. ХХ ст.: «Карта мельниц, 
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винокуренных, маслобойных и пивоваренных заводов Киевской, Подольской, Волынской, 
Черниговской и Полтавской губерний» (1911), «Карта мельниц, винокуренных, 
пивоваренных, маслобойных и писчебумажных заводов и фабрик Киевской, Волынской, 
Подольской, Черниговской и Полтавской губерний» (1912), «Карта мукомольного 
производства в России», укладена в 1894 р. Д. І. Никоненком1. На цих картах показані сотні 
борошномельних млинів, найчастіше зустрічаються парові, водяні та вітряні млини. Зовсім 
не позначені топтаки, ймовірно, через їх незначні розміри та мобільність (схильність до 
переміщення). Заслуговує на увагу те, що до карт додаються окремі «довідники», 
«пояснювальні книги», в яких деталізовані відомості про позначені на картах млини. 
Зокрема, вказані дані про власників та орендарів млинів, адресу, вид млина і тип двигуна 
тощо. Особливо змістовною є карта й довідник до неї, укладений К. К. Мацянським у 1912 р. 
На цій карті відмічені місця розташування тогочасних промислових підприємств й, зокрема, 
млинів в межах Київської, Волинської, Подільської, Чернігівської та Полтавської губерній. 
Основна увага приділена водяним млинам, поширеним  на найбільших річках зазначених 
регіонів. Це пояснюється тим, що серед тогочасних промислових підприємств 
борошномельної галузі водяні млини були найбільш поширеними. Карту та довідник К. К. 
Мацянського часто використовують у своїх дослідженнях учені різної спеціалізації. Так, 
наприклад, відомий дослідник антропогенних долинно-річкових ландшафтів і ландшафтно-
технічних систем, до яких входять млини, дамби, гатки, греблі, кандидат географічних наук 
О. Д. Лаврик за матеріалами карти й довідника К. К. Мацянського уклав список водяних 
млинів, розташованих у басейні Південного Бугу в межах Подільської та Київської губ., 
станом на поч. ХХ ст.:2. 

 
Назва млина та прізвище 

власника 
Адреса Двигун Тип млина 

Вальцьовий водяний млин графа 
К. К. Стадницького 

м. Стара Синява, Літинський 
повіт 

1 турбіна, 40 НР водно-
вальцьовий 

Водяний вальцьовий млин 
М. А. Деменчука 

м. Новокостянтинів, 
Літинський повіт 

1 водяний двигун, 60 
НР 

водно-
вальцьовий 

Бузький млин Проскурівської 
міської управи 

м. Проскурів Локомобіль Вольфа, 
30 НР 

паро-водяний 

Березнянський вальцьовий 
борошномельний млин 
Садкевича 

с. Березна, Літинський повіт 1 турбіна водно-
вальцьовий 

Воронячинський паро-
вальцьовий млин Управління 
державним майном 

с. Воронячин, Літинський 
повіт 

1 локомобіль 
«Баденія», 30 НР 

паро-водяний 

Вальцьовий млин П. С. Раллі с. Супрунів, Вінницький 
повіт 

немає даних водно-
вальцьовий 

                                                 
1  Інститут рукопису Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського, ф.145, од. зб. 95 «Карта 
мельниц, мельниц, винокуренных, маслобойных и пивоваренных заводов Киевской, Подольской, Волынской, 
Черниговской и Полтавской губерній [з рекламними об’явами]. Издание Л. М. Шахновецкого в городе Киеве. –
1:[1 050 000], 25 верст в дюйме. – К.: Типо-Литогр. «Прогресс», 1911. – 1 л.; Пояснительная книга к карте 
мельниц, винокуренных, маслобойных и пивоваренных заводов губерний Киевской, Подольской, Волынской, 
Черниговской и Полтавской. – К.: Л. М. Шахновецкий, 1911. – 209 с.; Справочник к карте мельниц, 
винокуренных, пивоваренных, маслобойных и писчебумажных фабрик и заводов губерний Киевской, Волынской, 
Подольской, Черниговской и Полтавской / [сост. К. К. Мацянский] – Киев: Треугольник, 1912. – 381 с.; 
Справочник к карте мельниц, винокуренных, пивоваренных, маслобойных и писчебумажных фабрик и заводов 
губерний Киевской, Волынской, Подольской, Черниговской и Полтавской. – К.: Тип. И. И. Чоколова, 1912. – 268 
с.; Никоненко Д. И. Карта мукомольного производства в России. – Одесса: Тип. Шаймана, 1894. – 103 с. 
2 Лаврик О. Д. Поширення млинів на Побужжі та їх влив на трансформацію річища і заплави Південного Бугу / 
О. Д. Лаврик // Історія української географії. – Тернопіль: Підручники і посібники, 2008. – Вип. 18. – С. 35–42. 
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Крупчатно-вальцьовий 
пшеничний млин І. Г. Кіціса 

м. Мізяків 1 паровий котел, 100 
НР 

паро-водяний 

Вальцьовий млин баронесси 
М. А. Ікскюль-Гільденбанд 

м. Купин немає даних водно-
вальцьовий 

Млин І. Г. Котляра м. Вінниця немає даних немає даних 
Бохоннікський вальцьовий 
житній млин Н. А. Тарутіна с. 
Бохонніки, Вінницький повіт 

с. Бохонніки, Вінницький 
повіт 

1 турбіна, 40 НР водно-
вальцьовий 

Барський міський млин міста Бар м. Бар 1 локомобіль 
«Вольфа», 50 НР. 1 
водяна турбіна 

паро-водяний 
вальцьовий 

Барський вальцьовий млин міста 
Бар 

м. Бар   1 локомобіль 
„Вольфа” 

паро-водяний 

Демидівський автоматичний 
водяний борошномельний млин 
П. М. Лупандіної 

с. Демидівка, Вінницький 
повіт 

1 турбіна Жерара 
заводу Куперта, 60 НР 

водно-
вальцьовий 
автоматичний 

Северинівський вальцьовий млин 
А. Я. Соколовського 

с. Северинівна, Літинський 
повіт 

1 нафтовий двигун, 50 
НР. 1 турбіна, 38 НР 

водно-
вальцьовий 

Сутиські вальцьо-крупчатні 
млини графа Д. О. Гейдена 

с. Сутиски, Вінницький 
повіт 

3 турбіни по 75 НР, 2 
газо-генераторних 
двигуни, 90 і 100 НР 

водно-
газогенераторни
й 

Печарський вальцьовий млин 
графа Ф. К. Потоцького 

с. Соколець, Брацлавський 
повіт 

1 турбіна, 100 НР водно-
вальцьовий 

Автоматичні вальцьові млини 
Забужанської економії 
А. О. Мермана 

с. Забужжя, Брацлавський 
повіт 

1 турбіна, 18 НР. 1 
турбіна, 45 НР. 1 
турбіна, 55 НР 

водно-
вальцьовий 

Брацлавський вальцьовий млин 
купця Я. Б. Солітермана 

м. Брацлав 3 турбіни. 1 
дизельний двигун, 85 
НР 

водяний з 
допоміжним 
нафтовим 
двигуном 

Сільницький млин 
О. І.Давидовської 

маєток Сільниця, 
Брацлавський повіт 

1 водяна турбіна, 16 
НР 

водяний 

Паро-водяний вальцьовий млин 
Удільного Відомства 

м. Тульчин,Брацлавський 
повіт 

1 локомобіль 
«Вольфа№, 50 НР 

паро-водяний 
вальцьовий 

Раструсний млин Н. Ф. Уварової м. Мястківка, 
Ольгопільський повіт 

1 турбіна «Франсисъ» водяний 

Воронянський водяний млин 
М. С. Сабанської 

урочище Ворони біля 
с. Війтівка 

1 турбіна і 1 паровик, 
12 Н 

 

Млин Одеського Т-ва 
Бершадського Цукрового Заводу 

м. Бершадь  1 локомобіль 
Клейтона, 12 НР 

паро-водяний 

Вербський млин Г. Г. Треперта с. Вербка-Волоське, 
Ольгопільський повіт 

водяна турбіна 
«Франсиса», 28 НР 

водно-
вальцьовий 

Шляхетнянський вальцьовий 
млин Е. Ф. Новицької 

с. Шляхетна  1 турбіна системи 
«Кунертъ», 35 НР 

водно-
вальцьовий 

Дистелівські вальцьові млини 
Акціонерного т-ва 

с. Ташлик, Гайсинський 
повіт 

2 турбіни, 130 НР водно-
вальцьовий 

Голосківський вальцьовий млин 
А. О. Монастирської 

м. Голоскове, Балтський 
повіт 

1 турбіна, 90 НР водно-
вальцьовий 

Луполовський вальцьовий млин 
К., А., Д. і О. Д. Смірнових 

с. Луполово, Балтський повіт 1 турбіна системи 
«Франсисъ», 70НР 

водно-
вальцьовий 

Водяний млин В. С. Завойко с. Попова, Балтський повіт 1 водяна турбіна раструсний 
Водяний млин В. С. Завойко с. Велика Мечетня, 

Балтський повіт  
1 водяна турбіна раструсний 

Водяний млин В. С. Завойко с. Куца, Балтський повіт 1 водяна турбіна раструсний 
Водяний млин В. С. Завойко с. Токарівка,Балтський повіт 1 водяна турбіна раструсний 
Раструсний млин Р. В. Кноблоха с. Солчутово,Ольгопільський 

повіт 
3 «водяних» колеса, 
18 НР 

водно-
раструсний 

Млин С. Л. Пеньковського с. Великий Острожок 1 водяна турбіна 25 
НР 

водяний 

Заволківські млини графа 
І. Д. Моркова 

с. Заволке  1 турбіна, 30 НР водяний і 
вальцьовий 
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Барановецький водяний млин 
М. Б. Баранецького 

с. Баранівка  1 турбіна, 35 НР водно-
вальцьовий 

Браїловський вальцьовий 
автоматичний млин Е. Ю. Раллі 

м. Браїлов, Вінницький повіт 1 локомобіль, 100 НР. 
1 турбіна, 40 НР 

паро-водяний 
вальцьовий 
автоматичний 

Ровецький вальцьовий млин 
Ф. І. Ярошинського 

с. Ровець, Вінницький повіт 1 водяна турбіна, 
40 НР. 1 паровий 
двигун, 3 НР 

паро-водяний 
вальцьовий 

Дзвониський водяний млин 
Ф. І. Ярошинського 

с. Дзвониха, Брацлавський 
повіт 

1 водяна турбіна 
«Франсиса», 60 НР 

водяний 

Водяний вальцьовий млин 
Е. Ц. Ярошинського 

с. Глубочок, Гайсинський 
повіт 

немає даних водно-
вальцьовий 

Паро-водяний вальцьовий млин 
графа К. К. Потоцького 

с. Нижчий Ташлик, 
Гайсинський повіт 

1 паровий локомобіль, 
16 НР 

паро-водяний 

Баланівський вальцьовий млин 
графині М. К. Потоцької 

с. Баланівка, Ольгопільський 
повіт 

немає даних паро-водяний 

Воронянський млин 
М. С. Сабанської 

с. Ворони, Ольгопільський 
повіт 

водяні колеса  водно-
вальцьовий 

Орловський вальцьовий паровий 
і раструсний водяний млин торг. 
Дому Бр. І. та А. Новикових 

с. Орлово, Балтський повіт 1 парова машина, 175 
НР. 1 турбіна, 58 НР 

крупчатний 
паровий 
вальцьовий 
раструсний 
турбінний 

Дистелівський млин 
І. Душинського 

с. Гайворон, Гайсинський 
повіт 

немає даних водно-
вальцьовий 

Олешківський вальцьовий млин 
Синюшино-Бродського 
Акціонерного Т-ва 

с. Синюха, Балтський повіт 1 дизельний двигун, 
35 НР 

водно-
вальцьовий 

Млин Ф. В. Мельника с. Соломія, Ольгопільський 
повіт 

Колеса  Водяний  

Паро-водяний вальцьовий млин 
А. К. Єгорова 

с. Березівка, Уманський 
повіт 

1 турбіна, 65 НР. 1 
паровий двигун, 65 
НР 

паро-водяний 
вальцьовий і 
раструсний 

Водяний раструсний млин на 
річці Гірський Тікич 
К. В. Єгорова 

с. Березівка, Уманський 
повіт  

1 водяна турбіна, 35 
НР. 1 парова машина, 
65 НР 

паро-водяний 
раструсний 

Паро-вальцьовий млин 
С. В. Подгорської 

м. Дашів, Липовецький повіт 1 локомобіль, 80 НР паро-водяний 

Бабанський паро-водяний млин 
Л. І. Круглого 

с. Бабанка, Уманський повіт 1 двигун «Вольфъ», 
44 НР 

паро-водяний 

Псярівський паро-водяний млин 
Києво-Подольського управління 
Державним Майном 

с. Псярівка, Уманський повіт 1 паровий двигун, 28 
НР 

паро-водяний 
раструсний 

Давидівський вальцьовий млин 
віце-адмірала А. М. Абаза 

с. Давидівка, Уманський 
повіт 

1 паровий двигун, 150 
НР. 2 турбіни, 103 НР 

паро-водяний 
вальцьовий 

Лащевський борошномельний, 
вальцьовий млин княгині 
О. П. Долгорукої 

с. Лащева, Уманський повіт  1 дизельний 
двигун,100 НР. 3 
турбіни, 50 НР 

водно-моторний 

Воронянський вальцьовий млин 
Е. А. Рогозинського 

с. Вороне, Уманський повіт 1 дизельний двигун, 
125 НР. 1 локомобіль 

паро-водяний 

Шельпахівський млин 
А. І. Черновського 

с. Шельпахівка, Уманський 
повіт 

1 турбіна, 22 НР водно-
раструсний 

 
До списку увійшло 56 водяних млинів Побужжя, хоча їх в басейні Південного Бугу 

було значно більше. За даними В. К. Кульдмана в 1889 р. на р. Південний Буг та її притоках 
(Вовк, Згар, Ровець, Рів, Краснянка, Сільниця, Тростянець, Дохна, Савранка, Кодима, Бужок, 
Іква, Снивода, Постолова, Соб, Удич, Синиця, Синюха та ін.) лише в межах Подільської губ. 
нараховувалося 346 простих водяних млинів та 40 крупчаток. Отже, можна стверджувати, що 
на карті К. К. Мацянського відображена лише незначна частина наявних в регіоні млинів, 
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ймовірно, найбільш значних. У спільному дослідженні О. Д. Лаврика та професора 
Г. І. Денисика «Сучасні антропогенні ландшафти річища Південного Бугу» (2011) вміщена 
схематична карта р. Південний Буг, на якій позначені місця розташування 27 водяних млинів 
(рис. 1). Хоча, в одній із своїх статей О. Д. Лаврик зазначав, що під час польових досліджень 
ним на Побужжі були виявлені залишки 44 недіючих млинів3. Дослідники, на основі аналізу 
карт, зокрема, польської топографічної карти 1902 р., та статистичних даних ХІХ-ХХ ст., 
показують, що до сер. ХХ ст. верхня та середня частини течії річища Південного Бугу з 
притоками були забудовані млинами, які після масової електрифікації та створення каскаду 
водосховищ перестали використовувати. Причому основна частина млинів зосереджена у 
середній течії річки у межах Українського щита на ділянках перекатів, де прискорена 
швидкість течії і воду можна спрямувати на колеса млинів. Для Побужжя характерні 
пригреблеві млини, в яких для запасу води будували ставки, а для спрямування води на 
колеса млинів – греблі, дамби, гатки. На вище згаданій польській топографічній мапі 1902 р. 
такі млини позначені як «Młyn vodny» у сучасних сс. Новоленську, Захарівцях, Мар’янівці, 
Грузевиці, Русанівцях, Меджибожі, Головчинцях та Щедровому (сучасний Летичів) 
Хмельницької обл. На картах поруч із млинами часто відмічені місця розташування дамб, 
гаток, гребель знаком у формі півкола або прямої риски. Основною ознакою дамб та гаток є 
те, що вони споруджені в формі «глухих» кам’яних насипів, які не мають водорегулюючих 
механізмів та перетинають під кутом русла річки. Цю ж ознаку можна вважати їх 
принциповою відмінністю від гребель, структура яких передбачає наявність водопропускних 
отворів та заставок4.  

Карта поширення борошномельних млинів на  території Південно-Західного краю 
вміщена в праці «Весь Юго-Западный край: Справочная книга торгово-промышленных и 
фабрично-заводских предприятий, административных учреждений и крупных землевладений 
в губерниях Киевской, Волынской и Подольской»5.  Млини, позначені на карті, поділені на 4 
категорії за рівнем виробленої продукції: 1) млини, які переробляли на рік 1 млн. пуд. зерна; 
2) 500 тис. пуд. зерна; 3) від 150 до 500 тис. пудів зерна; 4) від 100 до 150 тис. пуд. зерна. 
Млини, які переробляли менше 100 тис. пуд. зерна не відображені на карті (рис. 2). 

Окремо згадаємо «Карту Киевской губернии. Приложение к Киевскому календарю на 
1911 год», видану київським картографічним закладом «Акціонерне товариство друкованої 
та видавничої діяльності Г.Т. Корчак-Новицького»6. На примірнику карти, що зберігається у 
фондах Інституту рукопису НБУ імені В. І. Вернадського, розкраскою від руки позначені 
місця розташування парових млинів на території губернії. 

                                                 
3 Лаврик О. Д. Роль млинів у формуванні антропогенних долинно-річкових ландшафтів Побужжя. / 
О. Д. Лаврик  // Природничі науки в системі освіти: Всеукр. наук.-практ. Інтернет-конф., 26 бер. 2015 р.: 
матеріали. Умань: ФОП Жовтий О.О., 2015. С. 76-81.  
4 Денисик Г. І., Лаврик О. Д. Сучасні антропогенні ландшафти річища Південного Бугу. / Г. І. Денисик, 
О. Д. Лаврик // Український географічний журнал. – 2011. – № 3. – С. 33–37.  
5 Весь Юго-Западный край: Справ. кн. торгово-пром. и фабрич.- завод. предприятий, административ. 
учреждений и крупн. землевладений в губерниях Киев., Волын. и Подол. Изд. 2-е. Киев: С. М. Компанеец, 1907. 
1068 с.; Весь Юго-Западный край: справочная и адресная книга по Киевской, Подольской и Волынской 
губерниям / Юго-Зап. отд-ние Рос. экспорт. палаты; сос.  М. В. Довнар-Запольский; под ред. А. И. Ярошевича. 
Киев: Тип. Л. М. Фиша и П. Е. Вольфсона, 1913. 1115 с. 
6 Інститут рукопису Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського, ф. ХІХ, од. зб. 241 «Карта 
Киевской губернии. Приложение к Киевскому календарю на 1911 год. Картографическое заведение Общества 
Г. Т. Корчак-Новицкого. Киев, ул. Меринговская, 6. М: 15 верст в дм [з зазначенням місць розташування 
парових млинів та розкраскою від руки]. 1911 р.  
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До спеціальних карт можна віднести також карти залізничних доріг, на яких позначені 
станції відправлення хлібних продуктів і райони тяжіння хлібних вантажів до залізничних 
станцій і пристаней. В Інституті рукопису НБУ імені В. І. Вернадського збереглися дві такі 
карти, датовані 1909 і 1910 рр., на яких позначені такі залізничні станції й річкові пристані в 
межах Київської губ.7. 

Одним із різновидів картографічних джерел з теми дослідження є статистичні атласи 
головних галузей фабрично-заводської промисловості та карти промисловості 2-ї пол. ХІХ – 
поч. ХХ ст., на яких позначені значні млини, зафіксовані основні осередки борошномельного 
виробництва8. Позитивною рисою цих картографічних джерел є наявність додатків, які 
включають поіменні списки млинів, укладені за офіційними даними державних відомств: 
Статистичний комітет (з 1859 р. Центральний статистичний комітет), який об’єднав 
статистичні дослідження у межах імперії, Міністерство фінансів (Департамент торгівлі і 
мануфактур), Міністерство торгівлі та промисловості, Департамент неокладних зборів 
Міністерства фінансів (по млинах, які обкладалися акцизним збором), Фабрична інспекція, 
губернські правління. Разом з тим, варто зауважити, що вище зазначена група 
картографічних джерел фіксує лише окремі, найбільш значні підприємства борошномельної 
галузі. Серед промислових карт слід відмітити «Карту фабрик и заводов Киевской, 
Подольской и Волынской, Черниговской и Полтавской губерний» 1914 р., підготовлену 
В. Сидоренком9. 

Зображення млинів є важливим елементом змісту загально-географічних карт, які 
дають усесторонню характеристику зображеної території із показом на ній рельєфу, 
гідрографії, покладів жорнового каменю та ін. Особливу цінність мають карти із 
зображенням основних річок: Дніпра, Дністра, Південного Бугу та їх приток із позначенням 
гідротехнічних споруд, зокрема, млинів10. На географічних картах відображена важлива 

                                                 
7 Інститут рукопису Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського, ф. ХІХ, од. зб. 241. Карта 
отправления хлебных продуктов, а также семян с железнодорожных станций и пристаней Киевской 
губернии. Среднее за 1905-1909 годы [с выделением участков северной и западной полосы]. М: 15 верст в дм. 
Основа: Карта Киевской губернии. Типолитография Акционерного общества Н. Т. Корчак-Новицкого. Киев-
Одесса, 1909; Там само, ф. ХІХ, од. зб. 241. Районы тяготения хлебных грузов к станциям железных дорог 
[карта з ручною розкраскою]. Основа: Карта Киевской губернии картографіческого заведения А. Ильина в 
С. Петербурге. М: 15 верст в дм, 1910 г. 
8 Крюков П. Карта промышленности Европейской России с показанием фабрик, заводов и промыслов, 
административных мест по мануфактурной части, главнейших ярмарок, водяных и сухопутных сообщений, 
портов, маяков, таможен, главнейших пристаней, карантинов и проч. Изд. 2-е с текстом, испр. и доп. / 
П. Крюков. – Спб., [1853]. 1 л. карт.; Крюков П. Очерк мануфактурно-промышленных сил Европейской России, 
служащий текстом промышленной карты. Ч. 1 -2. / П. Крюков. – Спб., 1853. – 325 с.; Статистический атлас 
главнейших отраслей фабрично-заводской промышленности европейской части России с поименным списком 
фабрик и заводов по официальным спискам департамента торговли и мануфактур за 1867 г. / под ред. 
Д.А.Тимирязева. Вып.1. – СПб.: Тип. Тов-ва «Общественная польза», 1869. – 102 с.; Статистический атлас 4-х 
последних округов Новороссийского и 5-ти Киевского и Подольского военных поселений за 1840 год к 1-му 
ноябрю. – Б.м.: б.и., 1840. – 44 с.: табл., карты; Хозяйственно-статистический атлас Европейской России. – 
Деп. землед. и сельской пром. 4-е изд., испр. – СПб., 1869. – 11 л. цветных карт. Объяснения к хозяйственно-
статистическому атласу Европейской России / Сост. И. Вильсон. – СПб., 1869. – 523 с.  
9 Інститут рукопису Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського, ф. 145, од. зб. 94. Карта 
фабрик и заводов Киевской, Подольской и Волынской, Черниговской и Полтавской губерний. Чертил 
В. Сидоренко. Литография С.В. Кульженко. Издание правления Общества скорой медицинской помощи в г. 
Киеве. М: 25 верст в дм, 1914 г.  
10 Максимович Н. И. Днепр и его бассейн. История и гидрография реки. Современные материалы по гидрологии 
Днепра и его главнейших притоков, с приложением карт, графиков, планов, видов важнейших местностей и 
гидротехнических сооружений и поверстным указателем (судоходным дорожником) реки. В 2 т. Т. 1-2. К.: 
Тип. С.В. Кульженко, 1901.; Т. 1. – 400 с., ил.; Т. 2. – 218 c., 9 л. карт; Інститут рукопису Національної 
бібліотеки України імені В. І. Вернадського, Підр. Фонд, дар 2607 «Карта басейна р. Днепра. Приложение 
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інформація щодо рельєфу місцевості, де знаходилися млини. Карти також містять 
інформацію про наявні на той час малі річки регіону, які відігравали навіть більшу роль для 
млинарства, ніж великі ріки, що використовувалися в основному для судноплавства та 
сплаву деревини. Зображення гідрографічних споруд – гатей, ставків та окремих млинів – 
дозволяє реконструювати важливу складову млинарства. 

Для млинологічних досліджень важливі також топографічні карти, на яких позначені 
основні соціально-економічні об’єкти, такі як населенні пункти, дорожня мережа і млини, що 
тяжіли до них. Зміст таких карт упродовж історії зазнавав значних змін, однак зображення 
млинів на них є неодмінним. До цієї групи відносяться серія карт, відомих під загальною 
назвою «Плани Генерального межевания» та науково-популярні видання репродукцій 
старовинних карт у рамках серії «Пам’ятки картографії України» (альбоми «Україна на 
стародавніх картах», видані ДНВП «Картографія» у 2006 і 2009 р.).  

Відомо, що генеральне межування було розпочате в 1766 р. і тривало до сер. ХІХ ст. 
Його метою було встановлення меж землеволодінь окремих осіб, поміщиків, міст, сіл, 
монастирів та інших власників землі і показати їх на картах з прив’язкою до місцевості. 
Плани генерального межування – це карти без координатної сітки, намальована від руки, 
кольорові, дуже детальні, з достатньо точним відображенням місцевості на момент її 
складання й, зокрема, млинів. На основі даних «Планов Генерального межевания» можна 
відтворити інформацію про наявність та розташування великої частини млинів на території 
повітів українських губерній. Так, наприклад, на карті Сумського пов. Харківської губ. 
зображені три греблі, розташовані на південний захід від Сумського Успенського монастиря 
на р. Комишанці. З опису монастиря відомо, що греблі й млини збудували ченці цієї обителі. 
Поряд з Михайлівським Іоанно-Предтечевим монастирем також зображена гребля, але 
археологічними розвідками з’ясовано, що ця споруда збудована з метою створення штучної 
водойми, а не для будівництва млина11. 

Найбільш чисельною групою картографічних джерел з окресленої теми є плани міських 
і сільських поселень. Ці матеріали зберігаються у архівних і музейних фондосховищах. Для 
прикладу наведемо кілька з них. Важливим картографічним джерелом у дослідженні 
млинарства м. Білої Церкви Київської губ. є «План города Белая Церковь», датований 
1769 р., на якому на р. Рось позначена дамба, яка прилягає до міста у південно-східній 
частині. Відомо, що в 1854 р. поблизу цього місця граф Владислав Владиславович 
Браницький (1826-1884) збудував водяний млин, що зберігся до сьогодні. «План города 
Белой Церкви с предместьями составлен в 1922 г.» містить інформацію про розташування 
міських казенних млинів. Відомості про млини є на «Плане усадебной земли местечка Белой 
Церкви в Киевской губернии Васильковскаго уезда владения помещика графа Владислава 
Браницкаго. Составлен 1858 г.»12. У фондах Кам’янець-Подільського державного 

                                                                                                                                                                  
изданию Киевского округа путей сообщения «Днепр и его система». М: 40 верст в дм, 1908 р.; Там само, ф.1, 
од. зб. 7782 «Схематична карта місцевості у верхів’ях річок Роставиці, Ірпеня і Тетерева [з матеріалів 
В. Антоновича до історії Древлянської землі], 1887 р.; Там само, ф. 278, од. зб. 5973. Карта устьев рек Буга и 
Днепра. Составлена подполковником А. Чирковым. Чертил ученик землемеро-таксаторных классов 
Ф. Бендерский. Литография П. Францова в Одессе. М: 3 версты в дм. ХІХ ст.; Там само, ф.1, од. зб. 68372. 
Топографический план местности трех рек: Мыки, Тетерева и Сухарки с показанием направления почтовой 
дороги, линии старых и вновь проектированных мостов [з планом міста Радомисля]. Нивелировку производил и 
снимал киевский гражданин инженер Иконников. М: 200 саж в дм., 1845 г.  
11 Кравченко О. Картографічні матеріали як джерело вивчення монастирів північного заходу Слобожанщини. / 
О. Кравченко // Нові дослідження пам’яток козацької доби в Україні, 2012. – С. 213-214. 
12 Коломієць В. А. Всеукраїнська наукова конференція «Вивчення та збереження картографічної спадщини у 
музеях України». / В. А. Коломієць // Архіви України. – 2010. – № 1(267). – С.210-215; Коломієць В. А. 
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історичного музею-заповідника зберігаються плани м. Кам’янця-Подільського XVIII–
XIX ст., однією з найдавніших є «Карта земель міста Подольського з господарством 
земським» 1780 р. (польською мовою) з відомостями про місцеві млини та греблі13. У фондах 
Інституту рукописів Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського зберігаються 
«План окрестностей города Киева. Снят топографами, состоящими при штабе войск 
Киевского военного округа, 1865 г.», «План города Таращи, 1853 г.», «План города 
Василькова, 1803 г.», «План Корсунского имения Киевской губернии Каневского уезда 
генерал-майора Николая Петровича Лопухина-Демидова, 1868 г.» та інші цінні 
картографічні матеріали із зображенням млинів14. 

У 1876 р. картограф, генерал-лейтенант Олексій Афіногенович Ільїн видав «Подробный 
атлас Российской империи с планами главных городов», який містив географічні карти 
губерній, повітів Російської імперії, які вважалися найбільш точними і детальними картами 
губерній Російської імперії. Заслуговують на увагу плани губернських міст Києва, 
Житомира, Кам’янця-Подільського, на яких позначені місця розташування млинів.  

Значний інтерес для нашого дослідження має трьохверстова військова топографічна 
карта Російської імперії Ф. Ф. Шуберта, яка включає територію європейської частини 
України, Росії, Білорусі, Молдови, Латвії, Литви, Естонії. На ній відображені млини, греблі, 
що діяли на зазначеній території в 2-й пол. ХІХ ст. Приділимо увагу млинам населених 
пунктів Переяславського повіту Полтавської губ., позначеним на цій карті (рис. 3; 4)15. 

 
Назва нас. пункту К-сть 

вітряк 
Назва нас. пункту К-сть 

вітряк 
Назва нас. пункту К-сть 

вітряк 
Пристроми  9 Чобітьки 3 Строкова  32 
Війтівці  9 Натягайлівка  7 Соснова  11 
Мазінки  5 Хут. Каневського 

(Яненки) 
4 Вергуни  5 

Харківці  11 Мала Каратуль 13 Пологи-Яненки 8 
Дем’янці  15 Велика Каратуль  15 Лецьки  19 
Віли  2 Вюнище  13 Войниці (Лукашівка) 14 
Монастирок  4 Комарівка  1 Дениси  9 
Зарубинці  1 Хоцьки  24 Горбані  3 
Хут. Луковиця 2 Циблі 13 Чопилки  5 
Григорівка  2 Виповзки  14 Ташань  6 

                                                                                                                                                                  
Картографічні пам’ятки як джерело дослідження історії міст України (на прикладі м. Біла Церква). / 
В. А. Коломієць // Архіви України. – 2011. – № 1(272). – С. 129-139. 
13 Болтанюк П. А. Плани Кам’янця-Подільського XVIII-XIX століть у фондах музею як джерело вивчення 
топографії міста. /П. А. Болтанюк // Вивчення та збереження картографічної спадщини у музеях України: 
матер. Всеукр. наук. конф. – Біла Церква: Білоцерк. краєзн. музей, 2010. – С.11-15. 
14 Інститут рукопису Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського, ф.І, од. зб. 68374. План 
окрестностей города Киева. Снят топографами, состоящими при штабе войск Киевского военного округа. М: 
500 саж. в дм, 1865 г.; ф.VІІІ, од. зб. 2649. План города Таращи. Чертил землемерный ученик Вейс. М: 200 
сажень в дм, 1853 г.; ф.279, од. зб. 1505. План города Василькова. М: 200 саж. в дм. [викопіровка із зібрання 
О. Новицького], 1803 г.; ф. VІ, од. зб. 601, 603;Там само, ф. 136, од. зб. 78 План Корсунского имения Киевской 
губернии Каневского уезда генерал-майора Николая Петровича Лопухина-Демидова [фотокопія], 1868 г.; Там 
само, ф.160, од. зб. 814, №1. Генеральный план Киево-Братского монастиря с показанием всего подробно 
имеющегось строения и границы оного монастыря ныне существующие с Высочайше конфермированного 
плана в 1812 года марта 2 дня. Архитектор, коллежский ассесор Меленский. М: 40 саж. в дм [копія], 1812 г. 
Ильин А.А. Подробный атлас Российской империи с планами главных городов. – Факсимильное издание 1876 г. 
– СПб.: Альфарет, 2007. – 6 с., 72 л. карт.  
15 Трьохверстова військова топографічна карта Російської імперії Ф. Ф. Шуберта // [Електронний ресурс]. Режим 
доступу: www.etomesto.ru/shubert.  
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Іванків  6 Помоклі  70 Положаї  4 
Козинці  2 Вовчків  20 Хут. Насташки  4 
Хут. Максимівка 1 Лелеки  22 Гайшин  18 
Переяслав 13 Козлів  5 Гланишів  21 
Хут. Копцевича 
Гребля 

1 Студеники  12   

Всього у повіті 478 вітряків 
 

Для порівняння наведемо дані про кількісно-видовий склад млинів у Переяславському 
повіті в 1880-1902 рр., укладену автором за матеріалами звітів Переяславської Повітової 
Управи:  

 
Вид 
млина 

1880  1881 1882 1883 1884 1885 1886 1887 1888 1889 1890 1892 1902 

Водяні 57 52 50 51 53 52 50 46 48 44 43 36 18 
Вітряні  2486 2702 2850 2866 2885 2861 2930 2866 2919 2904 2939 2949 2897 
Топчаки  27 25 28 16 18 20 18 9 8 8 10 11 17 
Круподерні  48 45 42 38 37 41 47 5 81 86 89 92 113 
Парові  - - - - - - - - - 1 1 1 1 
Всього:  2618 2824 2970 2971 2993 2974 3045 2926 3056 3038 3082 3090 3046 

 
Як видно із наведених даних лише 1/6 частина наявних в Переяславському повіті 

млинів відображена на карті Ф. Ф. Шуберта. А якщо взяти дані за попередні періоди, то цей 
розрив видається ще більшим. Так, наприклад, згідно із статистичними відомостями, які 
підготували городовий і нижній земський суди для подання губернатору, в 1803 р. у повіті 
налічувалось 1113 вітряків та 85 водяних млинів, а на карті їх позначено лише кілька 
сотень16. У 1809 р. у Переяславі діяло 8 водяних і 30 вітряних млинів на 5004 міські жителі 
(один млин на 132 особи). Територія міста разом із землями, що йому належали, в цей час 
становила 710 десятин, тобто один млин припадав в середньому на 19 десятин17. У 80-х рр. 
ХІХ ст. в Переяславі згідно з офіційними даними Департаменту торгівлі й мануфактур діяло 
5 борошномельних млинів і 1 крупорушка (млини, які виробляли продукції на суму менше 1 
тис. крб. на рік до переліку не увійшли). З них 3 млини розміщувалися на вул. Набережній 
(пізніше Горького, суч. Магдебурзького права): 1) купця Фінкельштейна Аврона Ароновича, 
збудований у 1871 р.; 2) міщанина Найдиса Бенціона Берковича, збудований у 1863 р., 
3) міщанина Ракитя Аврона Боруховича, збудований у 1861 р. На кожному з цим млинів 
працювало по 2 робітники і вироблялось борошна на суму 6 тис. крб. Ще два млини діяло в 
передмісті Підварки – міщан Саї Гуровича (збудований в 1879 р.) та Аврона Меєровича 
Фінкельштейна (збудований у 1874 р.). На млинах працювало по 2 робітники та 
виготовлялося продукції по 2 тис. крб. На вул. Київській з 1875 р. діяла крупорушка Елії 
Бергштейна, на якій працювало 3 робітники, вироблялось 3 тис. пудів круп на суму 3 тис. 
крб.18. У 1902 р. на Підварках засновано маслобійний і круп’яно-пшонодерний завод 
міщанина Лейби Хаімова Волнянського (10 робітників, за рік переробляв 140 тис. пуд. 

                                                 
16 Світ Т. Переяслав у 1803 р. / Т. Світ // Г-та «Вісник Переяславщини». № 195, 7.12.1988 р. 
17 Топографічний опис Полтавської губернії, складений старшим вчителем Полтавської губернської гімназії 
Федором Каруновським 1809 року // Описи Лівобережної України кінця ХVІІІ – початку ХІХ ст. – К., 1997. – 
С. 216-218. 
18 Орлов П. Указатель фабрик и заводов Европейской России и Царства Польского: Материалы для фабрично-
заводской статистики / Сост. по офиц. сведениям Департамента Торговли и Мануфактур П.А. Орлов. СПб.: 
Тип. братьев Пантеевых, 1881. – С. 418. 



 
 

Круглий стіл «Фактор простору в історичних дослідженнях» 
________________________________________________________________________________________________________________________ 

_____________________________ 
31 травня 2018 р. 

 

80

пшениці та 8 тис. пуд. жита на суму 11 600 крб.)19. Цікаво, що на карті Ф. Ф. Шуберта вище 
згадані млини не зафіксовані, натомість в межах передмістя Підварки позначені 3 вітряки.  

Окремо хочемо приділити увагу млинам с. Лецьки Переяславського пов. Полтавської 
губ. На карті Шуберта позначено 19 вітряків в межах цього села, на сер. ХХ ст. їх у селі 
лишилося 7. За спогадами жительки цього села Канівець Анастасії Луківни, 1936 р. 
народження, вони стояли «в купі» на Солонцях і мали свої назви «Ладомирін млин», 
«Йосипів млин» (належав Йосипу Іваненку). Найбільше вітряків у повіті нараховувалося в с. 
Помоклі. Згідно із картою Шуберта – 70, а згідно із даними праці І. Ф. Павловського 
«Статистические сведения по Полтавской губернии сто лет назад» – 101 станом на 1905 р.  

Особливе місце серед історичних картографічних джерел займають рукописні 
картографічні твори, які характеризуються надзвичайним різноманіттям зображуваних тем і 
сюжетів. Четвертий випуск серії «Пам’ятки картографії України» – атлас репродукцій 
«Рукописні карти XVI-XIX століть. З фондів Центрального державного історичного архіву 
України, м. Львів» присвячений саме їм. Карти стосуються території Західної України та 
Південно-Східної Польщі. До атласу включено 4 групи карт:  1. Карти розмежування 
королівських та приватних маєтків, церковних володінь та ситуаційні карти сіл і містечок, 
ключів, економій, староств, повітів та округів; 2. Карти лісів; 3. Карти річок; 4. Демаркаційні 
карти, зокрема державних кордонів Австрійської імперії. Для нашого дослідження інтерес 
становлять гідрологічні рукописні карти, на яких показано річки, старі русла, напрямок течії, 
інженерно-гідрологічні споруди: млини та греблі.  

Серед рукописних карт привертає увагу план-схема с. Підсінного Переяславського р-ну 
Київської обл., намальована колишнім мешканцем цього села Г. О. Пирогом «по пам’яті», 
після відселення його жителів внаслідок будівництва Канівського водосховища в 60-х рр. 
ХХ ст. (рис. 5). На цій карті позначено місце розташування вітряка написом «млин» і 
схематичним зображенням будівлі. Із карти видно, що вітряк розташовувався у західній 
околиці села обабіч дороги.  

На окрему увагу заслуговують новостворені карти, як результат наукової праці 
сучасних дослідників млинарства. Так, наприклад, мапу із зазначенням найкращих для 
вітряків місць на планеті розробив та виклав у вільний доступ користувач Хабрахабр з 
ніком «gaploid». Робота над проектом тривала майже 1 рік. На початку проекту всю 
територію Землі автор віртуально розділив на 1,5 мільйона точок, кожна з яких – це 
територія 10х10 км. Для кожного клаптика території було проаналізовано дані з близько двох 
десятків категорій, найважливіші з яких: клімат, доступність, топографія, швидкість вітру, 
температура, тиск, рослинність та інфраструктура. Дані для аналізу взяті від NASA 
(Національне управління з аеронавтики і дослідження космічного простору США), NOAA 
(Національне управління океанічних і атмосферних досліджень США), ESA (Європейське 
космічне агентство), WorldClim (Безкоштовка база кліматичних даних) та інших ресурсів. 
Аналіз цих даних дозволив створити карту з позначеними 30 000 точок, де розміщення 
вітряних млинів і вітрових електростанцій буде найефективнішим. Потенціал вітрової 
енергетики в Україні визначений як досить високий. Споруджувати млини і вітрові турбіни, 
зважаючи на результати дослідження, найдоцільніше в південному та західному регіонах 

                                                 
19 Фабрично-заводская промышленность Полтавской губернии, по сведениям полученным от владельцев 
фабрик и заводов. Кирпичные заводы и водяные мельницы с производством менее 1000 рублей в год в 
Ведомость не вошли. – Полтава, 1905. – С. 158-159. 
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країни. Проте ці дані лише частково підтверджуються історичними даними, адже відомо, що 
вітряки на нашій території були більше поширеними на Півдні та Лівобережжі, а в західному 
регіоні більш поширеними були водяні млини20. 

Серед новостворених карт-схем особливо хочеться відзначити карту «Вітряні млини 
Черкащини», яка була складена у рамках всеукраїнського проекту «Відновимо спільно» 
(рис. 6). На карті позначені: 1) вітряки каркасного типу, що вціліли до поч. 2009 р.; 2) вітряки 
голландського типу; 3) вітряки відновлені в робочому стані; 4) вітряки знищені за період 
1989-2009 рр.; 5) вітряки перенесені до музеїв-скансенів; 6) модернізовані вітряки 
конструкції В. П. Стрільця (вітродвигун Д-15). Заслуговують на увагу умовні позначки, 
якими позначені вище зазначені групи вітряків на карті.  

Взагалі система умовних позначок млинів та гребель має великий інтерес. Вона дає 
можливість сприймати і аналізувати графічні образи і встановлювати співвідношення між 
конкретними об’єктами, в нашому випадку, млинами, і елементами простору (рельєфом, 
водною мережею, відстанню до населених пунктів, шляхами сполучення). Зауважимо, що не 
зважаючи на тривалий період розвитку млинарства на території України, досі не вироблено 
універсальної системи позначок для млинарських споруд. На картах різних історичних 
періодів позначки різні, від звичайної крапки, кружечка, хрестика до трикутника з двома 
перехресними лініями (вітряк) чи фігурного кола (водяний млин). мости, позначені на 
планах. Універсальним є хіба що умовний знак греблі – одна або дві паралельні лінії, що 
перетинають зображення річки поперек або півколом. Зрідка на картах зустрічається більш 
складне зображення гребель, як на план-схемі 1883 р. із зображенням розташування, фасаду, 
розрізів водяного млина на р. Горинь в урочищі «Немилья» поблизу м. Степань Рівненського 
повіту Волинської губернії, що зберігається у фондах Центрального державного історичного 
архіву України (рис. 7)21. 

В окрему групу доцільно зарахувати схеми забудови Переяслав-Хмельницького та 
Київського музеїв народної архітектури та побуту, датовані 70-ми рр. ХХ ст., на яких 
позначені млини (рис. 8; 9). Для науковців, які досліджують історію укомплектування цих 
музеїв пам’ятками млинарства, вони мають наукову цінність. 

Таким чином, картографічні покриття (карти, плани, картографічні креслення) є 
важливим джерелом інформації для млинологічних досліджень, а позначення млинів та 
гребель на давніх та сучасних  картах важливим елементом їх геокультурної ідентичності. 
Використання картографічних покриттів у дослідженнях розширює коло джерел із даної 
проблематики поряд з писемними, зображальними, усними та ін. Карти, складені у той час, 
коли функціонували млини, є одним з важливих джерел вивчення їхньої історії, оскільки 
достатньо точно відображають певну територію в певний відрізок часу, вирізняються 
значною достовірністю та чіткістю графічного виконання. Картографічні джерела фіксують 
географічні особливості території, на якій розташовані млини, розкривають історичні 
аспекти розвитку млинарства у різні періоди. Порівняльний аналіз картографічних 
зображень різних історичних періодів дає змогу простежити зміни у їх розташуванні, 
визначити локалізацію груп млинів, просторове розміщення, взаємозв’язки з навколишнім 
середовищем, зокрема, шляхами сполучення, населеними пунктами, пристанями, портами 
тощо. На картах передаються насамперед локалізація і планове положення млинів, інколи – 

                                                 
20 Створено мапу світу з найкращими для вітряків місцями // Електронний ресурс. Режим доступу: 
ecoclubua.com/2017/09/wind-catcher.  
21 Центральний державний історичний архів України, м. Київ, ф.692, оп.16, спр.5. 
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їх вид (водяні, вітряні, парові), зрідка планові обриси гребель, назви млинів. У цій статті ми  
ставили за мету виявити та, по-можливості, дослідити групи картографічних покриттів із 
теми дослідження. У перспективі необхідно доповнювати отримані результати іншими 
документальними джерелами для уникнення помилкових висновків.  

 
Zham Olena 

(Pereyaslav-Khmelnitsky) 
 

CARTOGRAPHIC MATERIALS AS A SOURCE OF STUDY OF DOMESTIC MILLARIES 
of the late XVIII – early XX centuries 

 

The article deals with the problems of the display of flour mill mills on the cartographic 
coverings of the end. ХVIIІ – beg. XXI century Cartographic memoirs are considered as 
information carriers about types of mills, their status, density of location, conditional marks, 
changes in the most important indicators. As a result of the analysis, the author comes to the 
conclusion that cartographic coatings are important for the study of domestic flour-mill production, 
since they allow to specify the location of the mills. 

Keywords: mills, maps, plans, cartographic drawings. 
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Рис. 3 

 
 

 
Рис. 4 
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Рис. 5



 
 

Круглий стіл «Фактор простору в історичних дослідженнях» 
________________________________________________________________________________________________________________________ 

_____________________________ 
31 травня 2018 р. 

 

86

 
Рис. 6 

 
Рис. 7 
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Рис. 8 

 
 
 

 
Рис. 9 


