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Лгї сторія горілки та всього, що пов'язане з нею, викликає в сус-
пільстві великий інтерес. І це не випадково, оскільки горілка 
на сьогодні є лідером серед спиртних напоїв. Вона є не тільки 

економічною складовою, а являє собою один з компонентів народ-
ної культури. 

Не зважаючи на ці фактори, все, що стосувалося горілки, дов-
гий час замовчувалось, бо вважалось чимось непристойним. Ця 
ханжеська політика призвела до того, що зазвичай мало хто, окрім 
вузького кола спеціалістів, знає, чим відрізняється горілка від вод-
ки. Для широкого загалу це одне і те ж. Однак це зовсім не так. Ще 
гірші справи з визначенням що є шинок, а що таке є кабак. 

Про діяльність перших ми все ж таки маємо змогу дізнатися 
з праць О. Лазаревського, М. Слабченка, М. Тищенка1, які вивели 
узагальнену картину шинку. Більш детальне уявлення про монас-
тирські шинки, специфіку їх діяльності дали в своїх працях П. Фе-
доренко та В. Мордвінцев2. Загальне уявлення про шинки та корч-
ми дає в своїй роботі Б. Савчук3. Серед робіт, які містять відомості 
про кабаки в Україні, слід виділити монографію О. Сидоренко4. Хо-
ча вона присвячена метрології, однак, містить у собі чимало ілюс-
трацій кабацького життя в Гетьманщині. За докладною інформа-
цією про кабаки, їхній устрій та діяльність ми можемо звернути-
ся, хіба що, до праці І. Прижова5 — «История кабаков в России», 
яка стала творінням усього його життя. На жаль, інформації, що 
стосується кабаків в Гетьманщині, в цій праці зовсім мало. Уза-
гальнена ретроспектива утворення та розвитку кабацької системи 
міститься в роботі І. Курукіна та О. Нікуліної6. Не можна оминути 
увагою і монографію В. Похлебкина7, що напряму не стосується 
кабацької справи, та все ж містить чимало цікавого та маловідомо-
го матеріалу. Хоча не з усіма доказами і висновками автора мож-
на погодитися, особливо у тій частині, що стосується України. Всі 
ці фактори спонукали автора звернутися до теми кабацької справи 
в Гетьманщині як складової вивчення горілчаної справи в Лівобе-
режній Україні другої половини XVII—XVIII ст. 
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Ще за часів Київської Русі існували давні та стійкі традиції вжи-
вання хмільних напоїв. В уста князя Володимира літописець вклав 
слова: «Руси есть веселье пити, не можем без того быти»8. Однією 
з переваг християнства над ісламом для кн. Володимира був дозвіл 
християнам вживати алкогольні напої. Поширена думка, що саме 
це стало для хрестителя Русі визначальним у виборі релігії. 

Наші предки знали багато міцних напоїв: пиво, брага, мед, ви-
ноградне вино. Вони були доступні найширшим верствам населен-
ня. Для їх вживання існували громадські питні заклади, що назива-
лись корчмами. Достовірно невідомо, якого походження це слово, 
оскільки його корені є в багатьох мовах. Однак найвірогіднішою 
видається версія про його арабське походження від персидського 
chorden — їсти, арабського chorzama — витрати на провізію. Корч-
ми являли собою місце, де збиралися для випивки та їжі, для роз-
мов та розваг, з музикою, піснями та танцями. Відвідувати корчми 
могли всі верстви населення. Дозволено це було не тільки чолові-
кам, а й жінкам і в громадській свідомості виглядало цілком при-
стойно9. 

З XV ст. на території Східної Європи з'являється горілка. Вона 
поступово починає витісняти традиційні алкогольні напої, як-то: 
пиво, медовуху. Зі зміною питних традицій приходить і заміна од-
них питних закладів іншими. 

В 1533 р. в Москві засновано особливу питну установу, названу 
по-татарськи кабаком. Широке розповсюдження кабаки набули 
в Московському царстві після походів Івана IV до Казані, заміняю-
чи собою існуючі на той час корчми. Цей процес відбувався не пос-
тупово та еволюційно, а за вказівками згори. Вирішено було зміни-
ти систему роздрібної торгівлі алкогольними напоями та закуска-
ми, яку здійснювали корчми, на кабаки, в яких відбувався продаж 
лише алкогольних напоїв. Щодо московських кабаків, то це було 
механічне перенесення назви, оскільки у татар кабаком називав-
ся постоялий двір, де продавались напої та закуски10. До кінця XVI 
століття кабак був у кожному великому місті11. Цар належним чи-
ном оцінив татарський досвід монопольної державної торгівлі ал-
когольними напоями та перспективи зосередження торгівлі горіл-
кою в руках виключно царської адміністрації12. 

Із заведенням царських кабаків у Росії їхньою діяльністю опіку-
вались на громадських засадах обрані громадою люди, що користу-
вались загальною довірою та повагою, так звані «верные люди». 
Вони складали присягу, цілуючи хрест, від чого пішла їхня назва — 
«целовальники», обрані «на вере». Збираючи в кабаках «питейную 
прибыль» в казну, «целовальники» отримували тільки невелике 
річне жалування. Ніякого іншого матеріального заохочення не бу-
ло передбачено. Між тим їх зобов'язували збирати не тільки пла-
новий дохід, а ще й «сверх того». Недоїмки від встановленого пла-
ну також лягали на плечі виборних або громади, що їх обрала13. Це 
призводило до того, що з часом ніхто з порядних людей не хотів іти 
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на таку службу, щоб не розоритися, і на зміну їм приходили люди, 
які дбали лише про особисту наживу. З часом сприйняття «цело-
вальников» суспільством як «верных людей» зникло і поступово 
колись почесне звання стало зневажливим. 

Нагляд за діяльністю целовальників здійснювали «кабацькі го-
лови», яких було прийнято обирати серед іменитих та переважно 
грамотних людей, які мали звітувати перед намісниками областей 
та приказами — Московським, Нова чверть та приказом Большо-
го Дворца, тобто перед Зерновим, фінансовим та дворцовим відом-
ствами. Також вони були зобов'язані здавати річні доходи до каз-
ни «с прибылью против прежних лет», у всьому іншому вони бу-
ли повністю вільні від будь-якого контролю. Це відкривало великі 
можливості для зловживань і тому посади кабацьких голів все біль-
ше привертали увагу чиновників та «ушлых людей». Поступово по-
сади кабацьких голів переходили до воєвод та купців, які чимало 
наживались на цій справі. 

Кабацькі голови виступали одночасно як підрядчики держави 
і одночасно як довірені адміністратори, що мали забезпечувати дер-
жавну горілчану монополію. Це призводило до величезної коруп-
ції, значних зловживань в адміністративній сфері та фінансах14. 

Альтернативою управління кабаками «на вере» були так звані 
відкупи, коли якась особа або декілька осіб вносили до казни пев-
ну суму, встановлену державою, і отримували за це право торгува-
ти рік або більше в кабаках на певній території на свій розсуд. Від-
даючи кабаки на відкуп, держава відразу отримувала передбачені 
кошти, водночас позбавляла себе багатьох проблем, як-то: постав-
ки горілки в кабаки, їх продаж, звітність. У відкупних кабаках усім 
опікувався сам відкупщик. Здавалося, мала б зникнути необхід-
ність боротьби зі зловживаннями. Та відкупщики, що отримували 
право монопольного продажу горілки, не дуже опікувалися тим, 
щоб збільшити свої прибутки за рахунок більш конкурентного то-
вару, вони швидко перейняли корупційні схеми, що діяли в каба-
ках «на вере», а саме різке зниження якості горілки, її фальсифіка-
ція, підміна мір. Така діяльність відкупщиків лягала великим тяга-
рем на плечі простого населення. 

Це стало однією з причин повстання 1648 р. в Москві. Після йо-
го придушення цар Олексій Михайлович збирає Земський собор, 
на якому, з-поміж інших питань, обговорювалося питання рефор-
мування питної справи в Росії. Пропонувалося скасувати відкупи 
та повернутися до державної торгівлі. Одночасно ж із цим підго-
товлене «Соборное Уложение» передбачало відкупщикам ще біль-
ші права та привілеї15. 

Протягом XVII ст. відкупна система в Росії, незважаючи на 
збільшення п'янства, падіння суспільної моралі та спротив насе-
лення, стає дедалі вигіднішою казні і тому російський уряд усіляко 
підтримує її, хоча вищезгадані фактори змушують його періодично 
скасовувати відкупи. 
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Наприкінці XVII ст. були спроби замінити кабаки на «отдаточ-
ные дворы», куди всі привілейовані виробники (дворяни, поміщи-
ки, великі землевласники) за фіксованими цінами звозили б ви-
роблену горілку, а вже потім вона надходила в продаж за фіксо-
ваними цінами. Це була перша спроба держави монополізувати 
не тільки продаж, а й виготовлення горілки. За цим процесом ма-
ли наглядати спеціальні чиновники — бурмистри16. їх було значно 
менше, отже і контролювати їх було б легше. Та надії ці не справди-
лись. Бурмистри не встояли перед спокусами нажитися на торгів-
лі горілкою. Така система не виправдала себе і тому вирішено було 
знову повернутися до кабаків. 

Зелене світло відкупній системі у кабацькій справі було дано 
Петром І, який під час війн бажав заздалегідь отримати найвищий 
грошовий прибуток для держави від продажу горілки. Він перехо-
дить до широкої відкупної системи на території всієї Росії, яка іс-
нує паралельно з казенним продажем17. 

Це призводить до того, що у XVIII ст. відкупна система, розви-
ваючись та витісняючи'«кабаки на вере», стає домінуючою, держа-
ва ж усе більше орієнтується саме на неї. Російським урядом про-
тягом XVIII ст. видано більше 80 указів, що безпосередньо стосу-
ються відкупної системи18. З 1795 р. практично єдиною системою 
державного контролю за горілчаним ринком стає відкуп. 

На початку XVIII ст. Росія, розширюючи свій вплив, зокре-
ма в Україні, намагалась перенести на підконтрольні території 
свої інституції. Одним із таких був кабак. Та запровадити кабаки 
в Україні швидко та широко було б не так легко, а можливо й не-
безпечно для росіян. Вільне куріння та продаж горілки в шинках 
було давнім козацьким звичаєм. Право на це було надано козакам 
ще польськими королями19. 

Ці свободи, надані українському народові, були настільки важ-
ливим привілеєм, що, звичайно, більш забезпечена частина насе-
лення, яка могла отримувати з цього безпосередні вигоди, дорожи-
ла ними не менше, ніж усіма політичними правами й перевагами, 
та докладала зусиль щодо їх збереження. Тому майже всі договори 
між Гетьманщиною та Росією містять пункти, що стосуються пи-
тань винокуріння та шинкування20. 

Та російська адміністрація все ж прагнула зайняти свою нішу 
у великому горілчаному ринку Гетьманщини. Перша спроба завес-
ти в Україні державні кабаки на торгівлю горілкою була здійснена 
в 1665 р. на підставі 1-ї статті так званих Московських статей про 
збір коштів у царську скарбницю та передачу міст і сіл у володіння 
царя. Брюховецьким було підписано зобов'язання щороку здавати 
в государеву казну податки з малоросійського народу, при цьому 
гетьман просив, «чтобы по всем городам кабаки на одну горелку 
только были, которые приходы кабацкие винные в государеву каз-
ну обретатися мают»21. Згідно з цим цар прислав до України своїх 



9Ъм 'ять століть 3—4, 2006 

людей — царських воєвод, які і мали опікуватися також і кабаць-
кою справою. 

Для воєводського управління в Києві була заснована «Приказ-
ная изба», яка після введення губернаторського правління стала 
називатися Київською губернською канцелярією. Це була потуж-
на установа з великим штатом працівників. Крім основного шта-
ту до складу Київської губернської канцелярії входило управління 
казенними кабаками — «австеріями». Вона мала назву «Кабацкая 
канцелярія» та мала окремо від Губернської канцелярії двох канце-
ляристів та двох копіїстів. Окремого секретаря не було, а обов'язки 
завідувати цим відділом було покладено на секретаря Губернської 
канцелярії22. «Кабацкая канцелярія» розташовувалась не в при-
міщенні Губернської канцелярії, а займала другий поверх найбіль-
шого київського кабака у Верхньому місті23. Діяльність цього від-
ділу вимагала багато канцелярської праці, тому що потрібно було 
складати звітність щодо прибутків та видатків з продажу горілки 
не тільки по київським кабакам, а й по кабакам Ніжина, Переясла-
ва та Чернігова24, які були відкриті на початку XVIII ст. на землях, 
що належали ратушам цих міст25. Обсяги документації були знач-
ними, бо тільки на «писчую бумагу» витрачали більше 16 рублів 
на рік2в. 

До компетенції кабацької канцелярії входило здійснення нагля-
ду за кількістю кабаків, їх прибутковістю та опікування їх збіль-
шенням27, нагляд за станом та ремонтом кабацьких будівель28. 

Започатковані з другої половини XVII ст. в Україні кабаки спо-
чатку були тільки казенними, і утримувались переважно «на ве-
ре». «Целовальники» не обирались, як то було заведено в Росії, 
а призначались із росіян, і служба їх не обмежувалась одним ро-
ком. Зазвичай вони служили три роки. Часто ці люди поєднували 
декілька посад. Так, протягом XVIII ст. целовальниками у м. Києві 
були митні київські чиновники29. За роботу в кабаках «целоваль-
ники» у 30-х роках XVIII ст. отримували плату 7 руб. 57 і '/з коп. на 
рік. У великих кабаках таких людей могло бути по 10 чоловік. Вони 
опікувались закупкою, обліком, продажем горілки та одержанням 
та витратою на це коштів. «Целовальники» були зобов'язані вес-
ти «приходно-расходные книги», яких було чотири: «приходная 
денежной казны, расходная денежной казны, приходная питей-
ных припасов, расходная питейных припасов». У період з 1732 до 
1748 року по кабакам Киева, Ніжина та Переяслава була заповне-
на 131 така книга30. До кожного кабака було приставлено по 1 сол-
дату, які були за підсобників та вишибал. Платня таким солдатам 
становила 7 руб. 27 коп. на рік. Це були досить пристойні гроші, 
якщо порівняти їх- з цінами на основні продукти та речі. Так пуд 
солі коштував 60 коп., вівця — 27 коп., курка — 2 коп., сорочка — 
10 коп., чоботи — 40 коп. та ін.31 

На перший погляд незначні витрати на оплату кабацьких служ-
бовців складались у кругленьку суму. Так в 1729 р. тільки в Києві 
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на ці витрати пішло 552 руб. 85 коп. «целовальникам» та 116 руб. 
32 коп. солдатам. Загалом 669 руб. 17 коп.32 Крім постійних служ-
бовців кабаки наймали людей для двоїння горілки (тобто виготов-
лення горілки вищої якості), рубки дров, виготовлення солоду та 
ін. Так в 1748 р. таких робітників було найнято 20 чоловік з окла-
дом 10 руб. на рік. Був при кабаках і бондар, якому платили 12 руб. 
на рік33. 

Особливістю кабаків в Україні було те, що вони обслуговували 
не все населення, як то було в Росії, а тільки московські залоги, що 
розташовувались на території України34. З цим і пов'язано їх міс-
цезнаходження. 

Про перший кабак, заснований в Україні, нам відомо по «роспи-
си Киеву» 1682 p., де згадується про існування одного «кружечно-
го двора»35. Це була не випадковість. Оскільки на той час Київ був 
прикордонним містом і в ньому розташовувався великий гарнізон 
російських військ, існували всі передумови для створення питної 
установи на російський манер. В 1770 р. таких кабаків було вже два 
«в Большом и Малом городе»36. 

В 1719 р. відомо про 11 кабаків на території Києва, а до 1729 р. 
їх кількість збільшилась до тринадцяти постійно діючих. Почина-
ючи з 1734 р. в Києві з'являються ще три кабаки, що працюють 
тільки влітку. Розташовані вони були частково у верхньому місті, 
біля всіх міських воріт та на пристані, коло базару, в солдатській 
слободі та розвилок всіх доріг. Кабаки біля розвилок, так званих 
«рогаток» були побудовані переважно на монастирських землях. 
Це призводило до постійної конкуренції між кабаками та монас-
тирськими шинками та до постійних непорозумінь і конфліктів. 
Скарги одних та інших регулярно лягали на стіл не тільки місцевої 
адміністрації, а у великій кількості надходили аж до Сенату. До то-
го ж з'являється практика встановлення 3 — 4 «выставочных пала-
ток» у святкові дні поруч із монастирями. Переважно це були вели-
кі православні свята: Вознесіння Господнє, Трійця, Преображення 
Господнє, Успіння Пресвятої Богородиці та ін.37 Перелік цих свят 
дає можливість стверджувати, що такі палатки діяли тільки влітку, 
та це навряд чи сприяло зменшенню напруги між кабаками та мо-
настирськими шинками. 

До 1737 року в Києві ми маємо вже 18 постійно діючих ка-
баків38. Та й цього здавалось замало, і Камор-колегія в 1736 р. нака-
зує: «...в нижнем городе Киеве поставить еще 4 кабака...», що йшло 
всупереч магдебурзькому праву Києва. Оскільки нижнє місто — 
Поділ належав магістрату, то виключне право на торгівлю горіл-
кою тут мали міщани, за що кожен рік вносили до царської казни 
певні суми. Подібний наказ Камор-колегії був абсолютно неправо-
мірний, та основним чином підривав позиції магістрату, що і так 
змушений був вести запеклу боротьбу з київськими козаками за 
право шинкувати горілкою39. 
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Існували державні кабаки і в інших містах. В Ніжині до 1737 р. 
нараховувалось 7 кабаків, в Переяславі — 6. Розташовані вони бу-
ли переважно на магістратських землях, біля основних шляхів, ба-
зарів та ратуші40. У 1736 р. було засновано кабаки в Чернігові. Точ-
них відомостей про їх кількість не збереглося, але по сумам, які во-
ни приносили в казну, можна припустити, що було їх більше, ніж 
у Переяславі та Ніжині. Так, тільки у жовтні 1736 p., київські каба-
ки здали до казни 380 руб., Ніжинські — 17 руб. 52 коп., Переяс-
лавські — 36 руб. 53 коп., а «с вновь построенных Черниговских 
кабаков — 79 руб. 89 коп.»41 

Будували кабаки переважно в центрі міста, на базарах та ве-
ликих шляхах. Нові кабаки будувались вочевидь швидко, оскіль-
ки не являли собою великих та капітальних споруд, на відміну від 
міщанських та монастирських шинків42. За розмірами вони також 
не були великими. Так, «для полной перестройки бревенчатой авс-
терии в Печерской крепости необходимо дерев сосновых по 4 са-
жени — 22, лаг — 5, драни 500, досок 40»43. До середини XVIII ст. 
в кабаках не було передбачено ні варочних печей, ні опалюваль-
них. Побудованою зі зрубу, на декілька кімнат, з опалювальною 
кахельною піччю була тільки головна австерія у верхньому місті 
в Києві, всі інші будували типово: «...светлица пластинчатая. При 
кабаке ледник и погреб», зазвичай нічим не огороджені44. Та з ча-
сом конкуренція з шинками змушує створювати більш комфортні 
умови та встановлювати в кабаках груби. Двори починають ого-
роджувати дранню45. 

Такі недовговічні споруди швидко руйнувались й потребували 
постійного ремонту. Були видані навіть царські укази про ремонт 
австерій46. Переважно потребував відновлення дах, та нерідкими 
були випадки прогнивання стін47. На ремонти виділялися чималі су-
ми. В 1732 р. на ремонт австерій виділено 646 руб. 10 коп., а в 1737 р. 
в Києві на ці потреби витрачено 1633 руб. 57 коп., Ніжині 548 руб. 
21 коп., Переяславі — 544 руб. 5 коп.48 В 1743 р. було виявлено 49 ка-
баків, що потребували ремонту49. В 1760 р. на ремонт 17 кабаків на 
Печерську в Києві витратили 2480 руб. 81,5 коп., в той час як побу-
дову нових оцінювали в середньому у 250 руб.50 Водночас весь ком-
плекс будівель з капітальною огорожею найбільшого лаврського 
шинка, що був побудований на р. Либідь, Києво-Печерський мо-
настир у своїх реєстрах оцінював у 145 руб.51 Суми, що списува-
лись на ремонт та побудову кабаків, були неймовірними та запро-
шувались постійно. Це не може не наводити на думку про зловжи-
вання. 

Отже, кабаки в Гетьманщині будувались в місцях дислокації 
російських військ та їх же, переважно, й обслуговували. Російсь-
кі служилі люди законодавчо були зобов'язані купувати горілку 
тільки в кабаках по московським цінам52. Та фінансова доцільність 
переважала, і росіяни, незважаючи на заборони свого начальства, 
широко користувались послугами шинків, оскільки горілка в ма-
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гістратських, козацьких та монастирських шинках коштувала де-
шевше53. 

На різницю цін у шинках і кабаках впливало багато чинників. 
Одним з них було те, що горілку на кабаки переважно закупову-
вали. На поставку в кабаки горілки укладались договори з підряд-
чиками. Але траплялось, що підрядчиків, як це було в 1732 р., не 
знаходилось, й торгувати було нічим54. Щоб запобігти такій си-
туації надалі, було видано наказ «чтобы своевременно являлись 
подрядчики необходимо заранее извещать печатными листами за 
пол-года и троекратно в мае, июле, сентябре, что бы до октября 
подрядчики нашлись»55. 

У 20-х роках XVIII ст. доходи від кабаків були надзвичайно ви-
сокими, та на початку 30-х вони дещо знизилась. У прибутках 
від кабаків з'явилися недоїмки, та з'явилися вони не через те, 
що кабаки стали нерентабельними. Це було пов'язано з тим, що 
Камор-колегія розраховувала оклад кабацьких зборів на один — 
три роки вперед, орієнтуючись на доходи від кабаків за попередні 
роки. Так, для Києва, Ніжина та Переяслава в 20-х роках XVIII ст. 
кабацькі збори було розраховано за окладами 1718 року, коли до 
Київської губернії входила Білгородська губернія та в Києві було 
розташовано багато російського війська. В середньому, починаю-
чи з 1719 р., недоїмки становили близько 2500 рублів на рік56. Росій-
ський уряд неодноразово вимагав зібрати недоїмки та звітувати 
про це до Камор-колегії, Юстиц-колегії, Штатс-контори та «Дои-
мочного приказа»57. Камор-колегія наполягала, щоб недоїмки було 
стягнуто і відповідальність за це покладала на губернаторів58. 

Але для постійних недоїмок по окладам були й інші об'єктивні 
причини, крім вищенаведених. Одна з них — дедалі зростаюча 
конкуренція з боку магістратських, козацьких та монастирських 
шинків. Австерії у листуванні з Камор-колегією, Штатс-конторою 
та іншими установами неодноразово вказували на те, що «нельзя 
держать казённую цену, поскольку шинки козачьи и монастырс-
кие перебивают торг»59. Міщани «в лавках торгуют водкой намно-
го дешевле кабацкой»60, а монастирі «продают российским войс-
кам питье, чем подрывают казенную продажу»61. Щоб якось вип-
равити ситуацію, центральна влада вводить в Київській губернії 
з 1732 р. гривневий збір на шинки62. В цей же період виходить указ, 
який, з урахуванням всіх витрат на винокуріння, в кожному місті 
наводить рекомендовану ціну за горілку63. За царським указом 
1736 р. наказано скласти перелік кабаків, з точним їх місцезнаход-
женням, розглянути їх рентабельність, а «негодне», ті, що дають 
менше 50 рублів на рік, прибрати. Цим указом передбачалось пере-
вірити ефективність роботи казенних винокурних заводів (до цьо-
го часу про існування таких на території України не було згадок) та 
з метою зменшення витрат на доставку сировини ставити останні 
в хліборобних місцях. Збільшити виготовлення дешевої горілки64. 
Пішли навіть на те, що запровадили нічний продаж65. 
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Спроби урівняти ціни в кабаках і шинках були і пізніше. 
У 1753 р. Київська губернська канцелярія видала указ про підви-
щення цін на спиртні напої в казенних, монастирських і магістрат-
ських шинках м. Києва у зв'язку з підвищенням цін на хліб та вста-
новила єдину ціну — 6 коп. за кварту горілки. Особливо це стосу-
валось монастирських шинків, які в той час, коли в інших «кварта 
продается по 6 коп. ... держат старую цену»66. Щоб зменшити собі-
вартість горілки для кабаків, Камор-колегія в 1754 р. просить доз-
волу побудувати винокурний завод на 10 котлів, з тим, щоб самим 
виробляти горілку, а не закуповувати її на стороні67. Усі ці заходи 
мало впливали на доходи австерій. Ринок брав своє і казенним ка-
бакам вже ніколи не вдалось вийти за доходами на рівень 1718 р. 

Проте їхні доходи і надалі залишалися значними. 

Таблиця 1 

Доходи Київських австерій наприкінці 20-х — у 30-ті роки XVIII ст.68 

Роки 1729 1734 1735 1736 

Кількість кабаків 

Зібрано всього коштів 

Плата працівникам 

кабаків 

Остача 

Недоїмки проти окладу 

17 

7918 р. 96 к. 

669 р. 17 к. 

7249 р. 79 к. 

17 

5818 р. 57 к. 

669 р. 17 к. 

5149 р. 40 к. 

2099 р. 39 к. 

17 

5244 р. 80 к. 

669 р. 17 к. 

4575 р. 63 к. 

2673 р. 39 к. 

17 

7080 р. 72 к. 

669 р. 17 к. 

6381 р. 55 к. 

837 р. 24 к. 

Стільки ж, а іноді і більше, в цей період давали державні кабаки 
Ніжина, Переяслава та Чернігова разом64. Прибуток становив при-
близно половину від виторгу70. 

Щоб збільшити доходи від австерій, російський уряд в 1743 р. 
вводить на території України відкупи на кабаки. Царським указом 
регламентуються умови такого відкупу. За ними відкупщики ма-
ли б заплатити певну ціну наперед. Строки відкупу визначались 
індивідуально, у кожному окремому випадку. До їх рук переходи-
ли будівлі та майно австерій, за яке вони майже не несли відпові-
дальності71. Компенсацію за «израсходованные на ремонт и строи-
тельство новых кабаков» брала на себе держава72. При цьому від-
купщики могли діяти на свій розсуд. Держава зобов'язувалась 
надавати переваги відкупщикам, порівняно з іншими учасниками 
горілчаного ринку, та опікуватися охороною їхніх привілеїв. Кон-
фісковану, незаконну горілку обіцяно також передавати відкуп-
щикам для продажу безкоштовно73. 

Першими відкупщиками були московські купці М. Ільїн 
і П. Єлисєєв, та коломенський купець Токарев74. Очевидно, це було 
пов'язано з тим, що на території Центральної Росії подібні відкупи 
існували давно і росіяни знали про вигоди цієї справи. Однак ду-
же скоро з'явилися і місцеві охочі. Одним з таких відкупщиків був 
глинський сотник А. Крижановський75. Та українцям не вдалося 
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отримати контроль за кабацькими відкупами. Очевидно, російські 
власті все-таки надавали перевагу у цій справі росіянам. В 1756 р. 
відкупщиком кабацьких зборів у Гетьманщині був мценський ку-
пець Д. Московітінов з двома товаришами. Він отримав у відкуп 
кабаки Києва, Ніжина та Переяслава строком на шість років за 
щорічну плату в 5810 рублів76. Коли по закінченні цього терміну 
купці не схотіли надалі відкупати кабаки, то управління в них зно-
ву стало державним. Та ця система управління не була ефектив-
ною і тому вже в 1767 р. знову вирішено віддати кабаки відкупщи-
кам. У 1770 р. російські купці отримують у відкуп всі кабаки Києва, 
Переяслава, Ніжина, Чернігова та кабаки в старовірських слобо-
дах за 14 750 рублів на рік терміном в 5 років, з 1771 по 1775 р.77 

Щоб покрити такі видатки, необхідно було продавати напої 
у великій кількості. Мабуть, з цим не було проблем, оскільки і рані-
ше обсяги тільки горілки, що продавалась через кабаки, були до-
сить значними. У 40-х роках XVIII ст. у київські, ніжинські та пере-
яславські кабаки горілки «в год надобно до ЗО тис. ведер и болем»78. 
Навіть у голодні, неврожайні роки, коли в Україні було забороне-
но винокуріння, кабаки намагались не втрачати своїх обсягів про-
дажу. Для цього горілку привозили з різних областей України та 
з-поза її меж79. 

Таблиця 2 
Продаж «хлібного вина» в Київських казенних кабаках у 1750—1752 pp.80 

Роки 

Ціна за відро, 
коп. 

1750 1751 1752 
Ціна за відро, 

коп. 
КІЛЬКІСТЬ 

Отримано 
грошей КІЛЬКІСТЬ 

Отримано 
грошей КІЛЬКІСТЬ 

Отримано 
грошей 

відер 
Руб. Коп. 

відер 
Руб. КОП. 

відер 
Руб. КОП. 

65 3689 2397 85 1766 1147 9 650 422 50 

60 3000 1800 3703,5 2222 1 

57 2230 1271 10 227,5 129 67,5 

47 150 70 50 824 387 28 

46 124 57 4 1000 460 

45 923 415 35 

40 824 329 60 

36 1000 360 

35 1007 352 45 2416,5 845 77,5 

34 1000 340 6186 2103 24 

Усього 10 116 6011 84 11 352 5728 10,5 9252,5 3371 51,5 

Горілка в кабаки закуповувалась переважно великими партія-
ми. Закуповували її бочками, в перерахунку на відра. Та оскільки 
у XVIII ст. ще не сформувалась система єдиних стандартів і одно-
часно існувало багато типів відер, що суттєво, іноді вдвічі, відріз-
нялися між собою, то це спричиняло великі складнощі і одночасно 
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відкривало шлях до значних зловживань. Кабатчики намагалися 
закупити горілку відрами більшої ємності, а продавати в перера-
хунку на менші відра. 

В межах загальної кампанії з впровадження російських мір 
у січні 1744 р. до австерій було надіслано «8-вершкове кувшин-
не» відро. Так зване російське «государеве», або російське відро, 
дорівнювало 12 420 г води. Воно мало стати еквівалентом ємності 
в кабаках по всій території Гетьманщини. Кабаки отримали мірні 
мідні відра, що мали на дні державне клеймо. В київських кабаках 
таких відер було на суму 1005 рублів81. Та часто в державних каба-
ках з метою отримання більших прибутків вдавалися до фальсифі-
кації і цієї міри. Відомо про факти, коли продавали горілку росій-
ським відром, що було вдвоє менше від еталона82. Незважаючи на 
розпорядження використовувати в кабаках тільки «государеві» 
відра, слідчі комісії про «кабацькі збори», що періодично проводи-
ли ревізії в кабаках, до 70-х років XVIII ст. зазначали, що кабаки 
продовжують закуповувати напої на місцеві міри83. 

Для роздрібної торгівлі в державних кабаках використовува-
лись фракції відра, що були кратні чотирьом — четверті відра та 
осьмухи. Найменшою була Угі відра — що приблизно дорівнюва-
ло 100 грамам84. Посуд в австеріях був найрізноманітніший: мід-
ний, олов'яний, дерев'яний, скляний, кришталевий. За об'ємами 
він вирізнявся на горілчані стакани, що також були різними, гарн-
ці, півгарнці, кварти, півкварти, стакани медові та пивні. Більш до-
рогий та якісний кришталевий посуд використовувався у вели-
ких центральних кабаках85. Найпоширенішою була чарка, що за 
об'ємом була у 143,5 г (тобто близько 150 г). Це була традиційна 
московська «норма» разового прийому горілки86. 

Очевидно, таке різноманіття посуду було викликано тим, що 
в кабаках продавали напої різної якості та міцності. Зазвичай на-
магались продавати якомога дешевшу горілку, яка з огляду на ці-
ну не могла бути якісною. Та були в асортименті кабаків і якісні 
горілки, що коштували значно дорожче. Одна з таких — «двенное 
вино», що була продуктом перегону простої горілки. Двоєння було 
складним процесом, що не тільки збільшував удвічі концентрацію 
спирту, а й удвічі поліпшував загальну якість продукту за рахунок 
додаткового очищення від сивушних масел87. При цьому двоєння 
проводилося з добавлянням різноманітних спецій, що надавало 
кінцевому продукту характерного присмаку. Відомо про так звані 
«коришневую» горілку, кардамонову, помаранцеву, розмаринову, 
бодьянову, цитварову, лимонну, гвоздикову, анісову, імбирну, яка 
продавалась вдвоє дорожче за звичайну горілку68. На спеції, яких 
було близько 15 для виготовлення таких горілок, кабаки в Україні 
в 1747—1748 pp. витрачали приблизно 40 рублів на рік89. Закупову-
вали спеції вочевидь оптом великими партіями, з розрахунку не на 
один рік, бо в цей же період за спеції бєлгородському купцю було 
заплачено 294 руб. 64,5 коп.90 

172 



91ам'яш сталіть 3—4, 2006 

Поряд з горілкою в кабаках торгували ще й пивом та медом. 
Кількість проданих відер пива та меду іноді перевищувала кіль-
кість проданої горілки, та прибутки від перших не йшли ні в яке 
порівняння з прибутками від продажу горілки'-". 

Отже, можна стверджувати, що «государев кабак», заснований 
в Гетьманщині як джерело додаткових надходжень до царської каз-
ни та ображчик російського побуту, не зміг замінити діючих в Ук-
раїні шинків. Протягом всього XVIII ст. царський кабак залишав-
ся виключно як маркітанські питні в районах дислокації російсь-
ких військ. Незважаючи на активну підтримку царської влади, так 
і не вдалося розширити їх мережу та кількість, яка склалась до 30-х 
років XVIII ст. Кабаки, хоч і були рентабельними, та все ж не прино-
сили російській казні бажаних доходів. Незважаючи на адміністра-
тивну підтримку, кабаки не витримували конкуренції з боку міс-
цевих шинків в умовах зародження ринкових відносин. Система 
їх управління «на вере» неминуче призводила до значних зловжи-
вань. Введення відкупу теж не вирішило питань з отримання додат-
кових ринків збуту. «Царев кабак» як питна установа виглядав де-
що штучно на теренах України. Він не зміг змінити в Україні тради-
цію вживання спиртних напоїв, а так і залишився чужинським. 
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