
Стаття 

«Життя міста Бахмута. Кінець XVIII - початок XX століття» 

 

Місто Бахмут є центром Бахмутського району, знаходиться в північній частині 

Донецької області, розташоване на річці Бахмутка, яка ділить його на правобережну й 

лівобережну частини.  

 

Історія Бахмута починається у 1571 році, коли починають утворюватись прикородонні 

сторожі по річці Сіверський Донець. В Бахмутській сторожі спостережну службу вели 

козаки з Путівля й Рильська. 

 

 

Найбільший виток у розвитку місто отримує у XVII столітті, коли 

біля річки Бахмутки відкрито солоні ропні озера. З цього часу місто стає 

центром соляної промісловості на Південному Сході України, а на гербі 

міста, затвердженого 02 серпня 1811 року, з’являється алхімічний знак 

солі. 

 

 

 

Протягом XVII столітті Бахмут 

заселили солевари, переважно вихідці 

зі Слобідської України й Дону. Саме 

солевари - жителі Бахмутської 

слободи у 1701 році збудували 

дерев’яну фортецю, найбільшу на 

півдні Слобожанщини, яка 

знаходилась на території  центральної 

частини сучасного міста. 

В середині XVIII століття 

Бахмут стає адміністративним 

центром Слов'яносербії, а з 1783 року 

його призначено повітовим селищем 

Катеринославської губернії. 

 

На той час в селищі налічувалося 49 дворів, 48 куренів і землянок, 29 солеварених 

криниць, проживало 1700 осіб.  

 

 

 

Не зважаючи на те, що в окрузі 

Бахмута поклади кам'яного вугілля 

відкрили ще у 1721 році, а на початку 

XIX століття відкрили поклади глини 

та піску, підйом розвитку 

промисловості настає лише після 

скасування кріпосного права у 

1861 році. З цього часу розпочалось 

створення спільних акціонерних 

товариств, залучення іноземних 

капіталів, надання пільг підприємцям.  
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Завдяки цьому будувались нові заводи та створювались робочі місця: 

- у 1870-ті роки Е.П. Фарке побудував скляний, цвяхово-костильний, алебастровий і 

цегельний заводи; 

- у 1874 році купець 1-ї гільдії І.П. Скараманга відкрив солеварний завод; 

- у 1876 році в Бахмутській улоговині відкрито великі запаси кам'яної солі, після чого 

швидко збільшилася кількість копалень і шахт; 

- у 1878 році побудовано підприємства з виробництва гіпсу, черепиці, соди; 

- у 1879 році розпочато будівництво соляних шахт франко-бельгійським і франко-

німецьким акціонерними товариствами. 

 

 

Наприкінці XIX століття місто стало 

великим торгівельним центром, в якому 

проживало 19 316 осіб, розвивавалась 

мережа банків, з'явились перші 

металообробні заводи та чотири рази на рік 

проходили сільськогосподарські Бахмутські 

ярмарки. 

  

На початку ХХ століття місцева 

інтелігенція, що складалась з чиновників 

земства й міської управи, вчителів шкіл та 

гімназій, лікарів і інженерів, активно 

організовувала культурне життя: відкрито 

міський парк із літнім театром та 

кінематографом, приватну музичну школу.  

 

 

До початку 1917 року в Бахмуті 

працювало три гімназії, реальне, 

ремісниче й духовне училища, приватні, 

церковнопарафіяльні й народні 

училища та школи. У Бахмуті 

видавалось кілька газет: «Донецьке 

слово», «Бахмутське життя», 

«Бахмутська копійка», «Народна 

газета», учнівський журнал 

«Проблески». З міських друкарень 

вийшли в світ твори П. Куліша, 

Г. Барвінок, М. Чернявського. 

 

 

 

Спеціаліст відділу  

використання інформації документів              Я.В. Власова  
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Використані джерела 

 

1) Історична довідка, надана архівним відділом Бахмутскої міської ради листом від 

06.05.2021 №01-29/1892/0/2-21 

2) Бібліотечний фонд Державного архіву Донецької області: журнал «Артемовск», 

інвентраний номер 119 

3) Бібліотечний фонд Державного архіву Донецької області: інформаційне видання 

Бахмутської міської ради «Бахмутський вісник. 2016», інвентраний номер 117 

 

 

 


