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Розвиток лікарняної справи  
у дорадянському Миколаєві

Місто Миколаїв почалося з поселення, яке 
з’явилося біля закладеної у 1788 р. в усті Інгу-

лу верфі для будівництва кораблів Чорноморського 
військово-морського флоту. Спочатку будівничих 
кораблів лікували у Вітовському (Богоявленському) 
генеральному лазареті за 12 верст від Миколаєва, де 
головним лікарем був видатний епідеміолог Данило 
Самойлович. Потім у 1791 р. в Миколаєві влаштува-
ли військово-морський госпіталь.  Тривалий час міс-
то було вотчиною морського відомства. Усю меди-
цину складали госпіталь і морські лікарі, які у місті 
здійснювали приватну практику, санітарний нагляд і 
боротьбу з епідеміями [1]. 

Поступово кількість цивільного населення зрос-
тала і морська медицина вже не могла задовольнити 
його потреби. У 1838 р. при міській богадільні дума 
утворила невеличку лікарню всього на 3 ліжка [2]. 
Потім лікарня збільшилася до 10 ліжок і надавала 
мінімальну стаціонарну допомогу протягом 1840—
1850-х років. І тільки у 1861 р. лікарня відокремила-
ся від богадільні, перейшла у найняте думою окреме 
приміщення, де було влаштовано 35 ліжок. Штатного 
лікаря в ній не було, її відвідував городовий лікар у 
вільний від свого основного заняття час. Тому лі-
карня приймала хворих із відносно легкими захво-
рюваннями, які не вимагали особливого лікування і 
догляду. Тяжкі хворі та такі, що потребували хірур-
гічного втручання, як і раніше, направлялися в мор-
ський госпіталь. Але через заборону мати флот на 
Чорному морі у результаті поразки Російської імпе-
рії у Східній (Кримській) війні Миколаївський мор-
ський госпіталь із 1 січня 1867 р. був значно скороче-
ний і перестав приймати цивільних хворих. Жителі 
міста залишилися без кваліфікованої стаціонарної 
медичної допомоги.

Це потребувало розширення лікарні, тому військо-
вий губернатор (Миколаїв із 1805 р. до 1900 р. був 

окремим військовим губернаторством, а потім — 
градоначальством) дозволив їй зайняти вивільнені 
приміщення госпіталю, де розмістили вже 80 ліжок, 
а також дозволив тимчасово працювати в ній кіль-
ком морським лікарям. Почав формуватися постій-
ний штат лікарні: фельдшер, прислуга (3 чоловіка і 1 
жінка), 2 пралі, кухарка, вперше — наглядач («смо-
тритель»).

Нарешті у 1872 р. міська дума найняла в лікарню 
першого штатного лікаря Г. М. Фан-Юнга. Наступно-
го року його змінив доктор медицини М. Н. Пруса-
ков, а з 1876 р. понад 21 рік завідувачем медичної час-
тини лікарні був доктор медицини К. А. Хомицький.

Перебуваючи в старих приміщення морського гос-
піталю, лікарня не мала належних умов для своєї ді-
яльності. Висловлювалися пропозиції будівництва 
спеціальних приміщень для лікарні, але коштів на 
це у міської влади не було. Обмежувалися пристосу-
вальними роботами та найманням додаткових при-
міщень, що дозволило розширити лікарню до 100 
ліжок. 

У 1877 р. військовий губернатор повідомив міській 
владі, що на місці старого госпіталю буде будуватися 
комплекс нового госпіталю і лікарня повинна звіль-
нити займані приміщення. Через рік для лікарні у 
приватної особи найняли приміщення, де розмісти-
ли 120 ліжок.

Із 1860-х років лікарнею керував один із глас-
них міської думи. Загальне керівництво лікарнею з 
1867 р. здійснювала утворена губернатором комісія з 
перевлаштування лікарні, яку через кілька років гу-
бернатор перейменував у раду лікарні. Із утворенням 
у 1872 р. у Миколаєві нового міського самоуправлін-
ня рада лікарні, підпорядкована губернатору, при-
пинила своє існування. У 1873 р. дума, отримавши, 
згідно з Міським положенням 1870 р., більше широкі 
повноваження, для відання всіма господарськими та 
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медико-організаційними питаннями лікарні обрала 
попечительну раду. В 1884 р. міська дума затвердила 
тимчасову інструкцію попечительній раді лікарні, а у 
1888 р. дума затвердила вже постійні «Права и обя-
занности Попечительного Совета Николаевской Го-
родской больницы». 

Ця рада, згідно з Міським положенням 1892 р., 
діяла як постійна виконавча комісія думи під голо-
вуванням міського голови або одного з членів упра-
ви. Попечительна рада лікарні, змінюючи свій склад 
після кожних перевиборів міської думи, існувала до 
початку радянського періоду і опікувалася всіма го-
ловними питаннями її діяльності.

У 1882 р. у штат лікарні включили ще одного орди-
натора і з цього часу стали наймати понадштатних 
лікарів, які працювали без жалування, але це давало 
їм можливість «практических занятий по их специ-
альности и право государственной службы по чино-
производству» [3]. Із 1883 р. при лікарні діяли аптека 
і амбулаторія.

Поступово щоденне заповнення лікарні досягло 
150 чол., а взимку й значно більше. Часом хворих 
клали по 2 на ліжко, займали всі підсобні примі-
щення, пристосували для хворих навіть лікарняний 
сарай. Але багато хворих, знаючи про погані умови 
в лікарні, намагалися уникати госпіталізації. Хірур-
гічні операції здійснювались у поодиноких випадках. 
Далі терпіти такий стан стало неможливо. 

Із 1875 р. міською владою ставилося питання бу-
дівництва для лікарні власних приміщень. Утворю-
валися різні комісії, але їх пропозиції через відсут-
ність у міста коштів залишалися нездійсненними. І 
тільки у 1885 р. дума оголосила конкурс на проєкт 
будівництва лікарні і дозволила управі вести пере-
мови з місцевими банками про позику. Взявши кра-
щі проєкти з отриманих і доопрацювавши їх, управа 
у 1889 р. почала будівництво лікарні, а вже 29 серпня 
1890 р. відбулося освяченням збудованої першої час-
тини нових приміщень лікарні на 220 ліжок. Почався 
новий етап у житті лікарні. 

Про минулий період існування лікарні один із її 
лікарів, дещо перебільшуючи, але у цілому вірно, у 
миколаївській газеті писав: «в наемном мало при-
способленном помещении ютилась, скорее убежище 
приказа общественного призрения, чем городская 
больница, такого многолюдного и торгового города, 
как Николаев. Число кроватей было 150, но старые 
служащие помнят, что в терапевтическом отделении 
они нередко бывали свободными. Больные избегали 
больницы и шли в нее почти исключительно только 
мещане, к диагнозу заболеваний которых в ⅔ случа-
ев можно было добавлять chronic, — шли отдохнуть 
и преклонить голову. Большинство же населения 
Адмиралтейских частей, как имеющие право лечить-
ся в морском госпитале, тяготело к последнему. […] 
Процент смертности в прежней больнице был очень 
высок и народная поговорка «В больницу иду уми-
рать» — лучшая характеристика старой системы, 
сделавшей больницу в глазах темной массы пугалом 
и царством смерти, т. е. как раз противоположным 
тому, чем она должна быть» [4].

Розбудова комплексу лікарні продовжувалася про-
тягом 1890-х років. Вона мала 200 штатних і 100 по-
надштатних ліжок. Умови перебування хворих ста-
вали все кращими. У штаті з’явилися лікарі різних 
спеціальностей. У 1894 р. у місті запровадили лікар-
няний збір, який при пред’явленні квитанції про 
сплату 1 руб в рік давав право безплатного лікування 
в лікарні. Усе це радикальним чином змінило став-
лення миколаївців до лікарні: «во взглядах народа на 
больницу произошла перемена — больница переста-
ла быть пугалом. Рубль найдется у всякого, и только 
что заболевший смело идет в больницу, где его ждет 
правильный уход. Вовремя захваченная болезнь по-
низила процент смертности. В настоящее время в 
больнице смертность не превышает 5 % при 30 % 
заразных тяжелых больных. В течение прошлого 
[1900 г.] произведено свыше 500 крупных операций 
и 434 сделано амбулаторно» [Там само].

Основним джерелом фінансування лікарні був 
міський бюджет, із якого 20 % ішло на медицину, а 
лікарня поглинала три четвертих цієї частки.

Лікарня продовжувала розбудовуватися і впоряд-
ковуватися. Вона мала прекрасний хірургічний кор-
пус (із 1909 р. з рентгенапаратом), збудували просто-
ре приміщення для амбулаторії, аптеки та контори, 
відкрили дитяче та інфекційне відділення, влашту-
вали дезінфекційну камеру і бактеріологічну лабора-
торію.

Лікарня мала відділення: чоловічі — 3 терапев-
тичних, 2 хірургічних, венеричне і сифілітичне; жі-
ночі  — гінекологічне, хірургічне, терапевтичне, по-
логове, венеричне і сифілітичне; особливе відділення 
для дифтерійних та інших гострих заразних хворих.  
У 1905 р. заразне відділення розділили на дифтерій-
не, скарлатинозне, крупозне і віспенне; влаштували 
ізоляційне відділення.  

 Із 1906 р. при лікарні діяла повивально-фельдшер-
ська жіноча школа 1-го розряду. У 1914 р. кількість 
ліжок лікарні з 360 збільшилася до 400. У роки Пер-
шої світової війни при міській лікарні функціону-
вали прискорені курси сестер милосердя воєнного 
часу і лазарет для евакуйованих із фронту поранених 
і хворих воїнів на 450 ліжок.

Особливо тяжкими для лікарні були 1918—1919 
рр. У місті лютували епідемії тифів і холери. У 1918 
р. припинив роботу лазарет для воїнів, це збільшило 
ліжковість лікарні. У 1919 р. у лікарні щоденно пере-
бувало 1 000 — 1 200 хворих. Персонал лікарні при 
нестачі буквально всього мужньо виконував свій 
обов’язок. У 1920 р. радянській владі дісталася по-
тужна лікарня з досвідченим персоналом. 

Крім міської лікарні у місті діяла єврейська лікар-
ня. Вона була утворена у 1866 р. за ініціативи місь-
кого єврейського купецького товариства і з дозволу 
Міністерства внутрішніх справ. Мала всього 12 лі-
жок і знаходилась у найманому, пристосованому до 
умов лікарні, приміщенні. Фінансування весь період 
її існування здійснювалося за рахунок установленої 
міською управою частки спеціального з євреїв ко-
робкового збору, благодійних коштів і деяких доплат 
із міського бюджету. 
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У 1883 р. лікарня переїхала у куплене і пристосо-
ване власне невеличке приміщення на 20 хворих. Із 
того часу лікарня розбудовувалась і впорядковува-
лась. Після кількох невдалих спроб подання нарешті 
21 грудня 1891 р. міністерство затвердило статут єв-
рейської лікарні на 25 ліжок, що внормувало її ро-
боту. В кінці 1990-х років лікарня вже мала 65 ліжок 
(30  — чоловічих, 30 — жіночих і 5 пологових). За 
рік у ній лікувалися близько 1 тис. стаціонарних та 
15 тис. амбулаторних хворих [5].

За благодійні кошти у 1899 р. при лікарні збуду-
вали амбулаторію. А у 1902  р. за рахунок залишків 
коробкового збору збудували приміщення для по-
логового відділення на 14 ліжок. У відділенні, як і в 
єврейській лікарні загалом, значну частину пацієнтів 
складали християни. Успішна діяльність пологового 
відділення дала змогу в грудні 1903 р. при лікарні від-
крити в установленому порядку повивальну школу 
2-го розряду на 30 учениць.

Рівень медичної допомоги у єврейській лікарні був 
високий. До неї все більше зверталося християн. Так, 
якщо у 1910—1912 рр. серед усіх хворих лікарні хрис-
тиян було понад 40%, то у 1914 р. вони складали 56%, 
а у пологовому відділенні — 85%. Потім частка паці-
єнтів-християн почала зменшуватися. 

У роки Першої світової війни через загальну кри-
зу потерпала і єврейська лікарня. Коробковий збір, 
як головне джерело утримання лікарні, зменшився, 

тому міській владі прийшлося збільшувати їй субси-
дію, у 1916 р. до 9 тис. руб, а у 1917 р. — до 15 тис. руб. 

Найтяжчими були 1918—1919 рр. Через відсут-
ність коштів на 1919 р. лікарню довелося закрити. 
Але у короткий період радянської влади з причини 
переповнення міської лікарні 15 квітня єврейську 
лікарню націоналізували і відкрили як 2-у міську лі-
карню, куди з 1-ї лікарні (міської) перевели пологове 
відділення, відкрили венерологічне відділення і ам-
булаторію.

У середині серпня 1919 р. Миколаїв зайняли де-
нікінські війська, націоналізація медичних закладів 
була скасована і 2-а міська лікарня знову стала єв-
рейською, але діяльність її ледь жевріла. Із остаточ-
ним встановленням радянської влади у Миколаєві у 
1920 р. єврейська лікарня на 150 ліжок була розгор-
нута на 200 ліжок і знову стала 2-ю міською  (Народ-
ною) лікарнею.

Із інших медичних закладів у Миколаєві був вій-
ськово-морський госпіталь, який у перші десятиліття 
існування міста єдиний надавав стаціонарну допомогу 
жителям міста, але з утворенням і розвитком міської 
лікарні така його функція стала здійснюватися по за-
лишковому принципу. Лікарні залізнична і в’язнична 
були маленькими для вузького відомчого кола пацієн-
тів. Тому всю потребу міста у кваліфікованій стаціо-
нарній медичній допомозі задовольняла міська лікар-
ня, додатком до якої слугувала єврейська лікарня. 

4.  Федоров Константин. «Прежде и теперь». Что лучше? // 
Южанин. — 1901. — 24 августа.

5.  Отчет Николаевской еврейской больницы за 1896, 1897 и 
1898 гг. — Николаев, 1899. — 85 с.

Список використаної літератури та джерел

1.  Крючков Ю. С. История Николаева от основания до на-
ших дней / Ю. С. Крючков. — Николаев, 1996. — 302 с.

2.  Державний архів Миколаївської області (ДАМО), ф. 222, 
оп. 1, спр. 311, арк. 6—6 зв.

3.  ДАМО, ф. 230, оп.1, спр. 14017, арк. 7.

Развитие больничного дела в досоветском Николаеве
Проф. В.С. Ермилов 
Николаевский межрегиональный институт развития человека Открытого международного 
университета «Украина», Николаев

С самого начала образования Николаева как центра судостроения и командование Черноморским 
флотом и портами медицинскую помощь строителям верфи и города, рабочим адмиралтейства, воен-
нослужащим и жителям города оказывал морской госпиталь. С ростом гражданского населения возник-
ла потребность в городской больнице, которая и была образована в 1838 Постепенно расширяясь до 35, 
80, 150 коек, больница все же не удовлетворяла нужды города. В 1890 г.. Городские власти построила соб-
ственные помещения, дальнейшее расширение и упорядочение которых образовало мощную больницу 
с опытным персоналом. Достойным дополнением к ней была еврейская больница, с 1866 г. действовала 
в городе в досоветский период.

Ключевые слова: город Николаев, морской госпиталь, больничная дело, досоветский период, город-
ская больница, еврейская больница. 
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Медицина в контексті суспільного розвитку

Development of hospital business in pre-Soviet Mikolaiv
Prof. V.S. Yermilov
Mykolaiv Interregional Institute of Human Development of the Open International University 
«Ukraine», Mykolaiv

From the very beginning of formation of Mikolaiv as the center of shipbuilding and command of the Black 
Sea fleet and ports medical aid to builders of the shipyard and the city, workers of admiralty, military men and 
inhabitants of the city was provided by sea hospital. With the growth of the civilian population, there was a 
need for a city hospital, which was established in 1838. Gradually expanding to 35, 80, 150 beds, the hospital 
still did not meet the needs of the city. In 1890, the city authorities built their own premises, further expansion 
and arrangement of which, formed a powerful hospital with experienced staff. A worthy addition to it was the 
Jewish hospital, which since 1866 operated in the city in the pre-Soviet period.

Key Words: Mykolaiv city, naval hospital, hospital business, pre-Soviet period, city hospital, Jewish hospital.
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