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ПЕРЕДМОВА 

 
Київська духовна консисторія (у 1789 – 1832 рр. – дикастерія) 

виконувала функції вищого колегіального органу Київської митрополії. 

25 січня 1721 р. набув чинності Духовний регламент1, згідно з яким 

ліквідовувалася патріарша форма управління Російською православною 

церквою. Її вищим керівним органом стала Духовна колегія, згодом 

перейменована в Святіший Синод. З 1721 р. розпочинається перебудова 

єпархіального управління в межах запропонованого великоросійського 

зразка на колегіальній основі. До функцій Київської духовної консисторії 

входив захист і поширення православ’я, нагляд за порядком богослужіння у 

храмах, контроль за діяльністю духовенства, станом парафій і монастирів, 

освячення нових церков, висвячення священиків, здійснення суду над 

особами духовного звання і мирянами, розгляд справ про перехід осіб різного 

віровизнання у православ’я, сімейно-шлюбних справ тощо. 

Фонд 127 був переданий ЦДІА УРСР у м. Києві в 1944 р. з колишнього 

Київського обласного історичного архіву2. 

Документи опису 1043 фонду 127 хронологічно охоплюють 1730 – 

1796 рр. Найбільш ранніми є митрополичі ставленицькі грамоти священикам 

та дияконам, які було передано у Консисторію після смерті власників (спр. 

45, 83). До початку 1764 р. відносяться укази Консисторії (спр. 3), решта 

документів охоплює період 1771 – 1796 рр.  

У справах містяться розпорядчі та регуляторні документи, зокрема, 

укази Синоду, київського митрополита і Консисторії. 

Документи різних форм звітності і статистики представлені кліровими 

відомостями монастирів Київської єпархії, екстрактами сповідних розписів та 

                                                 
1 Духовный регламент, тщанием и повелением всепресветлейшого державнейшого государя Петра 
Перваго, Императора и Самодержца Всероссийского, по соизволению и приговору Всероссийского 
Духовного Чина и Правительствующего Сената, в царствующем Санкт-Петербурге, в лето от 
Рождества Христова 1721, сочиненный. – 1-е изд. – М., 1856. – 128 c. 
2 ЦДІАК України. – Справа фонду № 127. – Т. 1. – Арк. 1. 
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відомостями про осіб, що не сповідалися, відомостями про кількісний склад 

кліру, рапортами духовних правлінь і монастирів. 

Внутрішнє життя єпархії представлене документами про призначення 

капеланів до регулярних полків Російської армії, переміщення і висвячення 

священиків Київської єпархії, надання допомоги родинам померлих 

священиків, про негідну поведінку духовних осіб і накладення на них 

стягнень. Також є справи в яких розглядаються питання про повторні шлюби, 

перехід до православ’я осіб інших віросповідань. 

Результати приєднання нових територій до Російської імперії (землі 

Війська Запорозького Низового, Османської імперії, Речі Посполитої) 

призвели до змін у адміністративно-територіальному устрої Київської 

єпархії. Відповідно в різний час окремі території правобережної України 

були приєднані до Київської єпархії, частина передана до складу 

Катеринославської єпархії, а також були створені Житомирська і Подільська 

єпархії (в різний час адміністративно входили до складу Київської губернії, 

Катеринославського, Вознесенського, Ізяславського (Волинського) 

намісництв). Ці адміністративно-територіальні зміни відображені у справах 

про приєднання до православ’я греко-католицьких парафій, призначення 

благочинних і вибори десятоначальників для храмів правобережної України, 

передача справ з Київської до Катеринославської консисторії тощо. 

Інвентарний опис було складено у 1956 р. з використанням діловодних 

заголовків, які недостатньо розкривали і плутали зміст документів; дати 

документів визначені неточно, кількість аркушів не вказана. Справи в описах 

було впорядковано за хронологічним принципом з використанням валової 

нумерації. 

У 2012 – 2013 рр. проведено науково-технічне удосконалення опису 

фонду. У процесі роботи уточнено і перескладено заголовки справ, визначено 

крайні дати документів та проведено уточнення географічних назв.  
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Опис містить такі описові статті: перша графа – номер справи за 

порядком; друга графа – діловодний номер справи; третя графа – заголовок 

справи; четверта графа – крайні дати документів; п’ята графа – кількість 

аркушів у справі; шоста графа – примітки. 

 

Старший науковий співробітник      О. С. Кузьмук 

відділу довідкового апарату та обліку документів 
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Cписок скорочень 

 

губ. – губернія 

м. – місто 

м-ко – містечко 

нам. – намісництво 

пов. – повіт 

с. – село 



Заголовок справи Крайні дати Кількість 

арк.

№ 

з/п

ПриміткиДіло-

водний

 номер

5

Рапорти настоятелів монастирів та духовних 

правлінь про отримання указу щодо розшуку 

монаха-втікача ростовського монастиря 

св. Якова  Ізраїла

24 травня – 

2 вересня 

1771 р.

451

Справа про відправку на місце померлого 

священика церкви св. Миколая Астраханського 

карабінерського полку священика церкви 

Покрова Пресвятої Богородиці с. Креничі 

Київського пов. Острожського Г.

20 березня – 

21 травня 

1774 р.

232

Укази Консисторії  (дозвіл на збір пожертв 

пінському монастирю Богоявлення Господнього;

 призначення протопопа у м. Глухів; 

відрядження духовенства у м. Москву та 

м. Санкт-Петербург для вирішення справ; 

висвячення ієрея Києво-Грецького монастиря 

св. Катерини; утиски студентів Києво-

Могилянської академії гусарами Молдавського 

полку тощо)

26 січня – 

12 лютого 

1764 р.

403

Справа про розшук спадкоємців померлого 

архімандрита московського Симонова монастиря

 Гавриїла

5 вересня 

1772 р. – 

20 серпня 

1774 р.

154

Справа про заборону настоятелям монастирів, 

зокрема, архімандриту Києво-Межигірського 

монастиря Преображення Господнього 

відлучатися без відома київського митрополита 

далі 20 верст

9 вересня – 

31 жовтня 

1774 р.

465

Справа про складання у Києво-Могилянській 

академії та подання до Консисторії відомостей 

про вчителів і проповідників

14 серпня – 

5 жовтня 

1774 р.

76

Справа за указом Синоду щодо розсилки до 

монастирів та духовних правлінь маніфесту про 

придушення бунту Омеляна Пугачова

5 січня  – 

13 жовтня 

1775 р.

967



Заголовок справи Крайні дати Кількість 

арк.

№ 

з/п

ПриміткиДіло-

водний

 номер

6

Відомості та рапорти настоятелів монастирів 

Київської єпархії про новопострижених монахів

20 листопада 

1774 р. – 

5 лютого 

1776 р.

408

Екстракти сповідних розписів та відомості про 

осіб, що не сповідалися

18 грудня 

1775 р. – 

9 лютого 

1776 р.

359

Справа за промеморією Головного 

крігскомісаріату про не збирання у Київській 

єпархії пожертв на утримання шпиталів

21 грудня 

1775 р. – 

28 січня 

1776 р.

610

Справа за доповідною старшого канцеляриста 

Білякова М. щодо неотримання Консисторією 

відомостей з духовних правлінь і монастирів про

 утримуваних колодників

25 – 26 січня 

1776 р.

411

Рапорти духовних правлінь про відсутність 

державних грошових прибутків і видатків згідно 

з формою, присланою з Консисторії

5 червня 

1776 р. – 

10 березня 

1777 р.

4112

Екстракти метричних книг і відомості духовних 

правлінь Київської єпархії про шлюб, 

народження та смерть

31 грудня 

1776 р. – 

4 травня 

1777 р.

10213

Справа про розшук трьох втікачів духовного 

звання з Ростовської, Крутицької та Воронезької 

єпархій

30 листопада 

1775 р. – 

19 лютого 

1776 р.

9214



Заголовок справи Крайні дати Кількість 

арк.

№ 

з/п

ПриміткиДіло-

водний

 номер

7

Клірові відомості монастирів Київської єпархії 1 грудня 

1776 р. – 

3 травня 

1777 р.

17015

Рапорти та відомості про кошти, зібрані у 

парафіях Київської єпархії на потреби 

закордонних монастирів впродовж 1774 р.

8 січня 

1775 р. – 

29 липня 

1776 р.

8116

Клірові відомості монастирів Київської єпархії 2 грудня 

1775 р. – 

26 лютого 

1776 р.

18417

Відомості про студентів Києво-Могилянської 

академії, що походили з духовенства і 

різночинців

січень – 

15 лютого 

1777 р.

3018

Справа про розсилку монастирям та духовним 

правлінням Київської єпархії друкованої форми 

поминання членів імператорської родини

13 травня  – 

6 вересня 

1779 р.

8619

Справа про постриження у монахи послушника 

Києво-Межигірського монастиря  Преображення

 Господнього Жорнового (Тарана) П.

12 березня 

1778 р. – 

19 березня 

1779 р.

320

Справа про надання відпусток службовцям 

Консисторії

17–18 липня 

1779 р.

421



Заголовок справи Крайні дати Кількість 

арк.

№ 

з/п

ПриміткиДіло-

водний

 номер

8

Журнал реєстрації указів київського 

митрополита та ухвал Консисторії щодо 

прийому монахів до монастирів, переміщення 

духовенства, видачі паспортів, стягнення 

штрафів з духовних осіб за різні порушення, 

надання дозволів на шлюб тощо

4 січня – 

23 грудня 

1779 р.

2422

Екстракти сповідних розписів та відомості про 

осіб, що не сповідалися

1779 р. – 

25 січня 

1780 р.

3123

Протокол вхідних ставленицьких справ щодо 

висвячення священиків, освячення храмів, збору 

пожертв тощо

1 січня – 

28 грудня 

1779 р.

4824

Справа за обвинуваченням у двоєженстві 

мешканки с. Куренівка Київського пов. 

Голубенко К.

10 січня – 

28 серпня 

1779 р.

3525

Справа за обвинуваченням у перелюбстві 

мешканця м. Києва Сербиненка В.

13 червня – 

4 жовтня 

1779 р.

2426

Іменні відомості особового складу 

медведівського Пустинно-Миколаївського, 

чигиринського Пресвятої Трійці та київського 

св. Кирила монастирів

7 січня – 

грудень 

1779 р.

3127

Іменні відомості особового складу київських 

монастирів св. Іоанна Богослова, св. Миколая 

(Йорданського), св. Флора і Лавра;  козелецького

 св. Георгія, ніжинського Благовіщення 

Пресвятої Богородиці та закордонних 

монастирів Київської єпархії

4 грудня 

1779 р. – 

31 січня 

1780 р.

15428

Справа про ремонт престолу церкви Різдва св. 

Іоанна Предтечі на Подолі у м. Києві

3 липня – 

9 вересня 

1779 р.

429



Заголовок справи Крайні дати Кількість 

арк.

№ 

з/п

ПриміткиДіло-

водний

 номер

9

Справа про постриження у монахи послушника 

київського Видубицького монастиря св. Михаїла

 Мироновича А.

12 листопада 

1779 р. – 

березень 

1780 р.

830

Справа про заготівлю льоду для льодовень 

київського Видубицького монастиря св. Михаїла

28 січня – 

15 лютого 

1779 р.

1131

Справа про перехід у православ'я лютеранина 

фінського походження Єганова І.

12 квітня 

1779 р. – 

10 травня 

1780 р.

1032

Справа про перехід у православ'я католика 

польського походження  Іванкова П.

2 квітня  – 

12 червня 

1780 р.

833

Справа за скаргою бригадирші Дараганової О. на

 диякона Старокиївської церкви Пресвятої 

Трійці Левицького (Мороза) І. за образу

29 січня – 

10 лютого 

1780 р.

1034

Справа про перехід у православ'я католички 

польського походження Милцової Т.

6 квітня – 

12 травня 

1780 р.

1035

Справа про висвячення Григоровича С. у сан 

ієрея та надання йому посади на половині 

парафії церкви Воскресіння Господнього в 

м. Обухів Київського пов.

30 липня – 

4 листопада 

1780 р.

936

Справа про висвячення Яворського М. у сан 

ієрея та надання йому посади на половині 

парафії церкви Воздвиження Чесного Хреста 

Господнього на Подолі у м. Києві

жовтень 

1780 р. – 

4 січня 1781 р.

1437



Заголовок справи Крайні дати Кількість 

арк.

№ 

з/п

ПриміткиДіло-

водний

 номер

10

Справа про постриження у монахині 

послушниць закордонного чигиринського 

жіночого монастиря Пресвятої Трійці

20 січня – 

10 квітня 

1780 р.

739

Справа про висвячення Рублевського Ф. у сан 

ієрея та надання йому посади у церкві 

Вознесіння Господнього в с. Халеп'я Київського 

пов.

31 липня – 

16 грудня 

1780 р.

1341

Справа про одруження полковника надвірних 

козаків Шелеста К. з удовою трипільського 

протопопа Величковською Є.

5 – 8 лютого 

1780 р.

442

Справа про перехід у православ'я жительки 

м. Київ католички Лятошевської К.

6 квітня – 

1 травня  

1780 р.

743

Справа про подання до Консисторії рапортів, 

табелів і грошей, зібраних у монастирях і 

парафіях Київської єпархії на потреби 

канцелярських службовців впродовж 

1779 – 1780 рр.

28 грудня 

1779 р. – 

1 січня 1782 р.

9644

Справа про померлих священиків і дияконів 

Київського та Гадяцького полків у 

1780 –1781 рр. 

Є ставленицькі грамоти за 1730 – 1770-х рр.

1730 р. – 

6 листопада 

1781 р.

43 Нестандартни

й розмір 

55х40 см

45

Справа про видачу генерал-майору Бегічеву М. 

довідки про передачу колишнього київського 

жіночого монастиря Вознесіння Господнього на 

Печерську до Артилерійського відомства під 

цейхгауз

3 – 31 липня 

1781 р.

4746

Справа про надходження до Консисторії 

рапортів, відомостей і грошей, отриманих у 

приходах Київської єпархії за здійснення 

церковних треб у 1780 – 1782 рр.

31 грудня 

1781 р. – 

17 жовтня 

1782 р.

7047



Заголовок справи Крайні дати Кількість 

арк.

№ 

з/п

ПриміткиДіло-

водний

 номер

11

Справа про обвинувачення священика церкви 

св. Іоанна Предтечі с. Великі Дмитровичі 

Київського пов. Стефановича М. у підбуренні до 

непокори підданих  київського Флорівського 

жіночого монастиря

лютий 

1781 р. – 

9 листопада 

1782 р.

5948

Справа за скаргою священика церкви Різдва 

Богородиці с. Щебри Глухівського пов. 

Новгород-Сіверського нам. Малиновського О. на

 утиски власницею села вдовою бунчукового 

товариша Кулябкою У.

26 листопада 

1783 р. – 

21 березня 

1784 р.

1349

Справа про дозвіл на повторний шлюб мешканок

 м-ка Білогородка та с. Вишгород Київського 

пов. Стрільчихи М. та  Іванової Є.

21 січня 

1784 р. – 

28 лютого 

1786 р.

4250

Справа про переміщення священика церкви 

Покрова Пресвятої Богородиці м. Мотовилівка 

Київського пов. Базилевича П. до церкви  

св. Симеона с. Петропавлівська Борщагівка 

Київського пов.

20 

листопада – 

20 грудня 

1784 р.

651

Справа за скаргою парафіян церкви 

Преображення Господнього с. Трипілля 

Київського пов. на негідну поведінку священика 

Случевського П.

26 листопада 

1784 р.

452

Справа за скаргою священика церкви 

Великомучеників Георгія і Димитрія с. Пріорка 

Київського пов. Чепурновського Г. на образи і 

побої священика Паскевича Ф.

15 квітня – 

1 травня 

1784 р.

953

Справа про надання допомоги родині померлого 

священика церкви св. Симеона 

с. Петропавлівська Борщагівка Київського пов. 

Данилевського К.

6 березня – 

25 липня 

1784 р.

854



Заголовок справи Крайні дати Кількість 

арк.

№ 

з/п

ПриміткиДіло-

водний

 номер

12

Справа про звільнення Гребінського В. з посади 

паламаря церкви Воздвиження Чесного Хреста 

Господнього с. Круківщина Київського пов.

17 

листопада – 

11 квітня 

1784 р.

555

Справа про негідну поведінку священика церкви 

Преображення Господнього с. Трипілля 

Київського пов. Случевського П.

15 березня – 

13 червня 

1784 р.

656

Справа про перехід у православ'я католички 

Кемпазевської А.

18 червня – 

1 липня 

1784 р.

457

Рапорти духовних правлінь про отримання указу

 Консисторії щодо складання відомостей про 

священиків, дияконів і церковнослужителів та їх 

дітей чоловічої статі. Прохання 

священослужителів про об'єднання половинних 

парафій через малочисельність парафіян

30 травня – 

18 червня 

1784 р.

2658

Справа про обвинувачення мешканця с. Пріорка 

Київського пов. Павленка В. у багатоженстві

20 березня – 

17 травня 

1784 р.

859

Справа про переведення священика 

Захарієвського Г. з с. Рославичі до с. Жиляни 

Київського пов.

17 – 25 травня

 1784 р.

660

Справа про негідну поведінку священика церкви 

Преображення Господнього с. Трипілля 

Київського пов. Случевського П.

14 листопада 

1784 р. – 

13 лютого 

1785 р.

1361

Справа про надання допомоги родині померлого 

священика Довгополова М. з доходів церкви 

Живоносного Джерела с. Братська Борщагівка 

Київського пов.

21 березня 

1784 р. – 

30 квітня 

1785 р.

1862



Заголовок справи Крайні дати Кількість 

арк.

№ 

з/п

ПриміткиДіло-

водний

 номер

13

Справа за скаргою дяка церкви Покрова 

Пресвятої Богородиці с. Петрівці Київського 

пов. Покорського П. про утиски з боку намісника

 Києво-Межигірського монастиря Преображення

 Господнього Аркадія

5 серпня – 

28 серпня 

1784 р.

363

Справа про утиски підданих київського 

монастиря св. Петра і Павла с. Борщагівка 

Київського пов. намісником

13 – 15 

березня 

1784 р.

764

Справа про звільнення  родини кухаря 

сирітського бурсацького будинку Середи Г. від 

повинностей на користь київського  Братського 

монастиря  Богоявлення Господнього

10 березня – 

12 квітня 

1784 р.

665

Справа про висилку у Київський нижній 

земський суд підданого київського 

Золотоверхого монастиря св. Михаїла Денисенка

 З., обвинувачуваного у таємному переході 

кордону

12 лютого – 

5 березня 

1784 р.

866

Справа про встановлення порядку подання з 

судових установ у духовні правління екстрактів 

справ про злочини, які належать до розгляду 

духовного відомства

22 лютого – 

26 березня 

1784 р.

1067

Екстракти та сповідні розписи церков 

Київського повиття

29 лютого – 

21 червня 

1784 р.

5568

Справа про невиплату жалування прикажчику 

с. Креничі Київського пов. Купрієвичу В. 

ігуменею київського жіночого монастиря 

св. Іоанна Богослова Ксанфією

12 квітня – 

1 липня 

1784 р.

3069

Справа про виділення коштів родині померлого 

священика Корчинського С. з прибутків церкви 

св. Жон Мироносиць с. Болдаївка Київського 

пов.

17 квітня 

1784 р. – 

5 травня 

1786 р.

3370



Заголовок справи Крайні дати Кількість 

арк.

№ 

з/п

ПриміткиДіло-

водний

 номер

14

Справа про впровадження у монастирях 

Київської єпархії прибутково-видаткових книг

1 травня – 

23 червня 

1784 р.

2171

Рапорти настоятелів монастирів і духовних 

правлінь у Консисторію щодо дотримання 

чистоти у ризницях

30 грудня 

1784 р. – 

27 березня 

1785 р.

2572

Відомість про кількісний склад 

священослужителів та їх дітей чоловічої статі у 

Києво-Печерській протопопії

24 травня 

1784 р.

2273

Відомість про кількісний склад 

священослужителів та їх дітей чоловічої статі у 

Київській єпархії

6 червня – 

12 листопада 

1784 р.

674

Справа про накладання єпитимії на військового 

канцеляриста Чернацького П. за вбивство 

осавула Барановського Я.

10 грудня 

1783 р. – 

25 квітня 

1784 р.

3575

Відомості і рапорти духовних правлінь про 

померлих військовослужбовців

4 листопада 

1784 р. – 

6 червня 

1785 р.

4576

Клірові відомості монастирів Київської єпархії 3 грудня 

1784 р. – 

26 лютого 

1785 р.

21077

Відомість про кількісний склад 

священнослужителів та їх дітей чоловічої статі у 

Києво-Печерській протопопії

23 жовтня – 

6 листопада 

1784 р.

1578



Заголовок справи Крайні дати Кількість 

арк.

№ 

з/п

ПриміткиДіло-

водний

 номер

15

Справа про запровадження у семінаріях 

вивчення грецької мови

5 – 25 вересня 

1784 р.

779

Рапорти настоятелів монастирів про 

постриження у монахи

3 грудня 

1784 р. – 

7 січня 1785 р.

780

Рапорт про зміни в особовому складі службовців

 Консисторії та настоятелів монастирів

10 жовтня 

1784 р.

681

Рапорти духовних правлінь щодо присилки до 

Консисторії екстрактів з метричних книг

20 січня – 

23 грудня 

1784 р.

12782

Справа про померлих священиків та дияконів 

Київського повиття у 1784 р. 

Є ставленицькі грамоти за 1730-70-ті рр.

1730 р. – 

25 лютого 

1785 р.

7383

Відомості про купівлю та недостачу церковних 

книг у храмах Лубенської, Гадяцької, 

Трипільської, Івангородської та Ніжинської 

протопопій

20 січня – 

24 березня 

1785 р.

1884

Клірові відомості закордонних монастирів 

Київської єпархії за 1784 р.

7 – 30 січня 

1785 р.

7385

Указ Консисторії про заборону висвячення на 

священиків та дияконів  осіб, які не вчилися у 

вищих класах Києво-Могилянської академії

3 січня 1784 р. 386

Прибутково-видаткова книга казни київського 

митрополита

1784 р. 1887



Заголовок справи Крайні дати Кількість 

арк.

№ 

з/п

ПриміткиДіло-

водний

 номер

16

Реєстр указів Консисторії монастирям і 

духовним правлінням, видача паспортів і 

ставленицьких грамот духовенству та інших 

вихідних документів

8 січня – 

30 грудня 

1784 р.

7288

Протокол відпускних синодальних справ 

(рапорти в Синод про отримання указів)

1 січня – 

23 грудня 

1784 р.

1689

Відомості про кількісний склад кліру Київської 

єпархії

17 квітня – 

2 червня 

1784 р.

9190

Справа про дозвіл військовим та їх родинам 

справляти треби у храмах за місцем 

квартирування. Сповідний розпис 

військовослужбовців Київської губернської роти 

та їх родин у церкві Успіння Пресвятої 

Богородиці на Подолі в м. Києві за 1783 р.

29 лютого – 

15 квітня 

1784 р.

1091

Реєстр Лубенського повиття про видачу дозволів

 на висвячення священослужителів

25 січня – 

19 листопада 

1784 р.

592

Реєстр Київського повиття про висвячення 

священослужителів

5 січня – 

23 грудня 

1784 р.

1093

Рапорти духовних правлінь і настоятелів 

монастирів про нерозповсюдження у 

підпорядкованих їм місцевостях забобонів, 

причинних та юродивих

1 травня 

1784 р. – 

10 березня 

1785 р.

13594

Рапорти київського митрополита Самуїла, 

відомості про виконання указів Синоду

1 лютого 

1784 р. – 

11 січня 

1785 р.

6095



Заголовок справи Крайні дати Кількість 

арк.

№ 

з/п

ПриміткиДіло-

водний

 номер

17

Справа про надсилання для київського 

митрополита книг з Московської типографської 

контори

7  – 28 березня

 1784 р.

896

Справа про відсилку до Синоду книги для 

записів збору пожертв, відібраної в іноземного 

монаха Іосифа

29 травня – 

16 листопада 

1784 р.

397

Справа про призначення присутнім Консисторії 

архімандрита батуринського монастиря 

св. Миколая Сокальського В.

25 травня – 

24 липня 

1784 р.

1198

Рапорти духовних правлінь про отримання указу

 Синоду щодо надання відомостей про клір, 

сповідних розписів та відомостей про осіб, що не

 сповідалися

13 – 29 

лютого 

1784 р.

4199

Справа про виділення земельних угідь 

київському Видубицькому монастирю 

св. Михаїла для потреб лікарні

12 червня – 

21 липня 

1791 р.

13100

Екстракти сповідних розписів та відомості про 

осіб, що не сповідалися

26 квітня – 

20 грудня 

1791 р.

53101

Справа про висвячення священиків для Мінської

 єпархії

5 жовтня 

1779 р. – 

18 квітня 

1795 р.

145102

Рапорти монастирів і духовних правлінь про 

дотримання порядку та благонадійності у 

церквах й монастирях

січень 1795 р. 

– 31 січня 

1796 р.

72103



Заголовок справи Крайні дати Кількість 

арк.

№ 

з/п

ПриміткиДіло-

водний

 номер

18

Рапорт духовного собору Києво-Печерської 

лаври про дотримання чистоти у ризницях

30 січня 

1795 р.

3104

Справа про заснування народного училища на 

території кафедрального собору св. Софії. 

Порядок будівництва нових церков. Листи 

пінського архієпископа Іннокентія до київського

 митрополита Самуїла (Миславського)

22 жовтня 

1786 р. – 

1 липня 

1796 р.

7105

Справа про відправлення панахиди по великій 

княжні Ользі Павлівні у храмах Київської єпархії

9 – 26 лютого 

1795 р.

14106

Справа за зверненням богуславського 

благочинного Левандовського С. про видачу 

мира

13 – 21 липня 

1795 р.

4107

Відомість про кількість церков, священиків, 

дияконів і церковнослужителів та їх дітей 

чоловічої статі у Київській єпархії

квітень 

1795 р.

15108

Сповідні розписи та відомості про осіб, що не 

сповідалися, екстракти з відомостей про 

кількісний склад кліру Київської єпархії

17 квітня 

1795 р. – 

8 травня 

1796 р.

33109

Справа про видачу Києво-Могилянській академії

 прибутково-видаткових книг

16 квітня 

1795 р. – 

13 березня 

1796 р.

9110

Справа про переведення настоятеля київського 

Золотоверхого монастиря св. Михаїла Ієроніма у 

київський Пустинний монастир св. Миколая на 

Печерську та призначення на його місце 

намісника Києво-Печерської лаври Феофілакта

27 липня – 

28 вересня 

1795 р.

31111



Заголовок справи Крайні дати Кількість 

арк.

№ 

з/п

ПриміткиДіло-

водний

 номер

19

Рапотри духовних правлінь і монастирів про 

отримання указу Синоду з друкованим табелем 

високоурочистих і вікторіальних днів

30 квітня – 

5 липня 

1795 р.

46112

Справа про складання списків учнів Києво-

Могилянської академії і Переяславської 

семінарії, призначених на службу у канцелярії 

Литовської, Мінської, Ізяславської та 

Брацлавської губерній

13 квітня – 

25 жовтня 

1795 р.

49113

Справа про видачу протоієрею Сигаревичу Д. 

церковного начиння і книг для богослужіння при

 головній квартирі графа О. В. Суворова у 

м. Варшаві

13 березня 

1795 р. – 

13 червня 

1796 р.

123 Особливе 

зберігання

114

Справа про надання дозволу полковому 

священику Трочевському В. на освячення 

новозбудованої церкви Тульського піхотного 

полку

14 травня – 

30 травня 

1795 р.

5115

Справа про розшук селянки-втікачки с. Душин 

Суразького пов. Новгород-Сіверського нам. 

Терентієвої М.

12 квітня – 

21 червня 

1795 р.

11116

Справа про переведення студента богослів'я 

Соботовського К. з Київської у Смоленську 

єпархію

25 червня – 

9 липня 

1795 р.

7117

Рапорти настоятелів монастирів і духовних 

правлінь про наявність у їх відомстві 

колодників, яким призначено єпитимію

30 червня 

1795 р. – 

22 січня 

1796 р.

25118

Справа про переведення трьох студентів Києво-

Могилянської академії з Київської у 

Житомирську єпархію

5 червня – 

21 серпня 

1795 р.

9119



Заголовок справи Крайні дати Кількість 

арк.
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20

Справа про надання дозволу священику 

Нестеровському І. освятити церкву Кінно-

гренадерського військового ордена полку в м-

ку Устивиця Миргородського пов. 

Київського нам.

1 червня – 

25 липня 

1795 р.

7120

Справа про видачу атестату студенту богослів'я 

Іванішеву П.

16 липня 

1795 р.

3121

Справа про призначення священика у Ряжський 

піхотний полк

19 липня – 

27 вересня 

1795 р.

18122

Справа за рапортом богуславського 

благочинного Левандоського С. про отримання 

нових бланків для складання ревізьких 

відомостей

21 серпня – 

19 жовтня 

1795 р.

20123

Справа про обрання десятоначальників у 

приєднаних до Київської єпархії 

Богуславському, Канівському, Корсунському і 

Білоцерківському благочиніях

5 вересня – 17 

жовтня 

1795 р.

42124

Справа про розшук мешканця м. Градизьк 

Катеринославського нам. прапорщика Фатієва Т.

 як свідка у справі хорольського протопопа 

Засядька Г.

5 липня 

1795 р. – 

16 травня 

1798 р.

14125

Справа про звільнення священика Вітебського 

піхотного полку Білицького Г. через хворобу та 

вбивство  ним послушника київського 

Пустинного монастиря св. Миколая на 

Печерську

20 вересня 

1795 р. – 

21 грудня 

1796 р.

55126



Заголовок справи Крайні дати Кількість 

арк.

№ 

з/п

ПриміткиДіло-

водний

 номер

21

Справа про прийом на посаду копіїста у 

Консисторію Хандогія Г.

23 травня 

1782 р. –  

8 жовтня 

1795 р.

10127

Реєстри справ, переданих у Катеринославську 

духовну консисторію; відомості про кількісний 

склад кліру Миргородського пов.

29 листопада 

1795 р.

37128

Повідомлення Київської губернської поштової 

контори про передплату російських та іноземних

 видань на 1796 р.

30 жовтня 

1795 р.

4129

Справа про освячення новозбудованої церкви 

Пресвятої Трійці у с. Грищинці Богуславського 

пов. Київського нам.

28 жовтня – 

19 грудня 

1795 р.

9130

Рапорти духовних правлінь про кількість греко-

католицьких церков у новонабутих землях 

Київської єпархії

21 грудня 

1795 р. – 

22 січня 

1796 р.

18131

Рапорти настоятелів монастирів та відомості про

 кількість послушників у монастирях Київської 

єпархії

15 вересня 

1780 р. –  

21 грудня 

1795 р.

94132

Лист подільського єпископа Іоаникія 

(Полонського) до київського митрополита з 

проханням про видачу антимінсів для єпархії

5 січня 1796 р. 2133

Відомості та екстракти духовних правлінь 

Київської єпархії про шлюб, народження та 

смерть за 1795 р.

28 грудня 

1795 р. – 

11 лютого 

1796 р.

52134



Заголовок справи Крайні дати Кількість 

арк.

№ 

з/п

ПриміткиДіло-

водний

 номер

22

Рапорти радомишльських благочинних у 

Житомирську консисторію, відомості та 

екстракти про народження, шлюб і смерть у 

Радомишльському пов. Київського нам. за 1795, 

1796 рр.

25 січня 

1796 р. – 

15 січня 

1797 р.

12135

Справа про накладання дисциплінарних 

стягнень на священиків церков Різдва Пресвятої 

Богородиці с. Гоголів та Різдва Пресвятої 

Богородиці с. Новосілки Остерського пов. 

Київського нам. за невчасне подання відомостей 

про шлюб, народження та смерть

2 січня – 

29 березня 

1796 р.

42136

Справа про видачу антимінсів та мира для 

церков Уманської протопопії Катеринославської 

єпархії

16 січня – 

19 березня 

1796 р.

8137

Справа про видачу ставленицьких грамот 

нововисвяченим священикам Чигиринського 

пов. Катеринославської єпархії

18 травня 

1788 р. – 

10 березня 

1796 р.

16138

Рапорт канівського благочинного Крупи І. про 

призначення депутатів з числа священиків для 

слідства кримінальних злочинів за участю 

духовенства

28 березня 

1795 р. – 

6 лютого 

1796 р.

4139

Указ про зміни у формі поминання членів 

імператорської родини у зв'язку із заручинами 

великого князя Костянтина Павловича з 

принцесою Саксен-Залфелд-Кобургзькою

26 лютого – 

1 березня 

1796 р.

4140

Справа про вибори суддів та благочинних для 

Махнівського духовного правління Подільської 

єпархії

21 лютого – 

11 вересня 

1796 р.

30141

Справа за зверненням Курського намісницького 

правління щодо з'ясування біографічних даних 

Данилевського Т.

15 лютого – 

16 июня 

1796 р.

12142



Заголовок справи Крайні дати Кількість 

арк.
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ПриміткиДіло-
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23

Справа про освячення новозбудованої 

Михайлівської церкви у с. Посоховка 

Уманського пов. Катеринославської єпархії

лютий – 

27 березня 

1796 р.

3143

Справа за указом Консисторії про заборону 

запечатувати церкви на  територіях приєднаних 

до Київської єпархії

11 березня – 

4 квітня 

1796 р.

13144

Справа про заборону унійного богослужіння на 

приєднаних територіях Катеринославської 

єпархії

Російська, польська мови

4 березня 

1796 р. – 

9 січня 1797 р.

31145

Справа про виплату жалування писарю 

Чигиринського духовного правління 

Катеринославської єпархії Соколову Т.

17 листопада 

1788 р. – 

12 серпня 

1796 р.

17146

Справа за повідомленням Мінської духовної 

консисторії у Катеринославську духовну 

консисторію про розшук монахів-втікачів з 

лебединського монастиря св. Георгія та 

мошногорського монастиря Вознесіння 

Господнього

14 лютого – 

4 травня 

1796 р.

8147

Справа про видачу антимінсів і мира для церков 

Черкаської протопопії Катеринославської єпархії

15 – 17 

березня 

1796 р.

5148

Справа про вибори десятоначальників у 

Ставиській протопопії Київської єпархії

15 лютого – 

6 жовтня 

1796 р.

17149

Справа про присилку в Київську єпархію книги 

із записом про миропомазання великої княгині 

Наталії Олексіївни

31 березня – 

3 травня 

1796 р.

8150



Заголовок справи Крайні дати Кількість 

арк.
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24

Справа за рапортом Чигиринського духовного 

правління щодо видачі ставленицьких грамот 

священикам Катеринославської єпархії, 

висвяченим в інших єпархіях

9 квітня – 

7 травня 

1796 р.

5151

Справа про призначення чернігівського 

єпископа Ієрофея (Малицького)  київським 

митрополитом

5 травня – 

27 травня 

1796 р.

85152

Справа про призначення благочинних та вибори 

десятоначальників у Радомишльському пов. 

Житомирської єпархії

6 квітня – 

9 серпня 

1796 р.

60153

Рапорт радомишльського благочинного 

Сільницького Н. у Житомирську консисторію з 

відомостями про кращі парафії благочиння

2 травня 

1796 р.

7154

Список дячків і паламарів Богуславської 

протопопії Київської єпархії та їх родин

14 травня 

1796 р.

7155

Справа за повідомленням Київської казенної 

палати щодо витрат митрополичого 

архієрейського дому за період від 1 січня до 

1 квітня 1796 р.

27 травня – 

7 листопада 

1796 р.

21156

Справа про призначення священиків у 

Апшеронський мушкетерський і 

Шлісельбургський піхотний полки

20 червня – 

19 серпня 

1796 р.

21157

Відомість про священиків Уманської протопопії 

Катеринославської єпархії, які не мали парафій

12 березня 

1796 р.

5158

Справа про вибори десятоначальників і 

депутатів у Чорнобильській протопопії Київської

 єпархії

30 червня – 

10 липня 

1796 р.

19159
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25

Справа про зобов'язання священиків читати 

проповіді під час богослужінь

16 червня – 

2 липня 

1796 р.

6160

Рапорт ієромонаха Іоіля єпископу Подільському 

Іоаникію (Полонському) про земельну суперечку

 між білилівським монастирем св. Георгія та 

дідичем Потоцьким

18 червня 

1796 р.

1161

Справа за доповіддю скарбника архієрейського 

дому ієромонаха Варлаама щодо ревізії речей 

митрополичої ризниці

21 липня 

1796 р. – 

3 жовтня 

1797 р.

48162

Повідомлення Державної медичної колегії про 

відправку студентів Києво-Могилянської 

академії до м. Санкт-Петербурга для навчання в 

Адміралтейському шпиталі та хірургічній школі

18 липня 

1796 р.

3163

Справа за рапортом уманського протопопа 

Овсяницького І. митрополиту 

Катеринославському Гавриїлу (Банулеско-

Бодоні) про підозру писаря Сідаковського В. у 

виготовленні фальшивих паспортів

15 липня 

1796 р. – 

17 листопада 

1800 р.

26164

Справа про позбавлення священика Кулика Д. та

 диякона Туницького С. незаконно отриманого 

сану 

Російська, молдавська мови

15 червня 

1795 р. – 

3 березня 

1797 р.

73165

Справа про призначення благочинних у м. Києві 

та Київському пов.

4 вересня – 

29 листопада 

1796 р.

38166

Справа про підпорядкування приєднання до 

православ'я греко-католицьких церков у 

Радомишльському другому благочинному окрузі 

Житомирської єпархії

28 серпня 

1794 р. – 

11 вересня 

1796 р.

99167
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26

Справа про звільнення священика 

Чернігівського карабінерного полку 

Кондратовського М. через хворобу

9 вересня 

1795 р. – 

27 жовтня 

1796 р.

14168

Рапорти настоятелів монастирів і благочинних 

Київської єпархії про отримання друкованого 

табеля високоурочистих та вікторіальних днів

8 жовтня – 

20 листопада 

1796 р.

29169

Справа про відсутність у Київській єпархії 

позаштатних монахинь для відправки до 

астраханського монастиря Благовіщення 

Пресвятої Богородиці

30 вересня 

1796 р. – 

20 травня 

1797 р.

7170

Справа про переховування священиком с. Старе 

Київського пов.  Григоровичем М. казенних 

селян, що втекли від рекрутського набору

26 вересня – 

10 жовтня 

1796 р.

12171

Повідомлення Київського намісницького 

правління про приведення до присяги 

імператору Павлу Петровичу духовенства 

м. Києва та Київської губ.

24 листопада 

1796 р.

3172

Рапорт ієромонаха Никанора про витрати 

ржищівського монастиря Преображення 

Господнього

5 грудня 

1796 р.

3173

Справа про призначення і звільнення 

Лозинського В. з посади писаря 

Катеринопольського духовного правління 

Катеринославської єпархії

20 жовтня 

1796 р. – 

24 квітня 

1797 р.

27174

Справа про приведення до присяги духовенства 

Радомишльського пов. Волинського нам. 

Житомирської єпархії

26 – 29 грудня

 1796 р.

8175



Заголовок справи Крайні дати Кількість 

арк.

№ 

з/п

ПриміткиДіло-

водний

 номер

27

Справа за зверненням єпископа Житомирського 

Варлаама (Шишацького) щодо видачі довідки 

про витрати виділених ним грошей на переїзд 

священиків з інших єпархій

13 

листопада – 

13 грудня 

1796 р.

3176

Справа про відправку до російських єпархій 

монахинь новомлинського монастиря Успіння 

Пресвятої Богородиці Чернігівської єпархії

28 лютого 

1796 р. – 

17 вересня 

1797 р.

4177

Справа за зверненням білоцерківського 

благочинного Зражевського В. про дозвіл 

збудувати нову церкву Покрова Пресвятої 

Богородиці  у с. Потіївка Білоцерківського пов. 

Київського нам.

29 квітня – 

травень 

1796 р.

4178

Недіючий опис, складений у 1956 р. 15179


