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І 

ІСГОРІЯ ГЕНЕРАЛЬНОІ ВІЙСЬКОВО) КАНЦЕЛЯРІТ ТА ІІ ФОНДУ! 

Козацька держава, що утворилася в другій половині ХУІІ ст. 

внаслідок Визвольноі в і І'Іни під проводом Богдана Хмельницького, для 

забезпече1шя своєї діяльності створила систему органів влади і управлі1шя, 

серед яких чільне місце належа1ю 1·етьманові і Генеральній військовій 

каицеляріі . Українські землі, користуючись певною аsтономією, мали 

прm-амаині ій адмініСЧJативно·nолітичні с~руктури, які почали складатися 

на засадах військового коз:щького са~юврядування з часів заснування 

Запорозької Січі. І якщо 11а Правобережній Україні, яка входила до складу 

Польщі, в силу певних історичних умов ці особливості були вч:~ачені, то на 

ЛівобережжіZ nротято~1 другої половини XVII ст . і до 1764 р . діяли 

украінс~.ке право та своя систе~1а державних і судових установ; зберігалися 

козацьке військо та фінансово-податкова систй1а, хоч росіnська полі111ка 

спрямовувалася на ліквідацію украінськоі державності й перетворення 

Украіни на звичайну провінцію PociJ1ci.кoi імперії. 

Протягом століrгя вища адмі11істрат111111а, законодавча, військова і 

судова влада на Украіні належала гетьманові, якиn підлятав владі 

pocinci.кo1·0 царя. Незважаючи не те, що традиційно гетьман 

підпорядковувався во11 і козацькоі Генерал~.1юі ради, яка обирала t101·0, з 

часом І\Я п ідпорядкованість ставала форма11ьною і поступово права 

Генераль1юі ради перейшли до Старшинськоі ради. Окрім ко~1а11дуван11я 

козац~.кнми військами, геть~~ани провадили власну зовнішню політику (до 

І Використа1~а довідка В.Д.Чунтулової, що була написана для довідннка з 

історіі установ Украі1ш. -UДІА Украіни ум.Києві, 1966 р . Машинопис. 

2 У фонді Генеральноі військової канцеляріі докуменпt з історії 

Правобереж1юі Украіни періоду управління українських гетьманів XVII ст. 

відсутні . 



початку XVII ст.); на1·11ядали за систе~юю упраsліиня і судочивстsа, 

здіnсиювали контроJІь за козацькою скарбницею і зе~1е11ь11ою влас11істю. 

Центральним розпорядчо-виконавчим органом при гетьмані була 

Генеральна військова канцелярія, яка здійснювала своі функціі спільно з 

іншими центральними установами - Генеральним військовнм судо~1, 

Канцелярією генеральноі артилеріі, Генеральною скарбовою канt(елярією, 

Генеральною лічильною ("счетною") комісією, Комісією економіі та ін. У 

відсутність rеть~1ана, тобто під час походів і різних поіздок, влада 

переходнла до Генеральної віnськовоі канцеляріі. 

Точних відомостеn про заснування Генеральноі віnськовоі канцеляріі 

не маємо. Вперше про неі згадується в доку~1 е11ті за 1650 р. В різні періоди 

своєї діяльності вона перебувала в міста:~t Чигирині, Батурині та Глу:~tові3, 

тобто в тодішні:~t стошщя:~t Украіни. 

Канцелярія поділялась на уряд- opra1j розпорядч11n, до складу якого 

в:itoд11JJa генеральна старшина, очолювана геть~1анамн, і власне канцелярію -

орган виконавчий. 

До ге11ераль11оі старшини належаJІн: 

- ге11еральниn писар, перша особа після 1 ·етьма11а, відповідав за 

діяльність Генеральної віnськовоі канцеляріі, провадив дипJІоматнчні 

зносини, брав участь у вирішенні вci:it важл11в11х п11тань, що стосувалися 

житrя Украіни; клеnнодо~1 - ачшбутом уряду генерального mtcapя - була 

печатка, яка зберігалася у нього і яку він пршц~адав до важливих актів; 

- ге11еральниn обозний , одна з перших осіб серед rенеральни:~t старшин, 

в nого руках зосереджувалося ке військове управління Гетьманщини, відав 

віnськов11~1и справами та артилерією козацького війська, керував 

спорудженням укріплень і фортець, прикордо1111ою службою . Прн ньому в 

ХVПІ ст. уrворилася Канцелярія 1·е11еральної артнлеріі; 

З Кр11n'якев11ч І . Студіі 11:111 державою Б.Х~1ель11и~~ького // Зап11ски 

наукового товар11ства ім. Шевченка. - Львів, 1925. - Т. 138. 



- 1·е11ерал1>ннй суддя, очолюваЕІ ГенералмшJІ Е1ійс1>ковиn суд; 

вирішував ті справи, які безпосередн~.о надходили на і~1'я гет~.мана. 

Атрибуто~1 влади була "комишина" або "трост1> судеІІ:с1>ка" . Часом 

генерал1>1111х суддів було два; 

- генерал1>инй підскарбій, відав прибутками та видатками віІІ:ськово1·0 

скарбу і керував Генерал~.ною скарбовою канцелярією, а потім Канцелярією 

малоросійс~.кого скарбу; 

- два rенерал~.ні осавули, допо~1агали гет1>~шиу у війс~.кових і 

поліцеnс~.ких справах; 

- охорона віІІ:с1>кового прапора та гет~.мансько1·0 буFІчука 11алежала 

rенерал1>1111~1 хорунжому і бунчужному. 

Слід маn1 на увазі, що в разі потреби всі ч11ени старшини виконуЕІали 

n інші окре~1і доручення геn.мана. 

Діловодство Кан целяріі велося значним штато~1 службов1\ів: 

реєнтом, старшими канцеляриста~ш, протоколістами, регістраторами, 

копіістами, толмача~ш . повитчиками. Всі вони звалися віІІ:с1>ковими 

каю(еляристами, які часто 11абиралися з вихованців Киівс~.коі академіі. 

Крім того, при Канцелярії існував спеціал1>ний канцелярс1>киn курін1>, в 

якому в окремі роки налічувалося до 100 осіб і де вони набували 

остаточного "бюрократич1101·0" вишколу. 

Діял~.нісn. Канцелярії поширюваJ1ася на всю територію Геть~1анщини. 

Особливо широкі повноваження 8О11а ~1ала у XVII ст. і в першіІІ: чверті 

XVIII ст., а са~1е: 

- ад~1іиістративне керівництво, форму11а111tя війс~.ка, наr ляд за 

прикордонною службою, облік рангових маn-к: і в і передання їх, з1· ідно з 

універсала~1н гетьмана, козацькій старшині в користування, присвоєння 

чинів і зва11ь бунчукоЕІих і віІІ:ськовнх товаришіs іта ін.; 

- організація, комплектування, озброєння, облік козацького віІtська, 

забезпечення участі йо~·о у походах і війнах; 

- контроль за збирання~~ податків і іх В!Гf1Іатами; 



- нагляд за будівництво~~ міст, фортець, ло што вих станцій; 

- у віданні Ка1111еляріі були: організація форnостів і митниць видачу 

nасnортів на виізд і в'ізд в Украіну; встановлення кордонів полків і сотень, 

проведення ревізій у ~1істах і селах; боротьба з гаtІда~1ацьким рухо~1 і 

селянськими nовстаниями тощо. 

У разі поrуеби при Ка1щеляріі створювалися ко~1ісіі: "з приводу 

пожеж у містах Гдухові та Чернігові"; по "козачи~1 обіда~1"; ко~1ісії по 

розсдідуваиню з11овжива~1ь старшини, про розмежування зе~1ель; "про 300-

тисячну суму за воли" та і11ші. 

Канцелярія на чолі з гетм1а110~1 була в11щою судовою апеляційною 

інстанцією для розгляду кри~Іінальних і цивільних справ; nершою 

інстанцією для судових справ генеральноі старшини, бунчукових товаришів. 

Каицеляріі підпорядковувалися ценrуальні уста11ови: Генеральний 

військовиtІ суд, Генерадьиа скарбова канце11ярія , Ка1щедярія 

малоросійського скарбу, Генерадь11а дічидьна ("счет11ая") комісія, 

Ка1щелярія генеральноі артидерії. Під час геть~1анува1шя Кирила 

Розумовсько 1·0 Канцелярії (з 1750 р.) підля1·ада Запорозька Січ. 

Слід на1·адати, що в ащ1і11ісrуативно-територіально~1у відношенні 

Україна була подідена на 10 подків: Стародубський, Чернігівський , 

НіжинськиІt , Прилуцький, КиївськиА, ПереяславськиА, Лубенськ1tй, 

ГадяцькиtІ , Полтавський, Миргородський (у XVII ст. іх кількість і назви 

змінювалися) . На чолі nо11ковоі ад~1інісrуації стояв полковник, яко~1у 

належала ад~1і11істративна і судова влада на території полку. При 

полков1111кові діяла полкова старшина в складі обозного. писаря, осавула, 

судді та хорунжого. В свою чергу полк11 поділялися на сотні. Кількість 

оста1111.іх в полках була неоднаковою і залежала від роз~1іру тер1поріі 

полку. Очолювали сотні сотники і сотенна старш1111а у складі городового 

ота~1ана, писаря, осавула і хорунжого. Діяльністю полкової старшнни і 

сотенної ад~1і11ісrуаціі керувала Генеральна військова канцедярія. Ія 

підпорядковувалися по11кові кан1~елярії, полкові суд11 , полкові дічильні 
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комісії, в сотнях (через полкові уряди) - соте1ші канцелярії або правління, 

в містах - магістрати. 

Посади генеральної, полковоі і сотенноі старшшш у XVIII ст. лише 

формально вважалися внборнн~1и. Іх посіда1ш представники старшинськоі 

верхівки, які фактично призначалися 1·етьмано~1 за поrодження~1 з 

царським урядом. В Генеральніn віnськовіJ'І. каюtеляріі офор~шювал11ся 

документи про ї11 призначе1111я. 

В Росіі й Україні існувало ряд устаноЕІ, створених царським урядо~1 

для регулювання взає~t0від1юси~1 ~1іж І(ими краіна~ш . Так, контродь і 

нагляд за органами влади n управління в Украі11і здійснювала Канцелярія 

Малоросіnських справ у Москві, яку в 1663 р. реорганізовано в 

Малоросійський приказ, і всі розпорядження, що стосувались Украіни, 

йшли через нього. Пізніше в XVIII ст . за різних політичних обста111ш 

Україна підпорядковувалася то Сенату, то Коле1· іі іноземних справ. 

Передання України з відання однієї уста11ови в іншу ітострує політику 

послаблен1~я або ж посилення залежності Украіни від росіnськоЕ'О уряду, 

сnря~юваиу на ліквідацію автоио~1іі Геть~1анщини. 

З i»woro боку царський уряд прагнув встановити ко~проль за 

діяльністю українськоі адміністрації в самій Україн і . Так, у великі полкові 

міста прнзначалнся воєводи: з 1654 р. - до Києва, а пізніше з 1659 р. - до 

Переяслава, Чернігова, Ніжина, Брацлава, Стародуба, Полтави, 

Переволоч11оі, Умані. В полі зору воєвод в першу чергу були 1·еть~1ан11 і 

старшин11. На початку XVIII ст. воєводу в Києві було за~1і11ено 

губернатором, а в інших ~Jістах - комеидаита~ш. 

Значннм обмеження~~ політичних прав Украіни цар11змш1 було 

встановлення посади резидента при гетьм:ші після поразки Івана Мазеп11 

(1709 р .). На резидента покладався нагляд за зовнішні~ш і виуч:~ішиі~ш 

справами в Украіні, за дія~ш гетьмана та старшини, контроль за розподілом 

зе~1ель. Головнокома11дуюч11м11 козацькими війська~ш стають росіяю1. 
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Присутність резиде11та на приІ'Іомі гетьманом іноземних послів буJІа 

обов'язковою. 

Повноваження Генераль11оі віІ'Іс~.ковоі кан~1елярії залежал11 від 

компетенції та функцій геть~1ана. Двічі царський уряд забороняв вибори 

гетьманів і двіч і до міні~1ума об~1ежувалася діяльність Каtщет1рії. Так 

було після с~1ерті гетьманів Івана Скоропадського А Датта Апостола. В 

цеn час замість rеть~1а11ів Лівобережною Украї1юю керували росіАс~.кі 

установи; Перша Малоросійська колегія (1722-1728 рр.) і Кмщет1рія 

міністерського nравлін11я (1734-1750 рр.). 

Відразу ж після встановлення Перша Малоросійська ко11егія взяла в 

свої руки фінансові справи Украіни - збір податк і в, контроль за іх 

ВНЧJЗтам и , а також призначення на посади полкової і сотенної старшини . 

Колеrія перебрала на себе також функціі вищоі судової та аnеляціАної 

інстанціі . Таки~~ чи110~1 владу Генеральної віnськовоі канцелярії було різко 

обмежено. Крі~1 тоrо, в 1724 р., після арешту Полуботка з Aoro 

однодумцями, які намаrал11ся обстоюватн перед Петром І nрава України, 

для управління Канцелярією пр1ІЗІ1ачено нову 1·е11ераль11у старшину в складі 

полко1111щ<;а Ле11енця, глухівськоrо соnшка Мануйловича і бунчукового 

товарнша Гречаного. UeA склад Канцелярії 1(ілко~1 nіпкорявся 1\арю і ні 11 

чому не суперечив МалоросіnськіА ко11е1 · іі , що фактично управля11а 

Україною. 

З відновленням геть~1аиства у 1727 р . і з обрання~~ геть~tа110~1 Данила 

Аnостола ліквідується Малоросійська колеrія і 110110вJJюється діяJJьність 

Генеральної віАськовоі канцелярії. В "РешительнЬІх пунктах", даних 

Даннлов і Апостолу, вказувалося, що rетьман мав керувати Україною через 

Канцелярію "из совета ге11еральноn старшинЬІ". Одночасно царський уряд 

значною ~1ірою обмежив владу rетьмана , надіславши резиде1rrа д11я 11ап1яду 

за Aoro діялм1істю. Крім то 1·0, цар одержав право дарувати і роздавати 

землі в Лівобережній Україні , тобто rет~.маи втрачав реал~.иу екоио~1ічну 

владу. 



УІІ 

За геть~1ана Да1іи11а Апостола було з~1е11шено кількість росіян в 

ад~tіністраціі Украіни, гетьману було повернено право призначати уряд 

Генеральноі канцеляріі . Тоді ж вона була поділена 11а пов11ття і 

департаменти. Перше повиття дістало назву генерального, бо відало 

справами загального для Украін11 з11аче11т1. Інші ~~а11и 11азви полків, 

справами яких вони відаш1: ніжинське, ~шр1·ородське, прилущ.ке, 

переяславське, гадя11ьке, чернігівське, київське, стародубське, полтавське, 

лубенське nовmтя. 

Значним був вклад Д.Апостола у поліпшення судочи11ства на 

Лівобережжі, резул~.тато~1 чого було встановлення більш чіткої 

суддівської системи. Генеральній віАськовіА канцеляріі належав конrуоль 

за здійсненням судових змін і за діяльністю судів, розгляд сnрав, nоданих 

на аnеляцію. Канцелярія керувала роботами з питань кодифікації 

украі"ського nрава, що були розпочаті в 1730 р . ; для цього 

упорядковувалися права на володіння ~1аєтка~ш на Лівобережжі, особливо 

ранговими і ратуw"и~1и. Повернення у 1727 р. до автоно~ших начал 

уnравлі1шя було справою тн~1часовою. Рішення царського уряду про 

відновлення гетьманату мало на ~1еті Jщwe часткове поверне1111я автоно~1іі 

ЛівобережніА Украіні. Політнчна та еконо~1ічна влада геть~1ана порівняно з 

попередніми ге-п.манами стала ще більш об~1еженою. 

Після смерті Данила Аnостола російська і~шерачшця Анна Іоанівна 

не дозволила виборів нового геть~1аиа. Указа~щ від 31 січня та 31 липня 

1734 р. 11становлювалося т11~1часове МалоросіАське правління, або 

Правління rеть~1анського уряду, яке здіІ!снювало своі фу11к1tіі через 

Канцелярію м іністерського правління, до складу якоі входи;ю шість осіб, 

які замі1ш;ш ren.~1aнa. 

Новоутвореніtі канцеляріі були підпорядковані всі центральні та 

місце1:1і уста1ю1:1н, в то~1у числі й Генеральна 1:1ійськова ка~ще11ярія, яка 

звітувала перед нею і повністю підпадала під її ко11ч:~оль. З кола діяльності 
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Генера11ь1ІОЇ віnськової канцелярії було в 11лучено судові, апеляціnні та 

фі11а11совісnрав11. 

Таке становище зберігалося до 1750 р., до відновлення гетьманства. 

Кандидатура гетьмана була заздалегідь підготовлена імператрицею - це був 

Кирило Розумовськнn, брат фаворита Єлизавети Петрівни Олексія 

Розумовського. У 1750 р. старшина за вказівкою царського уряду на своїn 

раді обрала Кирила Розумовського геп.манам. За рок11 noi·o гетьманування 

пан і вна верх і вка ще бі11ьше зміцни11а своє еко110~1ічне становище, 

намагаючись зрівняп~сь з росіf!ськи~1 дворянство~~ . Втративши політичні 

позиції, старшина прагнула укріпитися у соціально-економічніn сфері. 

Спираючись на родинні зв'язки, Кирило Розумо11ськиn фактично ~щв 

t1еоб~1ежені права на Украіні; гет~.ман лосиле~~о роздавав старш1щі зе~ІJІі. 

За Кнр1~ла Розу~ювс~.коrо лриnинила 1tі1111ьність Кан1(еm1рія 

міністерського правлінttя . Генеральній військовій ка1щелярії було 

повернено її попередні функції. Оскільки rеть~1аt1 ~~ало бував tta Украіні, то 

Канцелярія віді1 ·равада знач11у роль в управлінні Лівобережжя~~. Зокрема, 

tteю була проведена судова рефор~~а 1763 р., розпочалася реорrа11ізація 

козацького війс~.ка, удосконален11я арт11леріі тощо. Але під сувор11й 

контроль бу;ю поставлено фінансов і справи Украіни, скасовано митні 

кордо11и м іж Росією і Украї1~ою. 

З вступом на престол Катерини ІІ посилилася колонізаторська 

пол ітика царизму, який здійснив подальші заходи щодо ліквідаціі автономіі 

Украін11: в 1764 р. було скасовано гетьманство, а разо~1 з тш1 і Генеральну 

військову канцелярію, управлі1111я Україною перейшло до Другої 

Малоросійської колегіі на чолі з президентом, царськи~t са11овн11ко~1 

П.О.Румянцевн~1; остаточний удар по автономії Украі11и був завдан11й у 1781 

р., коли було скасовано полковнй устрій. 

Отже, протягом майже століrгя геть~1а11ат і очолювана ним 

Генеральна військова канцелярія були І(ентрами політич1~ого жи1тя 

Украіни . І хоч російськ11й уряд контролював іх діЯJ1ьність, а також 
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nостіЯио втручався у внутрішні справи Украіни, все ж управління і 

соціально-еконо~1ічна політика в Гетьманщині здійснювалася ци~1и 

інсппуціями. Гетьмани і Канцелярія буди внразниками , хоч й об~1еженоі, 

державності Украіни, ім довrиn час належали ключові поз1щіі в 

судочинстві, фінансах, економі ttі, коза11,ькому війську. 

Діловодство Генеральної військової канцелярії 

Прослідкувати діловодство Канцеляріі з початку її існування 

неможливо через те, що документи за XVII ст. маnже 11е збереглися і в 

л ітературі це питання не висвітлено. Кількість документів, що діnшла до 

нас і стосується першюt років XVIII ст. теж невелика . Це - ун іверсали і 

листи rет~:.манів, донесення полкових і сотенних канцелярій, суплік1t, 

скарги або чолоб11тні окре~шх осіб. Ці доку~1енп~ адресувалнся геn.~1анові. 

На деякнх з ннх на зворотній стороні в11кладається з~1іст написаного та 

резолюція: "До суду". Рішень чи копіn відnовідеn на ннх ~1аnже не~1ає . 

Починаючи з 1720 р. здійснився перехід діловодства Канцеляріі на 

д і ловодну систему росіnськ11х установ, передбачену "генераль111н1 

регла~1ентом" . Украінську ~юву було витіснено з установ Украі11и і замінено 

російською. 

Основна маса доку~1е11тів фонду стосується 30-60-х рр. XVIII ст. 

Докуме11ru, що надходили до Канцеляріі, потрапляли до рук 1·енеральиого 

писаря. Він знаnо~швся з їхнім з~1істо~1. більш важливі доповідав геть~1а11у, 

якиn вирішував питання і ставив свою резолюцію. Після цього доку~1е11ти 

записувалнся в подавч11А протокол і передава11ися до відпов ідного пов1птя . 

Там готувалися чорнові відповіді, які 110верталися rе11ераль110~1у писареві 

або старшо~1у к анцеляристові. П ісля перевірки ни~ш. документ 

переписувався "набіло" і генерадьниn писар передавав no1·0 п~тьмавові ва 

підпис. Нарешті документ записувався у відпуск11у nротоколь11у книгу і 



відсилався за прнзначеиня~t. У в ідсутність геть~tана рішення справи 

ухвалювалося на засіданні генеральної війської старшини. 

За гетьмана Кирила Розу~ювського діловодство Канцелярії 

ускладнилося. Донесень і листів було так багато, що геть~1ан 1760 р. 

організував спеціальну контору для прийо~1у кореспонден11ії, що йшла на 

його ім ' я. Очолив контору бунчуковий товариш Василь Туманський, до її 

складу входило ще З канцеляристи. 

У Канцеляріі велася знач11а кількість книг. До юшп1 реєстраttіі 

вхідних доку~1ентів записувались грамоти царів, укази Сенату і колегій, 

промеморії від генералітетів і воєнно-похідних канцеляріtІ російських військ 

на Украіні, рапорти і донесення із полковюt і сотенних канцелярій, також 

відмічався р і к, міся1(ь і число надходження доку~1ента, короткий зміст 

його та відміntа, до якого nовнrrя направлений документ. 

У книгах реєстрації 11ихід11их доку~1ентів заиотовувалися до11есею1я 

Каицеляріі до Сенату, укази й ордери nодковим /\:анцедярія~1 і сотника~~. 

листи ко~1ендантам, митрополитам та і11. 

Kpi~t того, велись книги записів розпочатих справ, де зазначалося, за 

яким документом заведена справа (донесення , ордер, чолобитна), зміст 

справи і кількісn. аркушів в ній. 

В канцелярії складалися щомісячні відомості вирішеннх і 

невирішених справ, протоколи допитів під час судових розслідувань й 

оn11тів свідків. 

Справи систе~1атизувалися за кореспо11де11тськи~111, nред~1ет1111~111 і 

номінальними ознаками (укази, опреділення і т.д.). 

Уже в кіtщі 30-х років XVIII ст. у Канцелярії була окрема особа, яка 

відповідала за архів. Відомо , що геть~1а11 Кнрило Розу~ювський приз11ач11в 

арх іваріуса, який підпорядковувався безпосередньо генеральному писарю. 

Крім архіваріуса в архіві було два військових каюtеляристи для складання 

опису справ. 
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Історі .11 фонду Геверальвоі 1і Іtсько1оі к:авцел.11ріі 

В процесі ді .11льності кан1tеш1ріі відкладалася з11 ач 11 а кількість 

доку~1ентальннх матеріалів. Але далеко не асі з них дійшли до 11ашоrо часу. 

За часів Богдана Х•1ельннцько1·0 архів Канцел.11ріі з11аходнвся 11 

гетьманськНІ столиці - в Чигирині під наr лядо•1 генерального п1-1саря: і таи 

зберігався до 1676 р. Тоді ж, коли за•1ість Петра Дорошенка геть•1а110м 
став Іван СамоІtлов11ч, останні Іt вивіз арх і в з Чнгирина до своєї резиденції в 

Батурині, де 36epir·am1c11 Іt інші архіви геть•1а11ів. Частшtу документів з 

Чю·иринс~.коrо архіву І ван Са•10Аловнч передав до Москви . У 1709 р . 

Батурин. :11к відо•10, був спален11R і зруА 11ованнR дощенту Д.Менш11ковнм. 

Найважливіша у поліntЧНNІУ плані часпша архіву була внвехна до Росіі, 

peurra документів згоріла. Матеріали Канцеляріі, що тепер зберkаються в 

Центральному державному історичному архів і Украі1111, ~1.Киів, своїм 

походженням пов'язані з Глуховим - столю1ею Лівобереж 1юї Украіни з 

1709 р. Але і цеn врхів Канцеляріі не діІІwов до нас повністю, бо значна 

lloro частина втраче11а ще в XVIII ст.: по-перше, через відсуrn ісп. належноі 

орrа11іза1 1іі архівної сnрав11. по-друге, чере3 пожежі 1748р. і 1784 р.4 

Найперші 31·адкн про долю архіву Канцеляріі стосуються 1739 р., 

кот1 Канцелярія дала розпорядже1шя віАськовому канцеляристові Андрію 

Л11w11 і з 25 і ншшш ка1щепяр 11ста•ш розібрати справи. Завдання було дОСІІТЬ 

"вузьке" і стосувалось лнше "чолобнтческих" спраа. З ІtJ>Qro часу в 

доку~1ентах зустрічаєио назву "Ге11ераль11а Архіва". 

З ліквідацією Канцелярії в 1764 р. її документальні ~1атеріали бу111t 

nереда11і Друr і ІІ МалоросіІІськіn ко11 еrіі n утворили "Маsюросіnську 

rе1 1еральнуархіву". 

4 Ро~1ановськиІІ В .Н. До історіі архі1111их фо1щів старої 1·етьма11щ11ни /1 

Арх івна справа. - Харків, 1927. - К. 2-3. - С. 55-56. 
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ОстаточниІ'І удар по ад~1іністраllfв1ю -nолковому устрою, поширення 

загальноросіІ'Іськоrо територіального поділу, зокре~1а, на~1існшtтв, 

ліквідація Друrоі Ма1юросіnськоі колеrіі і заміна її у 1781 р. намісницькими 

правліннями призвели до поділу "МалоросіІ'Іської rе11еральноі архіви" між 

Київським, Черніrівськи~1 і Нов1·ород-Сіверсь 101м правліннями. Значна 

частина документів опинилася у Чернігові, де зосередилися ~tатеріали, що 

стосувалися території на~1іс11нц111а, а також Генерального повиlТя, тобто 

всього Лівобережжя. Менша іх.ня часn~на потрапила до Києва і Новгород

Сіверська. 

Нове ~1ежува1111я України в 1796 р. на губерніі викликало черrовиІ'І 

поділ арх.івт1х. матеріалів між губернськими канцеляріями n і11шню1 

установа~шs, в яких вони збері1·алися до рефор~t 60-х років ХІХ ст. В 

результаті судової реформи 1864 р. документи судів, у яких частково 

опинилися і судові справи Гевера11ь11оі віnськовоі канцелярії, буюt 

відправлені до Московського архіву Міиістерспа юст1щіі. 

У другій половині ХІХ ст. ~tатеріали Канцелярії, що зберігат1ся в 

губернських установах, були пошарпані колекціо11ера~ш. чи~1ало їх 

потрапи110 до приватних архівів і бібліотек, і, зокре~tа, до Публічноі 

біб11іотеки в Петербурзі і Румянцевськоі бібліотеки в Москві. 

Отже, до 80-х років ХІХ ст. фонд Генеральної віnськовоі канцелярії 

був розпорошениn і з11аход11вся в основному в Києві, Москві, Полтаві, 

Чергігові та Новгород-Сіверську. Більшості документів загрожувала 

загибель через недбале зберігання на 1·орищах і в підвалах губернських і 

повітових установ під 11а1·лядо~1 малоnись~1е1111их архіваріусів і реєс1раторів. 

І лише завдяки втручанню наукових сил Києва та Харкова 

документаJІьні ~~атеріали Ка11цет1ріїта і11шнх установ геть~!аІ!ЩИНИ вдалось 

врятувати. У 1880 р. з Чернігова за ініціативою Харківського історико-

5 Пили'nенко И.В. Скорбнь~й лист архнва МаJІороссиnскоn коллег1111 // 

Киевская старина . - К., 1887. - Кн. 2. - С. 447, 456 
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філологіч 1юrо товариства до Харківс~.кого університету було перевезено 

справи установ Лівобережноі Украіни XVII-XVIII ст . З того часу 

новоутворенні! Харківськ11n історичний архів став основним ~1ісцем 

концентрування документів Гетьманщини. Сюди було nере1:1езе110 також 

архіви з Полтави і Новгород-Сіверська. Функції 011оро1щя архіву Кавцеляріі 

взяв на себе і Київськнn архів давніх актів, до якого в 80-х роках ХІХ ст. 

було передано з місцевого губернського правління вс і доку~1е11ТІі за XVII

XVIII ст., в тому числі і доку~1енти Генеральної віАськовоі ка1щелярііб. 

У 1926 р. з Москви до Харківського історич1101·0 архіву було передано 

матеріали з історіі Украіни, в тому числі і Генфальноі віnськовоі 

канцеляріі. Ставилося також питання про об'єднання схожих за складо~1 

архівів Києва і Харкова в єдиний архів давніх актів. ЗдіАсннтн це не 

дозволила Друга світова віАва. На її початку не буJ10 мож1111вості вивезти 

архіви з Києва і Харкова. Документальні матеріали Харківсько1·0 архіву 

давніх актів (колншнШ історичний), реорганізованого в 1943 р. у філіал 

Ценll'ального державного історичного архіву, п ід час окупації ~1іста не 

зазнаsш великих B"f1'aT, тоді як документи Київського архіву були ~1аАже 

знищені. 

Розпорошеність фонду Генеральиоі військової каиt!еляріі ~1іж ЦДІА 

УРСР у м.К11єві та його філіало~1 у ~1.Харкові уrруднювала в11корнстання. 

Тому в 1958 р. фонд був сконцентрований в Це11ч:~ально~1у держав110~1у 

історнчно~1у архіві УРСР ум.Києві , де й зберігається до сьогодні. 

Склад та зміст документальних матеріалів фонду 

Справи фонду складают~.ся з універсалів і JІистів гетьма11ів і 

полковників, указів, ордерів, "веденій" (звітів) Генеральної віАс~.ковоі 

6 Романовський В.Н. Нариси з архівознавства. - Харків, 1927. - С. 102; 

Иванов Е.М. Харьковский 11сторическнА архив. - Харьков, 1904. - С.6. 
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канцелярії та nолков1111 кан11еляріА: переписів, ко~щуті в, ревізій, 

відомостей, журналів засідань n опреділень канцелярії, до11есень, рапортів 

полкових і сотенних канцелярій, скарг, суплік, чолобитних козаків, 

старшини, посполитих і міщан; маніфестів, грамот n указів російських 11арів 

А імператорів, указів, ордерів, оnреділень Сената і Колегій. 

про старшинсько-поміщнцьке, 1~ерковно-~1онастирське, козацьке, 

посполитське та ін. землеволодіння; стан військових маєтностей; надання 

старшині Я ду;11;івництву на ранг і в спадкове володіння селян, сіл, хуторів, 

уг ідь, млинів і т.ін.; 

про державний nодітичниn лад на Україні, в:іаємовідносини з Росією, 

Польщею, Кримом; про діяльність органів ценч:~альноі та ~1ісцевоі влади n 

управління, взаємовідноснии з церквою; 

про стан козацько1·0 війська, складання реєстрів і компутів, участь 

украінських. полків у лох.одах. російськоі ар~1іі, прикордонній службі, 

бідівництві фортець, спорудженні й охороні Украінськоі лініі, Ладозького 

каналу; про розміщення регулярннх російських військ на Украін і , втечі 

солдатів тощо; 

npo ад~о1іністраn~вно-територіаль11иА nоді11 України ; 

про внутрішню й зовнішню торгівлю з Росією, Польщею, 

Туреччн1юю, Кри~юм; відкриття торгів, ярмарків; про ціни на хліб, худобу, 

конеА; 

про діяльність органів суду; 

про перепис11 населення, nр11родниtі рух населен11я; 

про взаємні суперечки ~1іж влас1111кюш за рухоме n нерух.0~1е ~iat11ю; 

про захоплення і запис у підданство козаків і селян козацькою 

старшиною, дух.ів1щцтвом, про захопле1шя ни~ІИ козацьких і посполитських. 

земель, ~1аnна, насн11ьства над народними ~iaca~111 з боку старшнни; 

про антнфеодаль11у, аитикріпос11111(ьку боротьбу селянства та 

козацтва, гаАдамацькі рухи; 



про збір податків і недоі~1ок: виконання повинностей на користь 

держави і власників, стан фіиансовоі справи на Украіні; 

про ста11овище і розвиток ~1іст і nро~1ислів, зародження 

капіталістич1шх відносин на Украіні в XVIII ст. ; про селіlJ)яиі, винокуренні 

заводн, рудні, гути, шкіряні. суконні та інші ~1ануфактури; 

про розвиток міського будівннцтва, архітектуру церков, ремонт і 

будівництво соборів, ~юнастнрів; про Глухівську школу співів, Кнівську 

акаде~1ію, церковні школ11 на Україні; 

про побут старшини, духівництва, козаків, сел:~ш, ~1іща11; про пожежі 

та інші стихівні лиха. 

Документи фонду написані в основному українською і російською 

мовами, скорописом ХVШ ст. Є докумеtгrи, писані польською, латинською 

та і11шими мова~111. 

Ях:ість описів і науково-технічна упорядкованість фонду 

Фонд Генеральноі віnськовоі ка1щеляріі - tlеІІ1J)аль11оі установи 

Лівобережноі Украї1111 XVII-XVIII століть - є важливим джерелом для 

вивчення історіі Украіни в усіх аспектах. Всебічне відбиття доку~1ентами 

фонду жиrrя українського народу ~ц~Rже за ціле століrrя nривертаJю 

увагу дослідників Украіни, Росіі, Білорусії та інших краін. Між тим, повне 

використання докуме11таль11их багатств фонду завжди об~1ежувалося 

відсутністю якісного науково-довідкового апарату. 

Протяго~1 XVIII і Х І Х ст. архівісти на~1агалися зробити 

доку~1е11тальні матеріали Канцелярії зручни~ш для користування. 

Вперше описания доку~1ентів було здіІІс11ено ще в середнні XVIII ст., 

в період зберігання доку~tентів в ''Ге11ераJ1ь11іn архіві". З ліквідацією 

Ге11еральиоі віJ:Іськвої канцелярії описання було продовжено в 

"Малоросійській Генеральній архіві", в 80-х роках XVIII ст" в результа1і 

чого були складені описн. На жаль, збереt·Jшся вони лише в фраг~1е11тах. 
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Після nеревезе1111я док;у~1ентів до створеного в 1880 р. пр11 

Харківському університеті Центрального історичного архіву, протягом 

1883-1892 рр. силами істориків-ентузіастів Харкова і Києва за діловоднишt 

заголовками складено новий опис. До нього, без поділу на фонди, були 

включені, крім Генеральноі віІtськовоі канцелярії, й доку~1ент11 інших 

установ Лівобережної Украіни, зокре~ш Малоросіnськоі колегії. 

У nісляреволюціІtний час, починаючи з 1932 р., і до 1940 р . в 

Центральному архів і давніх актів у м.Харкові (бувший Централ~.ний 

історичний архів) проводилося уточнення фо11дува1шя документів архіву, в 

результаті чого було сформовано ряд фондів, 11 то~1у числі й фонд 

Генеральної військової канцелярії, одночасно було складено інвентарні 

описи, справи в яко~1у були систематизовано за хронологічною ознакою, 

заголовки ж залишено діловодні. Цими описами користувалися і nісдя 

віІtии 1941-1945 рр. 

Як правило, заголовки опису, написані староукраінською дідоводиою 

мовою, з додержаиня~1 староі стиліст11к11 А орфографіі, не завжди 

розкрива1111 зміст справ, були важки~ш для сприІtнятгя, не відповідали 

сучасним вимога~~ теоріі і практики архівноі справи, рівню історичної науки, 

а подекуди дезорієнтували дослідника. В описах будо ба1·ато дописок, 

приміток, скороче11ь, ряд одиннць зберігання в11було. Хоч в ос1юву 

снсте~1атнзації справ у описі була покдадена хронодогічиа ознака, але 

неточності у визначенні крайніх дат од1ши1tь зберігання ставили під су~шів її 

правильнісn.. Предметно-тематична ознака виражена слабо. Незадовіль1шІt 

фізичннй ста1ю опнсів (деякі сторінки від частого користування зіпсувались 

і п ідлягали реставрації, окремі тексти не читалися) утруДІ1ював 

користування ними. Через 11е у 1966 р. перед архівіста~ш постада 11агальна 

потреба в удосконаленні описів фонду Генеральної віІtськовоі канцелярії. В 

результаті nроsеденнх робіт бу до псрескладе1t0 зз.го110вки, уточнено крайні 

дати, зл.ійс11е110 тематичну розробку доку~1еитів, облік затухаючих текстів, 

складе1ю передмови. список скорочених слів . 
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Таким чином, n icJJя удосконалення фонд Генеральноі військовоі 

канцеляріі на І січня 1994 р. має 4 описи і 23253 справи. 

У першому описі 2860 одиниць зберігання, що охоплюють доку~1енти 

за 1656-1764 рр . Справи в опису систематизовано за хронологічною та 

nредметпо-тематич11ою ознакою. 

Другий опис у 1955 р. був пересистематизованиІ! в зв'яжу з 

надходженням справ з Чернігівського облдержархіву, Інституту історіі АН 

УРСР та справ, вилучених з інших фондів. Тепер опис налічує 82 одиниці 

зберігання за 1739-1765 рр. При перегляді справ встановлено, що 12 спра11 

не належать до фо1щу Ка1111елярії, про що і заЗtІачено в графі "Прн~1іткн". 

Опис третій охоnтоє доку~1енталь11і ~1атеріалн за 1709-1765 рр. і 

налічує 20171 справу. Опис складається з 12 томів. До тому 12 внесено 

також справи різню; ко~1ісіn, що діяли при Канцелярії. 

Опис четвертий налічує 140 справ за 1737-1771 рр., до нt..01·0 

включено матеріали "Учрежденноn в Малоn России о трехсотть~сячноn 

рубле~юn сум~1е за волw денег но протчих делах комиссии". 

Справи в описах систе~1аruзовано за хронологічною ознакою, хоча і не 

завжди послідовно. 

Недіючі описи включено до відповіюшх описів останні~щ но~1ера~щ на 

правах справ. 

Фізичниn стан фонду задовільниn: у 1950-60-х роках nроведе1ІО 

ремонт, реставрацію, ну~1ераt~ію справ. Одиниці зберігання взяті в 

палітурки. Фонд повністю за~1ікрофілt..мовано. 

Удосконалення описів фонду здіnснювалн співробітники відділу 

давніх актів В.С.Кук, Л.З.Гісцова, В.Д.Чу11тулова, Г . С.Грабова, 

Г.В.Болотова, В.В.Страшко, О.Л.Зотіков, 0.Г.Полегаnлов, Т.Н.Ц11~1бал, 

Т.Ю.Гирич, Л .Я.Демченко. 

Передмову склали Л.3.Гісцова і Л.Я.Де~1ченко 
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До опису І т. І фонду 51 увіnwдц справи Генеральноі вНtськовоі 

канцелярії за 1656, 1667, 1672, 1690, 1701, 1704, 1706, 1708, 1709, 17 14-

1718, 1722-1737, 1740-1743, 1746-1756 рр. 

У першій графі даного опису - порядковий номер - зазначено номери 

справ, за якими вони обліковані у фо11ді; у другій графі подано номери 

справ, за якими вони значилися з кінця ХІХ ст. до 30-х років ХХ ст.; у 

~й графі подано за1·011овки справ ; у четвертій - зазначено крайні дати 

документів ; у п'ятій - кіJІІ.кість аркушів у справі . В останній графі, де 

необхідно, вказуєп.ся на фізичний стан доку~1ентів. 



с~ок скоючrnь 

rp . - граф , графШUі 

.цив . -дивись 

- юшзь , IOUJI'mifi 

- wtcтo 

.1.1-ко - мtстечко 

р. ,рр . - рік , роки 

р. - річка 

с . , се . - село , села 

сл . - слобода 

св . - святІlJ , свята 

спр . - справа 

- СТОЛІТТЯ 

х:ут . - xptp 
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Yнt вeJXJa.r гетьwана· Dо гдана 

.wе.1 ьннцького киJвсьжоwу горо;цо 

owy отаw~ну Петру Бутриuовичу 
ро пі;цтверда:ення права на во.10 

tннн П.ІЯЦОІІ 1 11, ЮІt>ВІ. 

Kontя ХУШ о!', 

!667 р , 

8 а:овтня 
І656 р , 

Yfl i Bepoa.1 геn.uана пав.tа 
Тетері про пt;цnєрдІенпя порИJІ. 
ку с-rягпекпя tоргових wит /вС'r -

нов.1еного гent.taнou Бо~аноw 

Хwе~~~~ь~;:/~т. ~~~у~~я 

!672 р . 

УнІвероа.1 ren.waнa Іва на С8 

ЇrоА.1овича JІJ'1&1!'р аш1ювt - РаІtч! п о • 
З;z~.ачу l!owy на відкуп І ндуктовD 

го зdору. 

Копія ХУШ ст. І672- Іб87р І-2 

!690 р . 

18.Q'BSнa граwота Івана і Пе -
ра ОJ:е~tо!АовИчіВ .116е нсьхоwу 
ПО.ІКОВ ІІИКУ JІеонтtю ~ ІчцІ про 

підтверда:е ння права' в.1ас)Іостt 
на с , с . ДеІІwанІвка і да;в'ид. І вка 
Пн ряrи нсько!. соrиі дJ6Є'иського 
по.uу , НJІ ко'.1011 і іІц Ів Uиряrи нсь 
ко! оотн'І , на w.11111н на р. УдаІ! 
і під о , Повстин , та на ;цвір 

над р . Ораицею . 25 серпня 
Копія ХУШ ст . І690 р, І- 4 
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І70І р. 

Унівёрса.1 геть t.t ана Івана М1І 
зепи кафедраль110 11у uонасmреві 

Переяо.1івської єпископії про 
надання с. І.!rщІІ"Ііщі ПеРmоУ по.1 
·кової сотні Переяс.1авсь·кого по -

ку . 20 o11JtoГO 
Копія ХУШ ст . І70І р. 

І704 р. 

Універсали геть.uанів Івана 

Мазепи і даt111 .1а Апосто.па родині 

староду6ського nоJІковника · миха 

а ІtИк .rашевського про піДтзер;ц

ження права в.1асностt на 11.1111111 

та хутори БерезовщиніІ t десяту І!?~ ~~рnн 
ха Другої Сrародуе!ськоУ 110.u:ов П5 :вереси 

.__ IJ(y;, р . 
сотні. з сtчня 

Колія ХІХ ст. І729 р . 

І706 р. 

Універса.r гетьuана Івана Ма 

зепи КИУвськоwу uагіётрату про 
підтвердження права в.1аоності 

на лередwіотя Коиуu •яки , с.Пре

варка , дніпровські ос трони гору 

Шекавицю та С<!о.1рнь ;- на шинку 

вания rорf .11кою ; 

- на р~6а.п.ство і- на річці .21,Jrin • 
рі та ;цніпровоьких річищах ;- на 

вивіз з ііри1.1іських пущ сушняку · 

на частмве зві .1ьнення в і :ц tоі'

rових 111н• і -про заборону впису

вати wtщан та новопри6у.nіх лю

Де R :цо козацького сrану · і на 

J,py~. Л \ІРД УРСР ІШ З•м Jfl376 - І 2 r 

І ·~·""-І"'.". • • t 1'01 ••••• 
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право стягнення з Rи.Увоьких коз -
ів 'І':уничногс з зайнятих ни uи ui 
щансьr;их П'.ІЯцЇв . 

Копія ХУПІ ст . 

І708 р . 

Граuота Петра І про зраду ге 

тьuана Івана Мазепи. 

Кінець докуuенту втрачено . 

І9 .ІИПНЯ 
І7()) р, 

КоПЇЯ ХУШ ст. /І708 р.; І 

І709 р . 

Sобов • язання адuініотраціf 

.ІО!єво-ВоsнесенсьRоrо Ф.Іорівоько 

о поді.ІЬСЬl'>ОГО І:ЇНОЧDГО uонаст -
я підтвердити сво і' права на с. 

одосівка КИ:і'воькоі' сотні t по.1 

оу . 

Є копtr граuот царів О.1еF;сія 

МихаІ!.1овича-, Івана і Петра О.1ек 
і І!овичtв та універоа.жу гетьІ.ІЗ 

на Івана Скоропадського про иа

.1ування с. :Ходооfвка ф.Іорtвоьr:о 

wy uонаотирю . 

У11іверса.11 гетьuана Івана Ска 

оnадського староду6сьr;о1.1у війт 

еu•яну Єрuо.1овичу про заrверд 

ІКення І!ого на цt А посаді та про 

ідrвер,ц:иення прав і приві.1еі':в 

тароду6ськоро uагі:страту. ІІ .іютого 
Копія ХJШ от. І709 р. 



- 4 - -

[ '°"""-!~ • •01·00 ]····· 

І7І4 р, 

ІО І(упча жиrе.1ьки с. Берез і вка 

Срі<І.mнської сотні П:~ж.1уuьмго 

по.1ку АгафН Спtваківни 6ерезів 

Іськоr.tу священику Михріt.tу Трифан в-

!Jькоt.11 на карпи.1івськиіt гаІt з ro березня 
~тавищеr.t:. Г7І4 р. 

П Універса.1 Івана СІ<орщ1адсьtо 

І2 

~го про пересе.аення , згf;цно з 

iцapcьtиr.t указоJ.І , коза'!І"ів Юffвсь 

jкої сотні з r.tаєткІв ~rnі'вських 

~онас тирів на .1 і виіt Сіерег Дні п

jРа, та привернення тих , що .ІИІІІИ 

~сь у пі;~uханство ;цо відпові;цни 

~онастирів w. Ю!єва. 

Копія ХУШ ст. 

І7І5 р . 

Укази царів та Сенату /108 
t,>казів / про ад1.1ініотративно-гос 

22 .ІИПНЯ 
І7І4 р. 

\"І о;царс ь ке уnрав.1іння ЛівоСіереа...,. Іб .wтого 

~оІОУкрвJною. fєІ~отопа а 
Коnі і' ХУШ о r. !767 рр. І46 

Універоа.п геть1.1ана Івана Ско 

оnа;цського сину nереяо.1авоьког 

оJІNоnника Стефана Таr.tари-Васим 

ро надання !:iowy права в.tаоност· 
а с . Еогуmхова С.106і;цка , с . Не 

аnки і хут. Зо.11отонісь:кнІt Ге.1-

язівськоr сотні Переяо.11авоьког 

)lo.u:y та на степи , гаі' і r.t.niни ~І .nиотопа 
8 

р . СуноІt . І7І5р. 2 
Дрr~. Л \І РД УРСР !9116 З•м l't376- 12r. 
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14 Граwота Петра І 6yвsiot.1y с ra 

15 

ро;цу6СЬКОt.ІУ ПС.ІКОВОt.ІJ СуІ!.дІ 

Юрію TS ЗНSЧКОВОt.ІУ товаришу Се

uену Р)'6ця1.1 про наJ,ання Y.w пра 
tва в.rаоності на с . с . Бooi<n , qop 
носкі в , Jra1.1fвr:a , Куро~вів Топа 

.1ьськоУ сотні Староду6сьхого 

по.uу та х7т, Jстр і всьжиІ! Друго 

с!'ародубської сотні . 

Копія початку ХІХ cr. 

І7І7 р . 

Іб берези 
!715 р . 

Справа про розо.rІJІ.Ування скарг 

аите.rtв 11 . БoJ)lcnt.rь на соn~ика 

зrодо1.1 п ереяс.rавоького по.и:ово 

го суuц Сеuена Новаков~ча за 
прив.rас нення грунтtв , _ вирубання fі·//УІНЯ 

гаУв t садів, захоп.rення ву.rицІ 2 трёnня 
в Бориспо.11t та Ін . утисr:11 . 1724 р . 

- Ухаз наказного rеть1.1ана naвJ 

. По.rуdотка Jедосу Позняку про по 
вернення Тишку Мизюку на.1еа:ноf ~ серпня 

l!owy чао mни по.І.Я . І722 р. П 

І718 р . 

І6 Ухази Петра І гетьuаву Івану 

іСІfоропа:цсноwу про роз.wеа:у»ання 

зеuе.rь і угідь Ю!єво-ПечерсьхоІ 

лаври та ЮІєво-Видуdицьхого 110 

нас тиря наnко.10 печ ерсько го ulc І9 .111пня 

течкs , 6і.rя перевозу НеводнИцЬ!Ф~jtя 
го ra на р . JІи6І:11.ь у .w. ~еві . !720 р . 

п ... ~·-
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Унfверса.11 Івана Скоропа;цсь

Rого сотнику Jtorapcь!(oY сотні 

Староду6СЬ!(0ГО ПО.11!\'У Се11ену Г!І 

.1ецноuу про підтвер;ца:ення пра 

ва в.11.асності . на с. М!ха!!.1fв!(а 

Бак.1 авсм:оJ сотні , с . ВНrоu.11е 

ТТочарсьхої сотні та на грунти 

f uJGІниJ скуп.1ені в цих сотнях. 24 квіrня 
Копія Х1Ш ст . 1720 р. 

1 
Лист rеть1.1ана Івана С!(оропа~ 

СЬ!(QГО ;11.0 новгородського ота1.1а 

1
'"'"""1"'·"· 

••<то• І ···· · 

на з зо6ов • язання1.1 ві;цре1.1онтув -І7 жовтня 
ти ;zi.ax ерти.11ерf!!сь1<:0У !ІІО!(И . • І72І р. 5 

Копія- хm ст . 

!722 р, • 

18 Доr;у1.1енти 58 судових справ ВО серпня 

про спfр різних осіб за pyxowe и2gічня 
і нерухоwе wаІІно та пі;ц,цаних. І764 рр. 9І 

19 Справа про незгоди wfж свяще 

НІ!!(8UИ с. ООражіУвка Воронізьке 

сотні Ні:u~нСЬ!(ОГО 110.11!(у та сваь 

!(У о6раа іУвсь !(ого 1<:оза!(а Івана 

Шра~.І!(а з отамано1.1 Т111.1офієw: Xow:e~

r;ow. 
Лист до воронізького соrни!(а 

про надання ;цозво.1у обрати з6оь 

ЩИ!(fв -яр11аркових по;цаткf:в з uic 
' цевих ю~те.1ів. 

Купча z.ите.1ів с. високе 6ра 

тів Го рохових а:иrемu того а се 

а 6parau ІІІа,11аmенкови1.1 на три пс .. 
друк, ЛІІРД VPCP 1986 Зоw /\tЗЮ- 1 2< 
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Справа npo по,ці.1 сnа,ц11нни І2- І4 серп іЯ 

wіщаннна w. Новгt1Ро.ц-Сіверсьха f~2;еЕПНя 
Івана Товоrого wia його ,ЦОЧ!'ОІ) rт22 р., 
t СИRО&і . f1i~g?ня І4 

26 серпня 
І722 р. 

20 Справа про спір хозахtв Яхи 

ua С.ІИВИ, о.tехсія Г.(Жщеика і 

.Ан,црІя ІО!риєнкв та ін, сnfвв.1а -
ни~tів uпнfв на р . Попfвка nt;ц 128 .J:J!Ctoпa а 

с . Вирівкв Коноtоnсь110J сотні · g-z;Равня 
Ніжинського no.uy. !725 рр. 

2І Справа про спір аите.rя u, Н *8-

город-Сіверсь11огt1 .Архипа СЮе.1е 

11енка з свехрухою Аого ;цвоюрі,ц 

ної п.rеwfнниці ЄВдох!вю Jioli CSи 

~:~ 38 НИВИ , ПО.ІОВИІff город.у Т ~-нz2er.c Я S 

22 Справа · nро звхоп.rенкя новгt1 

jю;и;-сtверсьхою соrенkою сrаран 

ною у новгоро;и;-сtверського аиt1 

.u ТИwоха ІІІlІари жорtв ~ конеА і 

І1ФМ горІ.rки за nрІПІ.rаснення КИ!-1 

11.ров , на.tеаf!Их геrьwансьхоwу J90:~~ 
ваnняноwу заво,цу. І722 р . 
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·· 1 :~~ 1 •лсо •о• "' 
2г8 Суп.~іка oтapocnt о . uарчиаrин 

22<> 

tlдa r.iyxtвcькof сотнt Нfаинс ь 
кого по.~ку к;Jзь~.61 Кон;цраrовича 

на!Сазноuу геrьwану пав.~у По.rу<!от-

ку про причини арешту та захоп 

.:а:Єння uаJ:Іна аt1те.rя с.1 . Миткfв!Са 
Топа.rьськоf сотні Стародубськоr zs а:овтня 
по.~ку fІкнwа о.rехоІєва . I1Z2 р. 

Сказка св1111енніrа ТpofцJ>xot 
церІtВи w, НІаин O.iexctя І.1.1fча 

про повернення ниw грецt>хоwу ai: 
ХИWВЮІ.РИ!'У rpomelt . 

Коп ія Х1Ш ст. 

2'/' лист наказного отаро;uу6сько 

2S 

о по.повника Петра Корецького 

про вtдwову сотника ПоfІарсьхоf 

сотні Гз.1ецьr:оrо onpмяni роЗг.u 

ду справи за вхрценt rpo11i wi1 

Подоро.аниw , ІІого n.ieutнннxow 

Костеn та 1D1Te.1ew поnовичеu с. 
С.uуч і всьх МixaR.iow . 

!724 р . 

Суп.~іка якова rра<!овоького 

ро захоп.~ення nутивп.сьхиw попс~ 

І~Іихо.ІВеw на хуторі рогатоf xni;c 
<!и і конеІІ та про nохрм "я цьо 

20 серпня 
!722 р. 

го з.~очину n1тив.1ьськиw суддею 24 серпня 
Петроu Сеwеновиw. !724 р. 

1 ···"~1::= .• "°. І ." .. 

r· 



24 

25 

.,.9...,,_ 

1722 р . 

Cyn.rtxa писаря Г.rухtвсьr:оІ 
сотнt Сави W&ntєвнча пРо пове1 
нення Row-y з ВІіІсьхового СкареІ3 

ІІ креІ ,, в11tраченнх на доотавх~ 

.rиотІв пок! Rного геn.11!Іна Івана 

Скоропаnського з Wоскви 1 Г.rу

хt в . 
24 серпня 
1722 р , 

Cyn.rtxa сrаро;п,уеІсьr:ого СІуршфr

ра Яr:ова Ан;црtєвич а про СІезпt11. 

сrавнtсrь на11агань г.rухtвоькогс 

анrе.vя Івана Івановича о,црриаm 

з нього зайвих SOO зоJІоТнх про 2S серпня 
центt:в, 1722 р, 4 

26 Справа про нед.оп.rату господа 

ре11 Гадяцького заІtКу ІМхаR.1011 

~урІІ:О:воьхи11 аа.rування 11афарю f>0 :;rн;ю 
гадяцьkО! раТJІІf Івану ЮІ.rюа:но~ f722 р. 

'і!7 Унtверса.r наказного геть11аиа 

пав.rа Пo.rydorxa вtnсЬково111 то 
вариmу Стефану Хо.rодовичу про 

зеІfр до гетьwаиоькоГо двору 11е 
дово! :JІ.ЄОЯТИ/fН та очкового з 

Г.rухІвсьхо! • ВоронізьхоУ та К_ро 

.rевецьхоУ сотень Ні иинсьхого 

no.uy . 
ё7 серпня 
І722 р . 2 
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28 Реєстри про надхо;ІІ;•ення до 

ІВНІоьковоrо Схар6у nокуховного 

dopy від повів. 

22 серпня , 
І9 вересня 
І722 р . 

29 JJиct наказного ствро,ауdоьког '· 

30 

jпо.повникв петра Корецького до 
енера.1ьноrо віІtсьховоrо писаря 

tJЄuенв Савича про переоdтяаення 
t:JrвроАу6ського лову квартирува 
Jняu J.Іех.1ен6урзьхоrо корпусу t 8 
tpor Гренвмрсьхого поюсу та про 

tхвння перевесn: чвсmну rренадеn-

І:;:ьких рот АО Їн 11их лоцtв ЛІво- 8 серпня 
ІоереаноУ YxpaJI01 , І722 р. 

Граwоtи Пеtра І АО ПО.ІЬСЬКОГ 

;коро.І.Я Авг ус тв П npo pe.ti ri Ян І 
mски ;,крвТноькоrо і 6t.1орусь -

1Кого 11асе.1ен11я в Речі Пооло.ІИТІ 

Колії. 

З<f Реве тр цВІЮЬІІ"ИХ та rетьuвноь 
tмх ухазtв і граuот. і722-І733РІ 4 

І72З р, 

ЗІВ ВІдкритиІt .111ст про зо6ов • лза -
ня Cocmtцьxoro сотенного прав.1t -
ня о6ерІгати від лреrенз!R кре

~торІв нерухо11е ІІВ Ано оосницьк - · 
го аите.1я Федtра ,/іВІІЧенка до 

вил.1ати ни1.1 6оргів вроц.1авсько~ 

хупцю кав~пару та рооt ясько~.~у ку -
цю Петру Во.1одиuирову. 

Копія ХУШ С!, 
АрJІ<. !l \\PZI )'І'С Р 19" За11 Іt378- 12т 
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І75І ·Р · 

ЗІ ОпрQt.1еиня про порядок оrяг 

ения ПО]І.ІТІІ:В 3 llllHkfB Ю!єво
печер:акоУ .rав~ж . 

чаоmна J.охуwенту. І75І р. 

Справа про спJр козахів Бе 

реза№ьkоУ corнJ Переяс.rавсько о 

по.rку Кузьuи ra Івана Пав.1ею:і1 

з Яреr.ІОЮ '1'8 Деr.1 • яноr.1 ~ИЛО.ІЬ'ІЄ -і9 тrе:~; 
rauи за дІдtвоьку сnад!Qину . 1724 р . 

53 Донесення ПреоксвtУ Жураков 

ськсУ про безnfдставнІсть звин -
ва<~ення киrе.u.кою 11 . Г.rухtв ЄВ 

::~~: . с;::н::с:и~н~~: ~ренні ~ь~о;~п~ а 2 

S4 Донесення Анни ,ІураксвськоJ 

про несп.1ату ме•ханцеt.1 11. Г.rухі а 

Іваноw Цибу.rьськиt.1 ІОО !8.ІЯрІв 8 rравня 
за хуп.rеноrо хоня. І724 р. 

55 ,lІоиесеиня roзan о. ВИрІвrа 

ttоио1опськоJ oorнt Нfnноькоrо 

ПО.П)' Якиuа G.ІИВІІ про Не<::П.І!І'І')' 

J!ot.ІY хозекоt.1 Tepeoot.1 Єр110.1еижо11 

rpome l! за роботу у виноrуриі , з 

вирубання .rtoy ra tн . 
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І725 ,р . 

Sб Справа про опір почар::ькю: 

.1:ите.1ів Пав.1а Роuановича ra Ao1ti 
братів З І(атериНОD UflO.Q\XOIO !а 

f.Y зятеu Кузьuою за. ;підtвоьху 

спмв~ину. 

Справа про cntp вt Іtсьховоrо 

ханце.1ярис...Jа ваои.ІЯ Роwановича 

з ,цруnною Q..lexotя а~11евсьхоrо 

ра прив .1аснепня нею пере,JІ,аних 

на схов цінносrе Іt . 

Донесення /:tР У.І:ИНИ rенера.1ьно 

ІІ"р.оІ••• 1 ···""j~ ··=· ... " 

го віІІсьхового осаву.1 а /.!a pif rі~s~~авн: 
j!уравськоУ про наnрав.1ения ;по 28-29 січи~ 
Канце.ІЯріУ втіхач і в-крtпааtв ~26fЧня 
Івана Пр_ончищева. I7Z7 р . 

868 Розиох про визначення аор,цо-
нfв 11f .1: uаєтнtсm КМєво-Uе.1:11rі р 

jоьхого монаоn1ря о . Русанів !'8 
с . Ве.rиха Стариця Переяс.1авсьхо 

го по.uу uаєтнtстю родини гене

ра.1ьного вfАоьковоrо хор1н.1:оrо 

Івана Cy.muи. 

37 Справа про cпl p. wf .1: хозахаuи 
с. Qзаричі kоНОІ'ОПСЬИОf СО!'Ні 

Віпнсьхого по.uу ЯХнмоw С..Ивою 

і О.1ехсівw Гри11енхо111 за несп.1а-

6 серпня 
І725 р, 

~е~~~~еІt н~ реuонт rx спt.1ьноІ' _5 J~r~~: 
5 

Др1&0. .1\ІРА УРСР 191& 3•• М376- 12т. 
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38 Справа про отягнення иf.инсь 

І":иw :купцеw ДІа!троw Га.1ахтІоноw 

~ r.1yxt:вcьxoro вt Ата Івана Іван - !9 а:овтня 
~І і А З )т !725-
р~:ЗJ І о:~б~~:~ 'J'ИО ' ЗО.ІО X>r~zr~~~ !9 

~26 р.' 

59 Справа про на АwоnиА спір с:вя 

1t1екиха с. Бt.1огощІ Мr.ІИнськоf 

отні Сrародубськоrо по.u:у з 

rapmиw в!Rськовиw каице.rяристо ,22 а:овtня 
~·годоw бунчуковиt.t то:варишеw Дан -1б7~У~ня 
~ow Покороьхиw. !748 рр. 

40 Справа про спtр а:ите.1ів Бо-

4! 

~иопt.1ьсьхоУ сотні Переяс.1авсь

І':оrо по.пу МоЯ:оея ье µхv<1"ча і 

~хара фавечовича з переяС ... авсь 
І':И t.t по.uовиw cyue.o Ceweнow НоВ -
І':овичеw за поруа~еЮІя JІ"онтрах'J')' f.іz~втня 

~а з;цачу в річну орен;цу 11инхо:во 15 травня 
о ;ц:вор)' у w. БорІІСпо.11 . JJ~ рр. 29 

УІІ'аз сена'J')' пРо :вІ;цаю:ву :кур 

~ру Ю!fвсьхоУ rуберисьхоУ ханце 

lv!PiY JІJІІ" 'Яиу Wорозову вluani 
~8 вt;цхуп торгов.1kІ wи.1ow У w. 
~ !анні . 

5 квітня 
!726 р . 
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42 Указ Сенату про призначення 
ЬтароАубського коwенданта r.1.1f 
ПаІDкова nо.1lіовникоw Стародубсь - 5 квітня 
kого по.осу. !'726 р . 

43 мaтepfa.ni /.mcm , namпoprи, 
Ббmи'l'И , уlіази , fнст}1укцІУ , унІв р
Ьа.11/ про с.ауабову дtя.1ьнfсть 
начlіового товариша Jі)'бенського 

Ьову, реген-rа хору фе.ІЬАW8JІІІІВ - Zl__ червня 
Іе Wиxa lt.ta Го.tіцинв Пе'f})е Львов іЬ2~пня 

Kontt. !752 р . 37 

4~ Опре;ці.1ення про зобов • язання 
.Q'Хівськоrо отаwана Федора о"е 

Іrьяновича прис.1аm в канце.uрі11 
hр~че-rних АО справи Івана Ти"оф -
Ева аите.1tв с . с . Uзрчиmина Буда п .1nтого 

І Собич t . !726 р, 

43d оnредt:rення про вих.1ик ;11,0 Ка -
be.up!J аиоrе.ІЯ с. · с:апова.1f:вк8 
\::апова.1tвсьr;оf co-rнt НІаинськог 
bo.ny Григорія Поповича , причет 
~ого до справи ч.1ена Ма.1оросtІt-
ькоУ Ko.terfr пі;цnо.uсовника Фе-, 21 квітня 
орв Коmе.rьовв. 1726 р . 
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4'іІ- Оnре;1t І.1ення про зо6о:а•язанн 
;~tруаини генера.1ьного вНІсьхово 

го о у;ц,цf Євдокtr qорниm nоверн -
m .11.иrе.1!цІ r.1 . Баrурин О.1ені q ~4 вереси 
чtJІЬ 6ровар чи Яого вартість . !726 р. 

44 Купча аиt>е.~ьки о . Нова Гре6 

45 

.111 Г.1иись!І:оУ соrиІ J116евського 

по.пу О.rени Риuаренко про npo-
na• сотнику Срtбряиоько! corиt 
!1ри.1уцького no.uy Анrону Троци !4 кв t тня 

н і .І!Оу та ;цвох НИВ . !727 р. 

Справв про опtр шинкарки JID( 

ки яку6ихи з nереяо.1авоьnr.1 по 

ковиr.1 оуuею Cer.1eнor.1 Новакович(ІJ . 

за порушення умов контракту н8 

З;Іt!І'І'У в річну оренду шинку в о. П ао:аmя 

Корнt !юса БерезанськоІ сотні r~ня 
Переяс.1авського, по.оу . Гl~ рр. !6 

!728 р . 

46 К,пчt аи~е.~ів r.1 . Пирятин .жу-
6янсько~q ПО.ІКОВОІQ' ПІfС!ІрІ) Стеф ну 

Савицькоuу та nого оииаr.1 на про 

~аа сІноаатеІf пор. Суха Ора1щя 

m х . С7хо-()р11:иця в В!рятинськth 

l tзro:itor.1 яа.1Уиt:аоькt R/ сотні Л1- s:IO 
ІсІенського по.п:у . I7J~~~: 

KontY . І757 р. П 
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-Іб -

І ;;:::-1"·-"j~ ...," ···- ..... 

П серпня 
1728-

Справа про ію3г.ІЯ;ІІ. сха рг др -
.1:1~1ни буичуІ'іовоrо товариша Яхов 

І.Іарховиііа ОІ:ени на розорення 

бparow .пухоwсьІ'іого сотника JІав 

рtна КодинQя 38 розорення УУ' 

І{ривору;ценського хутора в Дуко 

оькі !і соtні Лубенського по.rку а 
38 стягн·ення .ryкowcr.киw сотни 

коw пр8в.1Інняw HAJl,Wf PIOІX ПОJІ.8Т 

кІв ; про розг.rц скарг дрJJ:і!НИ 

буВ!ІСГО .І]'бенського ІJО.ІКОВНИКа 

Андрія Маржовича ГІ!Інни нs несп 

раведJІИВИІt ПОД І .І П O.UOBOJ) стар 

шиною вроа:аю 3 бувших рангових 
3е11е.rь П чо.1овfка та на поmко 

а:ення w.niнa t оп8.1ення сtна су 

с1да111 . 
24 .ІЮТОГО 

1729 р. 32 

48 маирfа.111 про збір r:о11систе1 

сьr:11х пода тr:Ів у Почепоьr:І Іt со -
нt Стародубсьхого · по.псу , Гадяц 

и:оuу no.o:y , СwІ.ІЯнсьr:ІІt corнf 

:~~:~~:;:;с:::~r;~~~Б~~~;~ьх ~fв~~бр б 

48'1 Сr:арга Івана Боро3ЮІ гетьwа 
н у Даии.1у Anocтo.iy н!І с.1уnте-

.1ів двору гр . Го.1овr:Іна у с. Т 

na.ri Топ·а.rьсьхоr сотні Сnроду1 -
ського по.пу 3а наnци на ІІого 

піцаних , побитrя І 3ахоn.1ення · січня 

walfиa . 1728 р. 

Jlpyc. 11\ІРІІ )'РСР 1"6 з." ...ЗЛ - 12'1. 
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Дс~оо ро-

48( УІ\' аз Петра n про за6оро11у 
с1'арmині чиниn~ уmсІ'(и і прив

.1аснювати t.ta Rпo Nазакt в і пост 

.n1тих та про відправХу в І.!ОСХВJ 
га;цяць?>ого по.tко:вника Ми.11орадо 

~ичз д.111 розс.1ідування R9ro б .111пня 

І'228 р . 

І729 р, 

49 Справа про cnopj дераавців 
t;тароду6сьмго по.о:у за rpyнm 

з .анте.ІЯІl!І РОЗКО.ІЬНИЦЬJО;ИХ C.110-

d tд та про сrЇро6у Канце.1ярН 
зв11нуватити розхо.1ьюоrів у вrе l?j4 .11~~;~~; а-
чах ві;ц о:ео і'х по_u іщикt в. І75І р , ІО 

!730 р. 

498 Ука зи Анни Іоаннівни ге t>ьuа 
ну дани.tу АПОС !'О.ІУ про mичасо 

ве скасування ;цеся'І'Ини з 6даf.1 

'1 'І'Ю'І'DІІУ m зборів на WOCTax, 
гре6JІПх і перевозаж . 

496 Справа про передачу в опіку 
бунчуковоwу товаришу васи.m Ро 

wановичу спадщини Іtого двоюрід 

ного Ора'І'а Федора Ро .uановича , 

ЯКИ і! НЗВЧ.!ІВ(;Я В По.цьщj , 

JJ серпня 
f750 р. 

серпня 
I 'fSO р . 
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50 Суп.1tка Оунчукового rовариша 

Баси.І.Я Роwановича про за.иишеню 

у ІІого :Іf.иаоноотt с . С.жуч~~:а по.11 

мвоl' сотні Стародубоь~~:ого по.я 

1<у . вtдіСІраного по cr:apзt с.1у

чtвсьJІ(И Е се.1ян . 
!5 серпня 
I7SI р . 

51 r<:упч!І курінного orawaнa Овс* 

52 

Х11е.1івського про оСІwІн rpyнt'SWІ 

в с . Xwe.1tвцt поnовоУ оотн! 

01'ародуОсьхого ПО.ІІІ')' з ПО.ІІ<ОВИJ 2 І'РпtНЯ 
оотникоw Ceweнow Га.1ець!СІІw . Г7SІ р. 

Справа про aJ)emr у о. Борки 

Другоі по.повоі oom t Гадяцько 
го ЛO.D:f лtдnрапорно"го Суwоько 

го с.110Оідського no.ay Івана ЧеJ 

ни11а та вJдправк1 Яого j Bf.1ro 
род.оьку губернську канце.1ярfю 

д.ІЯ с.1tдсrва у таєwнfІІ оправі . 

1728 р . 

IS-1' 
.ІИО'tОЛsда 

І73І р . 

5S Універоа.11 rетьwана Дани.иа 

Апосто.1а про розwеауваJІня зеwе• 

По.иrавського І МИ:ргородського 

rrо.пів ; 

У'ніверса.1 геn.wана лани.111 

krrocт-o.e зJІачковоМ)' товари111у МіР

городськоrо rroвy Федору Г.1ухі1 

цю rrpo зві.nнення ІІого родичів • 
.ите.1ів w. Хоро.1а в!д. под.аr1<ів 26 Оерезн 
/окріw консистентського/ t ло- r~го 
винностей . 1752 р . 

ApJ~ • .11 .1\Рд УРСР ІQМ Зtм ...ЗТ6- І?т. 



54 

- І9 -

Справа про С!'ЯГНВННЯ з спц 

коєuцtв генера.1ьного вІnськово 

kpoJoн к .... 1•«•0<ПР«••· 

го су;ц;цt Івана Черни ша штрафу fs і~~:;я-
на кори1нь сrаро;цубських 11упцІ . І732 р, І2 

55 Справа про виn.1аrу стародуб 

сьхиw кynuя.w Іову Іванову І ~ 

xaR.iy .ІІ:еінеці 11оwnеиоац!і' за 
wайно , ззхоп.1ене у них crapoo -
ron ві т ебського воєводи ІСазиwІ 2fчс~:~~;я 
ра Почія . I7SI р. 

1732 р, 

56 ,l[о11уuенти /розпио11и, пpoue -

57 

uopti' , купчі та tн . / про захоп 

.1ення грунтів та wайна у коза -

11Ів , wіщан і СВ.І.ЯН ІІОЗІІЦЬКОП с аРЬ~~зн 
11иноn та "'онастиряwи. І776 рр . Іб 

Справа про розс.1І;цування об 

сrавин прив.1аснення І засе.1енн 25 серпня 
;цери;авцяwи Переясдавського по.1 ~~~ічня 
ку в і .1ьного в .t11еь11ового стелу , І755 р , 

I7SS р . 

58 ЛИС'l'К геrьwана дани.1а Апосn -

.111 ;цо ректора КІІУвськоУ акадеw J 
про заборону лривертаm 1 лІ;ц;ц1 в

сrво хозаків , ІІ'О1'рІ проі:иВа.~и J 

wаєтностt Ака;цеwІі а ·, Мотови.1!1- ' 
ка КиJвськоУ сотні ЮtІвського 

ПОJІІІ'у . 

· Копія ХУШ ст . 

12§: Сі'ІНЯ-
7 .ШТОГО 
I7SS р. 
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Уж11з геn1.1ана Дани.1:а Апоо'І'о 

ла генер·а.иьноwу ві І!оь~~:овоwу 06 з 

ноwу Яlіову JІизогуdу про приси.11 

NY звіТ'ів npo стан Генеральноі' 28 червня 
ві йоьlІ"овоІ арти.1еріJ , 1753 р. 

60 Супліка ,цружини ЗНЗЧ lІ: ОВОГО 

'І'ОВ!Іриmа НfиинсьІ<ого по.о:у Те 

'І'ЯНИ Кос тенецьІІ"оУ про ви11.ачу У 

охоронного універоаду на :вJд-

11".Іадення розо.1ідування П свар 

kи з DІ те.11ьхою w. КоноІ'ОП А гри· 

піною Бак.1анкою до повернення 

вtІtсь:кового поході П чо.rовіка 

6! донесення КИєво-ВИд.у6ецьког 

wопас mря 11.0 гетьwана Кири.1111 Р -
зуwовоького з о6грунтованняw з -
конності: привернення 1.1 онас mре 

у лімансmо козаків о , Ярос.па -
!ІіІІ БоОровицькоі' сотні КИУвсько 

го по.и;у ra повернення wонасти 

реві 'ІУ'tІІ" і ВСЬКОfо греблі з WІИ 

ио-1.1., над·аноі' ко1.1nанt1tськоwу 

І5 грудня 
І7ЗS р. 

І ... "."і~ 
."''"" ··~·· 

nо.вовЮІху sахарію sacH.11i . Г75О-І764р І 7 

бІ8 Універса.1 ІІ.Знце.ІЯріУ вtйсько 1н1 
товариmаu Якову і J.ІИкифору Иоое -
Іr:au лро лtдтмрдження Ух права 

Ів.1аснос~ на с.с . Рудtвка Ї ПІУ

!Р івк а , шини на р.р. Уда Іf '!'а 

УдаЯська Саза і хутЬри Голу<!овс -
!І'ИЙ /з wrnнo u/ та Ру;цівський У І9 JlІ!Стопа а 
потсові Іf сотні При.1уцькоrо ло.н: I7S4 р . 4 

Дру•. Л'ІРІІ, УРСР 1986 З&м нз.е - 12. 
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д••Ооро-
К роІ••• 

62 Грвwотв Анни Іраниівни про 

.1Jжвf.цацІ11 геrь1.1внсrва І всrано 8-

.1ення смстеwм геrьr.tансьхого пра 8-

.r!ння на JІІвоСІереаиІІІ Yxpifнi . ЗІ січня 

R'onfя ХУІІІ cr. І'7З4 р. 

бS Сказка nерено.tавсьхого по.tко 

вого обозного Сеwена БезСSоро.ць 

ха ra 24 ,noxyweнra на IJ ni,nrвe І nіrия 

маеиня , про вf,nСSуття ии11 віІІсь rf~~ня 
XDBDf О.tуиби . !762 рр . З7 

64 Справа про ви;цачу паспорта н 

проживання в ЛfвoCSepeaнtlt Укра У 

ні та подороаних на nроtзд вих і -
luяw з rурецьхого по.1оf!у ваоиJІю 
Петрову з ;цочхою , в!дставно1.1у 

loo.Q.ary МихаА.1у Іоаєву ra ін , 
ooocsa1.1. 

І7З5 р, 

65 .l[онесенн}І Miьc...l>:v i no.uoвol 

ханце.~я р І Т про оrо.1011ення в no.r 
Ьtу указу СенВ'Q про вf.1ьниІt про 

ЗО вересн 
!734-
оічня 
Г76З рр. 

Ьr.11 а гор1.rки у завоІtоввних персь І .ІDtiJгo 
~х wtonx. , - І7З5 р. 

66 Аrеоrати , опре,nt.пення , .uисrи 

а Ін • .nохуwенти пpo . вJ,nCSyrrn 

~~::~~0:о~:r-~:р~~:::::х~~~- 1!~::ня 

І9 

ом.у Ввои.1еw Лазареви11еw. !'746 рр. І2 
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61 Справt~ про пр~значення О:унчу 

хово го товари11а Стефана .1.J.J к.1t1!De -
ІсЬІІ'О ГО .!І.ІЄНОW оудовоf l\'OWfCiY 
Переяс.иавоьІІ'ого noJІll'Y заwtоть 

бунчуІІ'ового товариша ~xait.uti До 

68 Справа- про пt:и.твер;uеиия "пс -
І.І111енства на JРЯJІ." оотенноІQ' пр в

І.Ііввю Ко<!изькоf оотнt Ю! JвсьІІ'о- , 
го ПО.11\'У пр11Оу.1Их з w. КО.ІОUИ f 
у w. Ко<!и ачу ІО ро11.ин переое.1ен 5 .1ютого 
цf:в . І735 р. 

69 Справа про розо.1t11.1ван ня ова -
ЮІ wi:a знач!І'овмw товармшеw КИJв 

СЬІ\'ОГО ПО.11\'У IB8 HOW Коррпцевиw 
та 1mJвськиw пововиw писареw І 5 ~~;~ 
Іваноw Стопановсьхиw. I?S5 р . 114 

!756 р. 

70 Про ха ння учнів Васи.пькtвсько 

t ВоожресеноькоУ ІDll' i .ii w. Києва 

fill'OB!I Jахарієвича , Вао и.1я Петро 

:вича з w. По.tонного , васи.1я ОІе -
сандровича з w. 5аwоотя , Петр11 

Ьwофі євичt~ про надання J1o1 пас - 3 .ІИпня 
порті в Д.ІЯ ПОІЗДІ\'И ;D.O;D,OWY . !736 р . 
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КраІ• •• ІІ'<>&• ••С•tсПро-"•· 

7І Купчі аите.1ів КІбизькоr сот 

72 

75 

ні КИJвського no.1iy хобизькоwу 
оотнику -Сеuену ІlаНJІ.рицt на ГРУ• -

Указ RиУвоькоУ по.о:овоr кан 

це.1яріУ про на.1еанtоть Wирона 

КоробеІtиика t Фе;цорв Панченка 

ДО КОЗ8Щ:КОГО стану . 

!734 р . 

Сказка зf!ачкового товариша 

Лубенського по.~ку Якиuа Косино 

кого та ;цокуwен'І'И про вt;цбуття 

ниw військово! с.1;уаби. 

Ібсерпня 
I7SO р. 
5 квітня 
І~8 р, 

"Екстракт про о;церааЮІя КИУ:в 

ською казенною па.111.тою сенатсь ~~jіНЯ 
ки:х ухазі:в . І76І р . 

TT'irl р . 

книга випsm аа.~увания по.1 

КОВИІ.І ЧИНОВflИКОІІ t ОоТеflИИІІ О.І 

китмяu ПереяоJІавоькоrо по.uу 

за 1737- 1742 рр. 

74 Ухаз ніаиfІСЬJІ"ОІlУ вJІІту ,петр 

Тернавtrату про приои:sу ві;цоwос 

ті про хіJІьхість росtІtоьхнх куr 

цtв у 11. RіаннІ , tx uаІІновиІt 

О!'!И !'З відбування ниwи: nовинн 18 червня 
тея. rт'irl р . 

15 

22 

15 
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75 Книrа _реєстраціУ повернення 

Іаите.1яw КиУВОЬ!'ОГО по.uку ВО.ІІіВ . 
іУцf.Іf.ІИ:х пtо.~я !:І f йСЬ!І'ОВОГО похо 

1 ·"~"~·· ~""- І .. ,.,.. 

~1 І737- І7SВ рр. I7S8 р . І5 

76 • Справа про повернення аите.1яІоІ 

ІО! Твоькоrо по,111\'у во.1.Ів І конеІІ , 

!Уцf.1t.1их пІо.~я вtRоьковоrо похо~і ~~;~~а а 
~n~~ =~ ~ 

77 К:ВктанцtУ про 011.ераання пред 

Іаавникаwи рооtІІськоТ apw!Y про 

~ово.1ьоrва , тяг.110У. худоби і тра~1s~~пня 
Рпортних ааообfв , зfбраних У zв травня 
№iiropo;цcь!l'owy по-1ку. І759 рр. 29 

Указ повови w ха1щ~.~ярtяu пр 

~tдnравху на УхраУнсьху JІінію 

~обре озброєних t опор1111.а:е них 

~озачих хоuанд. 

776 1хаз .11оенсьхіА по.1ков!R кан 

иовтня 

I7S7 р . 

~е.~ярі! про розІ8уІІ' і ;11.опит .1убе -
І::: ьжого хозаха , сина Фe;itops ГоР

k\ановs , 11..111 підтвер11.жен11я свІ;ц
fІень затриuаного без паспорта у 

ІtІ. uаричанці хоза!І'а u. Гр унь Га "IZ серпня 
~яцьа:оrо по.1ху Яхиuа Гапоновs . V'ifl р. 
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78 ..ВіДОWОС'l'і ПОJІКОВИХ канце.11я-

рнt про втікачfв з військового ~п~~авия 
·походу І738 р . І7З8 р . З9 

79 Ві;цоuості При.11уцькоУ nо.11JІ:ов ї 

канцеJІЯрі r про споряда:ення .а: иі'< -
.а:ів по.n:у у віАськовиА похід ~l січня 

- 1738 р . - f7,З8 р. 

80 Справа про призначення війс 

кового канце.1ІЯрисrа Якова ІіхИІ.А( 

вича наказниu lfиcapeu Ки'івсьио ~ Іt -г9 .иипн 
го попу. I7S8 р. З 

81 Рапорти значкового товариmа 

Ки'івсь!І'о:Го по.ику rвана Га.r ансь 
ІІ'

0

ого ІІ'апfтану Ткwофію Ка.1ачніR~ 
у про заго'l'іВJІХІ .1 tcy та оп.пату 

за роботу жите.1111 1.1 Нf.а:иноь!І'ого , ~ ~У~~;я 
ЮІfнсьКого і При.пуЦЬІІ'ОГО ПO-U[iJ І7З8 р. i!l 

82 Донеdення Переяс'.в:ав сь!І'оУ по.!k<о-
воУ !І'анце~ярН про втечі поспо. -
mx з форпостtв подової дистан 

ці У на терм торі ю Правобере.:ноУ 

У'ІІ'раrни. 

Донесення бунчуRового товариІпа 

Стефана Ми.аорздовича про за.ииmе -
ня при за!І'упів.пі провіанту д.11я 

apwi ї . ЗО грудня 

JІисту:аання з ПOJIJ(BUИ про бо БЗ~У.~іня 
ротьбу з втечаuи козаків з Укра І7З8 р . , 

ЇНСЬІІ'ОЇ JІініУ . \%Мнz. 

Пр.о wс-
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•• 1"-" І , ио• о "" 
". • •OtІeJl'I. 

88 Справа про органtзацfо роз~ -8 грnня 
_ КУ ;11,е зертЙр!В pocf l!OЬKOf ІІрwіУ rr~'IHЯ 

Б ПОJП\ЗХ ЛІ во6ереа:ноУ УкраУНІІ . Г7S9 рр. . . 

84 Onpent.neння К!Інце.~:яр!У про 

асигнування коштів бунчуковоuу 

тоn11ри!!!У l Bi!HIJ С.Q"<1а11овоькоuу 
на захупtв.п~ пров іанту д.~я пот 

Реб 11puH в u. ваоань Переяо.1авіІ2"~r~:; 
СЬ!tОГО ПО.ІКf. f7S8 р . 

85 Опред!.пення Канце.1яр !У про 

закупів.110 на Jіfвобереині і! Украї 

ні ІІ'ОН8 А Д.ІЯ потреб рооіАо ь ZІ" оІ 

apuiJ m про вип.11ату а:а.rування, 

видачу лорці !! і раці й Сербоь-~rо 

wy і Угорськоuу ГJОІІроЬІUІW ЛО.І- ~~ ~g:;~ 
K!IW. f7В8 р. 

8511 Резо.10Ці У генера.1-11н111 ефа О.1е -
оі:Ін,nре Руu • янцеве про збір ,no f 
uo<J11иx гpomen з неое.11ення поnі 

лtвобережноЇ УкраУни , про зобов

язання козаків форпосту Любе<! 

Сrародібоького по.пу проводити 
зеготів.ш фур1113 д.1я овоІх ко- 22 грудня 
неІ! з овоУх грунтів ~ ін . І738 р . 7 

A,Jk Л \\РД І' РСР 1980 3•• M371!- IZJ. 
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86 Листи нев tд.0110! особи ;цо фе 

І! ь;цwар1111.1а МІнtха ra генера.1-uа 
ІІора вахwет • єва про звІ.~ьнення 

священників u. !Сиєва ~ІА ві ІІс ь 

кових nоотоІв . 

ff7 ПОJІ.ОРОЖН!І козаку Першоr ПО.І 

ково! сотні /НІаинського лову 

22- 27 
.іИС!ОП!ІJІ.8 

I7S8 р . 

Васи.rю iet"'OC I на nр11во о;церJІ:ІІН .wnlt 
ня пf».Вод з nровІ;цникоw . 1758 р . 

88 Вf ;цоwооті про втеч і коза:;ів 6_28 груд я 
з У'rраУноькоУ ЛfнН. !788 р, ІО 

89 Справа про розо.11і».уванНя ска -
гм 6унч,хового 1'Овериша Івана 

Королцева на r:и!воького ло.1ков 

го писаря Івана По!"орського за 

напа;ц JІІІ Аого ;а.в ір , арешт сина , m .111пня 

та ~11хоn.1ення І ,вtц11чу в ap1.1t fе~ия 
оькr пІдВ~}J.И І\'ОНІІ А. І739 рр . 129 

f'!J! Справа про призиачен1111 віка 
рІя Г.ІУхівоьжо! ІІос хресенськоf 

отеоієвськоУ церкви Wажсиwа 

1"8хси11овича нао!'ояrе.1.еt.1 церхви 

о . СопичІ По r:арськоf оо!'нІ Ста- .11юmя 

ро;цу6С ЬІfОГО ПО.ІlІ'у . 1738 р . 
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.... " ІдUО<ІР<>· 1 ."о "" •. 
•'• . ...... ро. 

90 У".11:аз Квнце.t.ярt У у»,овt лереяс 

.иавсьtого ло.11!І:овоrо оумt Пе.111-

геJ Towapf лро лі,цnердаеннЯ лрр 
~8 В.и~онос rt Н!І с . Браn~нцJ Бв -
Fансьмf сотні переяс.1авс~;.11:ого Іб березня 
nо.1ку . І7В9 р . 2 

9І Справа про наwаrаЮІя березвн 

j:}ькоrо ооrниtа Васии дУt.tиrрашк -
Ра!tчІ о,церааn1 tоwленсацію за 
і:збипи , заподіяні waєrнoort у w 
~резаиі Березаноькоf СО!'НІ Пе
wеяс.1авсьtого ПОJІ.КУ за час fY 
kfеребу»аt1ня у раt1го:Воwу во.11одJи І9 .11:в!rt1я 
~j Лереяо.иавОЬКОГО ПО.ІkОВНИКВ rвr~;Я 
~t.teиa Су.аиt.ІИ . І740р. 

92 Справа про перевtрr;у законно -
l'ri купчих ооrnик!І Боркопt.1ьсь:ко 

~ orнJ Переяо.аавського подkу Cre 
~ана Афеидика на грунm , окуп.1е j~ ~f~~~ -
~j НИW у JІІ!!'е.ІіВ w. Б\:)l)ІСПі.ІЬ . І7З9 рр. 

95 Справа про спір ,цружини гене 

tра.1--.иейтенаиrа Анни фон-Ш!'офе.иь 
~ переяОJUІВОЬ:КОІІ ПОдКОВОІІ оrар

РІИИОD за скуп.11еиия груиrІв і вз r 
!!'Я у проrекцію козаків і по"'спо
~тих Зо.ІО'rоиіськоf co"rиt Пере
~о.аавоького попу ra з Г.аухІвсь 

иt.t Пеrро пав.аtвоькиt.t· woнao!'llpet.t 

а перевіз ra mмнох у о . ІQrин 

.11ухtвсько1 со1ні Нtа:иноького 

по.1ху , 
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94 Справа про НН:Z,.8І!НЯ ІІ'ОЗЗltУ 11, 

ІрІІ'.Іf fв Переяс.1авсьхого по.ву 

Ссrапу Кр!ІсовсьхО11j jнtвероа,ІJ 

про підтвер;ца:ення права в.1t1онос Ii ~~~~~~1 
тt н11 wли~ у с , загородище , I7S9 р . ІО 

95 листи переяо.1авсьІІ'ого по.1JО;ов 

96 

Іиика Се11ена Су.QІw:и АО noxtднoJ 
Іх11нце.1ярі У про намння переяо.~ш -
ЬІІ'ОІІУ ІІОН8С\'ИРD вtАоьково! час 

:::л~~~:;~:: :t::н:Р;~ь;:"~: ~-~~Еа~~я 

Справа прсі зе<Іорону Coфtf Т5 -
Р ь11J А Пf:І!В.Іаснювеrи грунти t пр -
Із ертІІІ'Н у ntд.даноrво коза~ів с . 

~ вряни Баоансьхоf ооrнІ Переяс 
Ь:авсьхого -ло.ІІQ' т11 про спір з ~tвіrня 
ус арсь1111 11 кепітаноu ОчЮипоt.t Тз -fе~;ня 

Ь.ь111111 за г~унrи . 17 ~О р, 

97 Рапорr наказного nо.о:овнике 

Нtzиноького под!І'у Веоиля дРоздо -
ького про вип.1ату заро<ІtrноІ 

л.ІUІrи роСІітнихаw з о . Ся]ІJ!ичі 

~t.1оуоькоЇ coorнt ЧернігІвськог 

·по.цу. 

Слраве про передачу на роз г 

.ІЯJІ. Генера.1ьно11у віІІоьІІ'ово11у 

суду СІІ'аргя СО!'ИИІ\'8 Ко6КЗЬІІ'Оf 

CO"fll КИ'fВОЬІ\'ОГО noJІl\'Y Се11ена 

МІІ!!дриІІ'Н на ІІІ RСЬІ\'ОВОГО І\'8НЦеJІ -
рис "а ІЬ!хай.111 Пав.по:есьІІ'оrо за 

Пр••~· 
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захоn.1енвя rрун!'ів у о, Свидов 

ці , 

Укази КВСІІне!'у с . t. в . про 

J(озві .1 на лрода• во.~Ів в Пе,-ер 

бурзІ т11 Іншіх wіотах tt.ІПeptf 

ta про реоргайіз!щію 11:tннйх за 
водів на JІівобереинtй і С.106ід 

ській Ухра!ні . 

КроІоо 1 ·····~"~·· ~·'"""' "." 

ІІ сtчня-
S JІИо!'ош1 а 
І759 р. 

98 5ІІПОВfТ С!'еПІІНІІ ПО!'ІІПЄНКІІ Пі 

311.ІіІ!ІІеННЯ ХІІ'!'И. ropo~ . СІІ;!І.1 та 

fн . WllRHll СВЯQЄНИtсу с . Ад1111tвка 

НооІвоькоУ со!'ні К>~fвськоrо noJ 
ку JІеон!'tю JІІІврентtАовичу !'ІІ 2! берези 
п.~еwtннику Грицьку к.tиuенку. !789 р . І 

99 Чо.106иtн11 nови 61J!Чуховоrо 
!'ов11риm11 Jрі!ни Су.ІИІАИ про пору 

111ення П дt:вереw , переяо.111воьЮІІ.і 

по.1ковиw обозниw Ceweнou Сул11w* 5 січня 
reor11ue11!'y noxiliнoro чо.поВікв. І789 р . 

ІОО СnрІІВІІ про НІІf3Д oep.J:8H!'8 
НарвоьІІ"оrо ntxo,-нoro по.пу ВасиІІЯ 
Сеwенов11 на ГодунівсьJ"ІІ А ху!'Ір 

Переяо.111воькоrо ІІ"11федр11JІЬноrо Із-9 ,-р11вня 
1.1он110 ~ря . J?S9 р. Іб 
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101 І . Відомtсть про к tльк fсть 
11оспмитях дворtв, грунтів t 

jбудtвель мtсте11ок Б..1Іасі вка , 

1Чигр1ш-Дf6роВІ:І. , Іовтин та Єре. 

,.,._ ... , І '"•· І 1".; ........ "". 3" ...... 
(•p.i~·· •. ".) •Р"1••• 

.1fївка Луdенського полку / 1739р./ 

102 Справа про заОорону иите-

\1111М м . І рк.nіїв Переяславського 

j!IOJІKY ловити риОу в СТ<.ІВКJ пр 

мині ві йськового канцеллрис

trа Стефз.на БtJІ.оцеркtвuя і звt 

~ьнення його !4Инку від військ ~~ g,t,;ir~ 
jвих постоїв 1739 р . ІО 

ІОЗ Справа про розсл Jдуванн.я 

jООставин продszу у татарську 

jнеВОJОО киІвським куm.я і ром Фе- , 

Іцором Ка6лученком ІіНтеля м.Бо 

ровиця Київського полку Иоои ~~ ~~~~ 
па Пустовойтенка 1?'39 р . 15 

104 Справа про передачу на 

роЗГЛдЦ Київської ПОJШОВО1 

канцелярtЇ сІllірги судді І ва

на Стопановсьного на урsuнш

к І в Козелецької ть. Остероь

КОЇ ра.туші зв. переоОтяаення 

податками :і ПОВИІШОСТяtfJ1 

ntдсусідків у с . Опсньки Ко

зелецької сотнt та с . Од1шцt 

Остерської сотнf 
10 тшнл 
1?'39 р. 
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Порt•«0• І ІІ••ооо.•••Г• З А ro.11 о НО к с П Р А 11 11 
•••OON<p •<>•<р 

!05 Справа про розслl,цуоон

ня С::\В.рг;: удОВИ І'еТЬМЬ.ІІЗ. YJJЯ 

ни Апостол на :~ирrородську 

полкову канцемрІю за переОО

ТЮІ:ення П маєтност t с , Тур.-

6аї}онсистентськами податка
ми ; про розслІ,цування скарги 

генерального пtдскар6Jя Ацд-

рfя Марковича на Козелецьку 12 8 ~.:овтня 

ратушу за apeorr старости І ~gз~чня 
підсусідка 2740 рр. 24 

106 Справа про ВІШ8.чу арміА-

!07 

ськ.іІі аптеці у м .ЛуОни до

датково ІЗ раціонів в рахуно1 

консистентського податку з 

Лубенського полку ; 

ра.цорт канцелярtі' фельд

мв.рwалу І.іінlху про дозвіл на 

відкриття на JLІво6ереІІНІй 

Укр;.;.їні ярмарків, 3"1.Критих у . l 

зв"язку з поrоестю чуми в 120 березня 
1738 р. І ?'З9 р , 

Опредfлення Канцел~ріЇ 

наг;щцачу з.r зборами nодат

кІв у Київському nom<y Кишин
ському про арешт J в ідправку 

під конвоєм у Глухів nмковю 16 червня 
зОорщ~П<ів податків 1739 р . 

108 .Оnред fлення до Переяслав-

ської ПОJІКОВОЇ канцемрІї Пр< 

обрання нового полкового з601 ІЗ липня 

щика. податків 1739 р. 
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109 Спре.ва про призначення 

!Канцедярjєю малоросtАських 

з6орfв колишнього воронкf~ 

сьного війта Максима Rиричен- ~ ;:::~~ 
ка полковим "счет~иком" !739 р . 

109а Опреділення та Інструк-

ціі RаР.це.nярІї про вf;uщuен 
ня сомат Глухівського гар

нізонного полку в КиївськиА , 

Нtnнськии , Полтавсью1И та 

Ін . ПОJІКИ ДJІЯ ВІІКJІЩ у м . ГJІ -
хів 6~.tових това1.-ишtв 
Іва.на Забіли , Федора r'речано 
го , Филипа Петровського та 

Jн. разом з книгами , в !домос 

тями та звітами про СJІуа6ов і 2 листопад 
доручення І7З~ р . 

ІІ О Сnра.ва про дозвJл на 

прщ!едення новоі ревtзtї в 

Переяславському та Київсько

му ПОJІКа.Х J Про СКJІидаННЯ 
списків утікачів та залише- 2~ ~g~;r-
ного ними нерухомого майна 1739 р. 

ІІІ Сnрава про зо6ов"язаю~я 

севської nровtицНtної каnце

дярії забезпечити харчуван-

ням , затриманих 6езпасnортни ~~ ~~~~ 
селян 1739 р . З 
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Донесення Козелецькоі 

fсотенної l К•ІЇБСЬКОЇ ПОЛКОВОЇ 
канцедярfR CJJ !дчi R комісfУ 

.rене_рад-анше;іе Сl!Іекса~щре. Ру

мянцсва про Скуповування ста· ,_ 

шиною козацьких грунтів, ви

рубування .11ісІв , привернення 

КОЗ<U<fв у пfданство т tн . 1 і':1~ 

Донесеиtш та вtдомfсть 

!.!иргородськоЇ •. олковоі кан-

І739р. 29 

uеАЯрП nPo вtдстань мІа: 
м . Сорочинцями. і м .Переволоч- 25; ЗО 

і~~-

114 ·Донесення І вtдом!сть 

115 

!І6 

КиІвсь.шї по.пкової канцем

рtї про кf.11ькість євре ів у 

амку 

Опреді.11ення КанцеАЯрJї 

МИJU'Ородському ПОАКОВОМЗ' су;;: 

дf Федору Острогредському np 
зое!ов"язання Аого приступити 

до служби в полковtR канuе-

19, 20 

і~~-

:~~~~с~~~=рнення з вія j~~~~ 

· Спре.ва про призначення у~~резн 

:~~н~с~~:~н~ :::н~~: ~~~~с~~~в.tа 32 
дання відпусток та підвищення 

в чині 



ІІ7 
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Справа про :випп'!'у решти аа - 4 ч~:внл 
і.ІJ'вання каяце.uрис'!'аw ГенераJІьн rfг б;ре:н 
ІRt йськовоі r:анце.11яріІ . V'i!l р. 24 

па !foJІoбмm t заnорозьr:их хозаІІ'і 

Іпе'!'ра Негру.t!' І ФеАора Гв.І!Ігана 
hpo призначення /першого/ ІІ'Иfв
ьжиw ПО.tІІ'ОВИw хорун:аиw '!'а про 

НЗJІ,ання /останньоwу/ обороюіого 
Іписта в нагорОАУ за чатнрьохрtч 

у о .rуабу правІ;цнн!І'аwн рооtІІсь!І' ї г'7 JІІІсто h ада 
~pwtr . І739 р. 2 

ІІ9 · JІист фе.11ь;цwаlХІ!а.11а Ufнfxa ;ца 

енера.11-знmефа й.ае!І'саwа Руu • я -
Ідева про надання залороацяw Вас .u:i 

hiивt , Степану Ру;цоuу ta Пеtру 
Негрlю проІІІАнюпн~1 pocti!oьr:o! 

puiY в часи tурець!І'о! :вІІtю! 

Іr7з5-І739 рр . - чинів і посад в ІО гру;цня 
о.пах JІ!вобереаноі' 1ІІ'раУни . · І7З9 р. 

І20 L:лрава про в!;11.ставІІ'у dу11Чужо 
вого товариша /AlxaR.1a ,liowoнtoв - u . 
ча за сrарtстю та хворобою чер зт~ав~:rтн -
"вну'!'реиию лух.1ину" . ·rr59 р. 

І2І Справз про вІ;а.ста:вJ(у бунчук -
вого '!'ОВариша ЯJ(ова Борсу!І'а та 

про надання чину бунчукового rg ІІ'Вітня 
товариша сину J!аго Антону. І739 р . 
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КроІон 

l '••n=-1-;;:: 
··=· 1··". 

!22 Справа про перЄАачу на розг-

І.tя.а Генера.п.ноwу віАсьховоwу су 

~Ч справи про чен~...св11озва1щя ~\~;:п 
р.!ар1Оана . І739 р. П 

І23 Jwенні описхи отаР111иЮІ , хо-
Ізакtв та погоничів .J1у6еноького 

:~~: · ;~~n~~в.1ених у вJІtсьжови ~7~Єа~~я 26 

!24 ,існесення та вt;z,.owfcl'ь пере 

РсJІавського по.1ховниха Cei.teнa 

bymвll! про втрати по.пу пі;ц час 2r .nястопа 13 
ВІСЬІ!:ОВОГО походу 1739 р . !759 р . 

!25 Справа про nepeвtpxy стану з о-

126 

ов • я СІунчрового t'ОВВрИІІа АНJІ.-

Ія РаJ:овича , хворого на рак та 

ораненого :в ногу nі ;и. чао П~.1ьс - 21 травня 
ого походу . . І759 р , 

Справа про з • ясу:вання nричин 

1евкхо,цу у nJіІськовиJІ похtд бул 

уковогО ~овариmа М!ха1t.1а AНJJ.pi 

!27 Справа про 011тр~;твання ч.1е 

нів wиргоро;цоькоJ по.повоУ хан 

це.аяріІ за затркw~tу з виси.1кою 

пt.цво;ц ;цJІЯ перевозки nровtанта \2~JІИ~~~: а-
·в По.атавськи А· uагазин . 1759 р. ІВ 

AJ>1k. ЛІІР/І УРСР 1988 З•~. ltJM-l:Z.. 
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!28 Btnowfcn про повернення n -
тe.tЯt.t ~ргороJІ.СЬ!tОГО ПО.Іkf :во.1j • 
Із і6раних JІ..ІЯ росНІсьrоІ aputr т 
kJpo час тrове Іх повернення гоо -

~щ11.аря1о1 пtо.rя похоц . /r7'$ р . / ~о 

!29 Bt;цot.tocтt про повернення zи -

!ЗО 

ІЗІ 

Іте.1яw Ю!Jвс.ького поп:у , зt6рани 
~.ІЯ рос t Яоьхоf apu!Y во.1Ів та про · 

kаоткове П повернення господя-
Ісяt.t піс.1я вtRО.ЬNОВОГО похо,цу . /!739 р. / 66 

В і домості про повернення аит -
І.vн.1 ваоаноькоr , ТерехтеWІр ! воь

оУ , 80.1отонІо.ькоJ , Пepmol' і Др -
оУ сотень Переяо.11авоького по.11-

І6 квtтня -

Ь~~~:~:~r з~::~~х д.1я потреб н~н~. 

ВІJІ,оwооті , ок.1аденt козе.иец -
КІВ.І .1о1і '-анино1о1 Іваноw Hadoxou 
про оиера:аНJІя rpo•eR на зажупt -

:юх:~:~:ж~:Ло:::~сьжоJ aputr Wii~~ 

ВІ 

ІЗ 

132 Справа npel розс.11,цування 06 
ставин вбивства DІте.rя о . Верв 

ui rвха Чкгрин-Дt6ро:всьхоf сотн 
J!]6еиоьхого ПoJU(y Петра Тврани 

ченха козакаІІИ хоwнди переяс 

.11авоьtоrо no.ntoвoro оуд;цt L:eue 
на Безdородьха 111;ц чао зaxori.ne -
ня ниuи фураху у а:итеJІfв uеоте - 12-21 dep зня 

1739 р. п 
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ІЗЗ Справа лро вt;цведення зн1.10-

вих квартир , видачу а:а.1ува1н1я , 

порціІІ ' і рацtй Сер6сько1.1у ra 
Угорськоwу гусароькн 1.1 ПОЛ!Са 1.1 , 

:!"!Саз Сенаrу лро прнсн.v.ку на 

· територі ю С.106!доьКоі' 1tра!ни 
з БіJJгородсьжоУ J ВоронtзькоУ 

І8 березн 
І757-
26 квtrня 
І759 рр. 

rу6ернНІ пtдвод д.1я перевезенп 

військового провіанту та арти- І5 квtтня 
pepJ І . ' TTS(l /p. 

IS4 Справа ііро виконання запиту 

с.аtдчоУ кowtc!J канце.mрfУ 11Ін -
стерськоrо прав.п!ння по звину

ваченню Jваноw загоровоькиu Ло -
вицьхого -сотенного прав.11fння 
Лу6енсьхого по.1ку в Незаконно-
11у з6ор! гроL:Іс" ..,....,. ху11 !в.11І ка 

.зених коней та рехвнзІ!~іі' вtвс І~7~~вня 
д.ІЯ арханге.1огородоькоrо АР3гУ -22 січня 

1'"'""'1~ .""". І ." .. 

!О 

сьtого лову . !740 рр. І5 

IS5 СпР'!.ва про звинувачення бун 

•~уJІ"овиu товарншеw киJвоьиого л ІJІ

.кового сщі Івана Ст.опановсь

кого і попового писаря Івана 

Покорського в прив.1асненнt во-

.t f:в та гро!І!е!І нrз провіант , зі6 ~~9:равня 
~;:~;.д.rя пот~е6 рооtІ!оьмJ miнk. 

Ару•. Л\І!>Д І'РСР 19'5 3•• М316- І2t. 

68 
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ІSб Biдo1.1ocrti про повернення аи -

те.nя t.1 Миргородсь11ого попу во.tі , 
зfdраних nfд час в і Іtоьжових по-

ходів !738 та І739 рр. /І739 р. / 56 

ІЗ7 Справа про припинення поста -

вок возів і оанеІІ з Переяс.11авоь 

:~:; ~о~~п::а~;я~а:;;к~в ~р:~ ~g;~~ада 
tч иною. !7S9 р. 

138 Донесення І~ІИргородоького оса 

Івула Антона Во.1ев\!ча npo Сіудів-

ництво та pe.woнt стаєнь д.ІЯ Jt.PS 2б J!Исrопа а 

frYHCЬ!tИX пол:хів. I7S9 р. 

ІЗ9 Справа про перевірJІ."у форпост 

~них r;owaНll, та посилення Охорони 

ніпроВСЬ!іОГО КОРД.ону Д.ІЯ r:Іоро-

trьби з втеча1m аитеJІfВ Лівоdе- 8-15 черви 
jрежноУ УNра l'ни на Правоdерепя . 1759 р . І4 

!40 Справа про зо6ов • яза11ня Кан -

целярією хоuенданта · r;иУвсь:!(ОГО 

форпосту підпо.повни11:а І!Мндієв 

подати відоuі оть про кількість 28 червня 
~озаків і старшини . !739 р. 
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··· І ''""~- 1 , "о,°"". 
nJu ноw•р> 

І4І Сnрава про розmр; JІ:озака 1.1 . 

but.na Лу6енсьмго лову Никифо
ра ІІ.зкУщ~нtса , яNИА yтtr; з -пfд 
ре!ІІту, де знаходи.вся за неза-

І '~"""~,"". ••<то• І ···~· 

~онниі! перехід !І'ордону 6t.tЯ ре - 6 вересня 
утів Со.;понець та КИси.11ів , І739 р . П 

І42 Jlиc11 фе.1ьдwарmала ІАІ.нfха до 

л оJІІІ"овниRа /Миргородського/ по -
_ху про похід серасхер...су.uтана 

буд:а: ацьхими і ногаffеьюtwи t>ата 

раwи де хордон:і:в JН:вобере аноJ Іб січня 

іхраJЮІ . І739 р . 

I4S Справа про розо.ІІtдування ск Р-

ги удови геть.uана - Уляі~и Апос 
тоJІ на козаків Ш-го ко1.111анtі!сь 

кого пому за уrисжи , ІfІІнені в 

П uаєтноотt с . Тур6аf Миргоро -гr червня 
ського по.пJІ:у . !789 р. 6 

!44 Справі~ про зві.иьнення від 
в і АСЬJІ:ОВИХ поотоfв двору Ві]І.СТЗВ-

ного dунчужового товариша Стефа ч~~;~~ 
на ІІ.ахсиt.tовича t w. Переяс.1.ав . І739 р. 

!45 Сnрава про в і доr~вку 6у№Іукс 

вого rовариmа Яхова БорСJ!І"З , зв · -
.п.нення в ід постоУв його двору 

у 1.1. Козельці та надання чину if ~~1~: 
Оунчухо:вого то:вариша ІІого сину . І"739 р . 

Л.ру~. Л '.11'11, ~ РС Р 19$6 3>• . 1't376 - І2т . 
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І46 Донеое11ня К11JвоькоJ по.жково· 

канцеАяріУ про завершення ре110 

>ry гребе.u, , гa>reit і переправ 

на шляхах пересування росіІІоь- 20 лис>rоІ1 да 

к.ого вНІоька . 1739 р. І 

!47 Справа .про зобов • язання кor.ta -
дира Волоського корпус.у пот:ов 

ню;а Bap.11aaua Булацеля виключи 
.І'И з жорпуоу І повернути . під 

юрисдющі ю сотенного правління 

жоза11:а -втікача Золоrонісь1юf 

сотні Нереяс.uавського пову Ле 

сь11:а Jіюбарця . 

!49 Справа про ви.11.ачу паспорта н 

проУзд ~о Києва uонаху Деw • яну 

Мусі дм доставжи у Киfвську 

8 11:вітня 
!739 р . 

консисторі ю, звітних докуwен>rів 6- !7 лили 
глухівськоl' лротолоnіУ. 1759 р. 

!50 - Інструкція Канце.nяріУ пере-

JJС.11авсько wу а:нте.Q;. Герасиuу Іва 

нову про набtр ІОО 11:оза11:ів у Пр -
JІУЦЬJІ:рuу noлr;y ДJІЯ ВИІ':ОН8ННЯ у І7 січня 

u. києві фортифіJІ:ацНіних робіт. !789 р . 
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.... " .. ,.,,, ..... . 

І5І СЮре.цt.1еню1 ЮІнце..ярfІ Ге11е-

ра.~ь11оwу вНІ.СЬІ\'ОВОІ(f 01дУ про 

розс.1f.11.рання nричин noa:ea: у 11 . 

Еt.1оцеркІв~rа 14!рrоро.цсьжого no.11 9 вересня 

"'· . 17'9 р . 2 

І52 Справа npo роз111![' wаІ!на rу-

Рецькнх nо.1оненнХ-В'fіІ'іачів ві -

:~~:;~~~ :
0
:;. козаІ\'а1111 Переяо г~~ня р. 

І528 Оnре.цtJІення канце.111рfУ Гене 
. рально11у вfІ!оьІ'іовому СУду npo 
nрисжорентr роз г.1я.цу справи npo 
наuагання nокf ІІного 6унчу11ового 

,_овариmа Се11ена ЛИзогу6а ra йог 

ина Івана Uриверну'fІІ у піnан- 2 т.~пня 
"ЮЗо козака Саву . Рогозинського . I7S9 р. 

І740 р . 

I5S Справа про · ві;цDІко;цування 6ер -
анськоwу со1'Нику ВЗси.11) 2IJ1.01'1'

pa1111Q'-.PaЯЧt B8P'fOC'l'f З6И!'!І'іВ, 

причинених Іtoro t.taє'l'нocri у 1.1 . 

Березань Переяс.1авсьхого nо.1ку 

а час П перебування у рангова 25 хвіrня 
uy во.10.цІнні nереясJІавського по -§~У;цня 
кавника Сеuена Су.rиuи. І740 р . 20 

Арук. Л\\РJІ УРСР 1"86 З• • lt3i6 - 11r. 
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'°'"'"'" П ро~" 
з А r о л о в к и 

І54 Eico!'paxm справи лро ззкира 

еиия оунчухови u rовзри~ие11 Іва -

ow Коропцевиw киrвсьхого по.ихо 

ого oynt Івана Сrопанівоьхого 

а попового писарs Івана По!t"ор 

ького в ymcxax по.и.:ового ,хору -
ого Івана JІ.Ягу.1а !'а СІ.УНЧукових 

овари11І:в 1fоонпа , Григорія і Пе -
а Со.по нив у прив.изсн_енні зіеІра 

их поД.аt~і :в прнверненнt у під -

ансnо козахtв при одера.аннt 

ооад ra Ін . з.1овживаннях . І740 р. І5 

!55 ЕІсстрахr оправи про звинува 

чення СІунчуховиw rоваришеw Іва 

11ow Коропцевиw хиJвсьхого по.1-

кового оумt Івана СrопанІвськ -
го в од.ер:а:ан11і ві;u. киJвсьхого, 

nо.цо11ника таноького універоа.п 

ноа . НІч..гівІ':а Козе.1ецьхоf оо -

"'· Г740 р. 

!56 Виписха з справи про наJз;u. 

оrаростн xyropa t1fа.иrюьхогр ві! -

!'8 на хутір ЗНЗЧІ\'ОВОГО rовари111! 

Переяо.1авоького по.пу Івана Не 

веровоьхого . І740 р, 

!57 Справа про спір СІунчукового 

товариша Івана Sа\Н.пиз козахо1 

Ю!Увсьхого попу l4иx;ilt.11ow Нес-
І9 липня-.w!яно.w за по.павину wJІИна нар . 28 ГРУД.НЯ 

СЮтер пі11. .., , КозеJІець . І740 р. !4 
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І ...... І""""'і "~". ~О ТІl ••<ТОО ••ННО 

"' Справа про спір .а;руиини бyir У-

кового товариша іікова sатиркев 

ча І.Іарії з 11.РУ:ІИНОD ЯГОТ>1НСЬNО 

го сотника ПереясJІавського ПОJІ 

ку Анастасією за 11,вір з u..uинaui 

і грунти в с . Rедри Березанськ r 
сотні , гру нти в с . Мороз Івка 

БариmевськоІ сотні 1ta mинJІ:овий н4~у:цнr 
:цвір в сотеннсuу u. Басань Пе - 28 січня 
реяславсь-жого попу , !756 рр, 232 

159 Екстракти справи про звинува 

чення бунчуковим товариmеu Іва 

ноu Коропцевиw киУвського по .11-

кового писаря rвана Покорськог 

в зловииванняж при наборі ;цJІЯ 

тового стану конеR в напа:ці на 

його двір , аре[!Т сим та ін . !740 р . 

160 Справа про звинувачення но-

сівського сотника Карпа П:ay,lll! 

у побитті підданих фею,дwаршад 

Мін іха та в захопденн і Ух коне 22 грудня 
та угідь в о . Г.либів С:Стерсько· !'740-

7 січня 
со тні КИУвського по.о:у . І74І рр . і!/ 

16! Справа про вилдату жанув ання 

та видачу порці й і рацtй Серб-

сько uу і Угорсно1.1у гуоарсьJІ:иІJ 'і!lлилня 
полкаu та купів.~ш коней д;~я l~'t,,", 
».рагунСЬІ<ИХПО.П:іВ. 1740 рр. І7 

Apyr . .11\\Рд УРСР J!)Вб Зоw. Н376 ~ 12r. 
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ПОрtІ<О• д~ .......... ~ 
,l A ГОЛ О RO І' С!І />А R 11 :~:.::::::' І :~.~ І ·'"'""··· -· (•f'Oii"8Ut•J аро, ІОІо 

162 Указ КаrщелярП Генерв..1ц,. 

~ J A прикордонніІ'І комtс fЇ про 

оозщук кріпака-втікача старо- 7 січня 
~бськоrо nмковника РадfІІІЄ118 І740 р . 

163 Реєстр .rрамот f привtлеї 
наданих м . Києву у 1544- І?48р • 
пол.ьськими . рос f АСЬКІ1ШІ та 

укра Унськими королями та rет 

/ 174Зр./ 

164 Опредtлення та указ Канце-

лярtУ вfRськовому товаришу 

~дору Войн t про ть.ємну пере 

вірку обставин за.тщне ння 

КІtУвської сотні вт ікачами з 

лівого берега Дніпра ; указ 

Анни Іоанfвни про забо;;ону серпня; 

12' берези. 
експорту хут~;в І..740 р . 

165 Справа про приз!kічення 

заnорозьких.-козаків Петра Не-

грулJ сотником МоровськоУ сот 

ні , а Романа Jіурбу сотником 

Бобровицької сотні Київського 

no.rшy ga їх заСJІуrи у вfАнJ 9 січня 
І 7.J5- І?'З9 рр . 1740 р . 

166 Справа про звільнення від 

СІ!№Ти і!Од тків козаків Гриць 

ка Туzиру , Корнія Сороку т1:1. 
4-21 

і н . за f'Іасть у росfАсько-ту- сfчня 
рецькJА вtЯнJ І740 р . зо 



"".".1, .. " .... 1 
••nно•<Р но••Р 

167 

168 

169 

- 4.6 - -

Опреділення Канцелярії 

про нв.цання оборонного указу 

запорозькому- отаману Гно;ту 

11.ед:ведовському за заслуги У 4 лютого 
віИн t І 7'35-І739 рр . 1?40 р. 

СПJ28'®. п.Ро Надання Канце-
ляріЕ~~11.утримання охорони {fл=g~ 
турецького посольства 1?40 р , 

. Справа про зо6ов"язання 

Генермьною військовою канце

лярією Київської та Миргород-

ської полкових ка~епяріА на- \~~б:ня 

~~~о::т:а:~~:у к;;~:= п~;:~ h 1Ї~~~~ 

170 Свідчення вН!сьмвого ка1 

uелЛриста Григорія Халявки 
про. обставини пропажі чоло-

битної священшш Переяславсь- ZOJrncтona;l)з 
кого полку Григорія Тимофієве / І740р./ 

171 іурнал Бахмацького сотен-

1?2 

І 

ного правління Ніжинського 

ПOJU\Y про органfЗі:іUію оаніта1 

них коJЩонt:в, поховання nоме1 

лих за межею міст.t. переведен

ня ~ергів у спеціа.nьно відве

дені місця та ін . санітарні 

'ах оди 

Запит Канцелярії і указ 

Сената пРо повернення відстю 
ному СОТНИІІУ Чигрин-Ді6ро:всь

КОЇ сотні Лубенського полку 

Дементію БуЛЖJ6ашу nоава влас
ності на се .Горби, Сидо~и і 
Гринки та про надання дІАс
ному чигрин-ді6ро:в-

/ І ?40р./ 
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СЬ!І'ОW)' СО'l'ЮІКу О.tексащру Буто -
оькоuу у рангове волод іння і:н 

!ПИХ Сі JJ ~ 

t!І'ази Uенау про передачу t1 

.розгляд канцелярі у донесення J.t! Р

городського по.uовника і3аси.1я 

Капніста !ЦОДО регJЛЮ113ННЯ тор-

гових m.1яхів і: про Ти Іd'Іа созе Іб сі:чня 
nідпоряд!І'j'l!ання Генерально'! І742р . 

ві RсьІ\овоі' ки1'вськоuу генерал- if :к:і;~~п да > 
губернаоrору .Леоні'ьеву . І74І р. 

І78 Справа про спір за грунrn в 

с. Недри Березанськоі' соі'нf пе 

реяс.1авського полку друn~ни бу -

чукового товариша fІкова SЗтир-

1tевича Марі'{ з своєю сестрою , 80 .mпня 
дружиною ЯГСТІІНСЬІtОГО ОО'l'НИКа ~іJ~я 
Пи.J:Ипа. КуnчинсьІІ"ого, Анастасіє І764 р. Зб 

І74 Справа про роз14ежування гру -
тів 1.1іж с. :Хоруа:івка , wає'І'ніст 

віце-каиц.11.ера графа Uиxalt.1a Го 

.е:ов!І'fна та 1.1 . Сuіла Лубенсь!І'ог 

.пол!І'у uаєтн іс тю Ю!єво-Печер:::ьк і'~~ ~~~~~~а 
Лаври . І74І р. 8 

І74е Відо1.1і.сть про чисельність н · -
селення w. Багачка МИргородськ -
го ПОJПІ"У за І729-!74І рр . /І74Ір ./ 



!75 
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Сnрава про ontp нІ•инсьхого 
jno.n:oвoгo оо'l'ниха Леонтія Uаге

ровського з nо.u:овниr:о1.1 І нІаин 

Рьr:иu r;oweн1:t,aнrow [Jущиниw за лі 

~обриr: . 

!76 випис про опір WИРГОРQАО ЬJІОГ 

0.0::011ого обоз ного Ф8nора J.Іоохо 

а з 6унч1хо11иw rовари•еw Іваао 

~::строгрцсьхиu за .рангове о . Хо. 

19-23 
сtчня 
174! р , 

k>o!DXИ ГО.і'І'ВЯНСЬХО! ооrні . І74! р. 

!77 Справа про опtр au'l'e.JiB Лох-
~ицьхоі ...соrні Лу6енсьхого ло.ач 

вана Пащенха t Иири.ха Jian:и з 

tтереЛСJШВС\ІІ:ИМ 110.U.:ОВИМ писаре1.1 

tіхи1.101.1 Каневоьхи1.1 за розрахунки 
ро ВІJІ.ХУПУ ПOJІ.8'l'XfB ,з ]\ОХВИЦЬ!'О 2- 19 січня 
r=orнi в І739 р . 1741 р , 

!78 Чо.106И'l'НЗ Ciµmo~ ОО!'НИ!tЗ .Ло -

Ьицьмf сотні lІубенсьхого non:y 

~:с:~~ с:~::;~11~~:~: . nоварнен ~~tр;~ня 

r7fi Супровідний заnио про достав 
ху в канце.1ярtn 1:t,океоення ГХІ -

хf11сь1tого nporonona O.teiroiя Г.а 

,~ .. "~""." ....... І ····· 

-.ІЯХіВСЬ!tОNІ. /r74I р . / 2 
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179 Спра11а про перв;п.ачу киrвсь-

1':\:t R по.1жовІІІ канце.tЯріf протест 
~коноwа Юtєво-Брзtсьжого wонас! -
Ря Ієроwонаха Афанасія Fра<Іовсь 

ji( oгo на незажонне запиоания ос

Іrерськиw сотнихоw i.ixaA.1ow Co.to 
~иноn в опис І с . євwнки права 

~ите.1t11 ое.1а рубаtи .11Jo у на.1еж 

tll woиacmpeвt карпи.1tвсьхій 6~~;:f9ип 
ущt . ' 1742 р . 

І79 1 Донесення Ю!Увського no.nxoв -
о судд і Федора JІоІІни ta опис 
правн про иаwагання Юtєво-Брат 

ЬІІ'ОГО wонасmря ПІJІВернуtИ у л д

данс nо- козаків wонас'J'ирсьхоУ 

wаєтноотt а . l~!оrови.1Івха КИfв- ~~~;~~~да 
сько! соtні І по.uку . І74'! р . 

ІВО Справа про розс.1tдування 

сварки значкового rовариша Мір 

городоького nо.1ку Васи.ІЯ Sагу

Оиноча-Dанnn~ з оотникоw Сста-
пІвськоf оотиІ lІиргородського 26 січня 
nо.1ку Фe,topow Бази.1евичеw І писtз9~;іАня 
pew Григорtєw Ан№узькиw . І749 р . 88 

ІВ! Справа про збІр по111tовнх по ё7 травня 

;цаtкtв у К:И!всьхо~q по.11ху . !і4~tого 
І749 рр. 21 



-.50 -

І82 1!іаз Сенату npo надання wир 
городОЬ!іОW}' ПО.І!':ОВОІQ' оСІозноuу 

Федору /.Іоскову на рангове Do.10 

дІння 57 дворів, про леревір!іу 
зажоннооті сжу11овувания зeweJJь 

у віJJьних 1100110.пиmх СІунчу11ови1 

товари111еw Jваноw Оотроrр_адоьжю 

і Яоrо СІра1'а1&1 та про встанов

.11.вння !іf.ІЬJ:ООТі зеwв.1ь Ві.ІЬНИХ 

ПРоПО.ІИТИХ , КJІ1.ІЄИ1ІХ отар1:1иною 

починати з 1730 р . І9 січня 
Копія ХУІІІ от. 17112 р. 

І83 Справа про звинуваченм оот-

ни11:а Еаришевськоr сотні !Jереясл -
Івського no.1Ry Григорія Лизакеви 
Іча у прив"асненt зІСІраних прда 
fiB , використання к9закІв у ЛfІІ 

ватних роботах , захоп.1ен! грунт в 

у козаків і се.он , привернення 

у ntдданоmо козаків і вf.1ьІПІх 

ПОСПО.ХИТJІХ , ТОЩО . 

лист Канцет1рtr до киrвоькоr 

генерал-г.Jберна тора t.\txaif.1a Лео 
нтьєва про розшук заJІиmкІв га І!

Ідаwацького загону) розбитого в 

р!ІІWІвоьжоwу по:~ітІ Речt Поспоm 

тоr. 

lі.онеоенвя nереяс.1авського ло -

=;в::::~::~;; ~~=:а п~~т;:д;; -~4~gf: 

І""-·1;;;= ." .... І····· 

. повича виконуваn 0.1 ,..:О: о:еі дору ~5~Nітн 
Ічення . І755 р . ПВ 

.D.911<. Л \1~11. VPCP 198$ 3•• Іt3J6~ 12т. 
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І84 Справа лро зобов • язання сот-

ни~tа Вержі'f:еськоr сотні Uкргоро -
Іс ького по.пу Арusmевського В3Н~ 

зеходfв до пр111uуше ння nt дданих 

нf аннського noпoBІDtJl'a ІванlІ Хр ' -
14ова u. Bep1t!Yв1ta відбувати nо

Івиннооті t 

КроІ""• 

Q.Jдe p канце.tЯрf r :а.о ui1propoд 

Іс ькоJ nо.п!іОвоУ жанцецрІУ про 

переве;11,ення о . Тух і хут . Ь!о.1 0-

Іц.нковщина , uаєтнос т! uирrородсь 
j!і ого сотню\'а Зару;цного , в вдut- f~4~того 
нІстратив не підпо~кування со- f7 .llm'oro 
тенного правJJtння ЯреоькtЯ сот- f~gHя 
нІ . !752 р . 

!742 р. 

І65 Справа про ві;11,uову в t .1ьни1.1 

ІвІ Асьхови w поспо.111rнu w. Ос'!.'Зп! 

М!ргородського ПО.І!СУ Се111111 01.Іе 

~,. •яиенку , Петру Дяченку f Прохо 

пу Несвяrі ю на право переходу У І9 аовтня 

Ікозачи А стан. І742 р . 

!66 Справа про зарахуваиня антеJt 

Лу6енс ь1tого nо.п:у Григорія ,!'Jко -
ького на посаду канце,j[/Ірисrа 1 травня 
енера.1ьноУ в!Асьrово! к.анце.ІЯр У . !742 р. 

І87 Сnрава про надання значковоw 

оварИ!ІІУ JІубенсьжого по.пу Гавр -
пу ВеспертиJЮькоwу ,чину в!Іtсько П z:овтня 

ого товариша . !742 р . 
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!88 Відоwоотf про 1tfJ:ь1tfoть ito-
ней на""Іt і нних зsno.11.sx lіу6енсьх 

го полку. 

!89 Рапорт ПриJІуцьхоУ поио11о'f 

1tанцелярJ 'f про в tмравку в ідо- < 

u.::теіІ npo хі.1ь1tіоть 1toнelt на 

кінних заво.11.ах При.11уцького по.11 

ку в ГРУ.ІІНІ !'74! р . 

!90 qоло6П"нІ І .иист 1tиУвсьхого 

w1!tропо.11іта РафІІ1.rа 5а6орово ь хо 
NJ та архимандрмта V.ежигір:::ь1tо 

Ир.оІ••• 

І8 січня 
!742 р. 

~~г~
0

:;: ~~;т~:~:::u;і~~ад~;~: f н~;я 
ЦЬХОГО ПООJІS . !7§2 РР • 

І9І оnре.11.і.rення канце.111рf f про IS .mтого 
роз11ух з.110.11.ія ІІхова Коз.1овоь1tог. !742 ·р. 

І9І8 ОпредІ.JІеннл канце.11ярtr про 
надання чину бунчукових тооари

шtв меwі нниха~.1 Haтa.rfY Розу1о1ов 

oь1tof kн;nрію , Пав.rу І Корнію де 

wешка~.1 . 

Ко пія Х1\і! ст . 

!743 р . 

!92 Qipana про спір за грунrn 

Криворуl["ОЬІ";ОГО степу , Переяс.11ав 

oь1t oro 1tафедра.~n.ного wонаотиря 

22 JIOB'J'HЯ 
!742 р . 

хозахаw qигрин-Ді 6ровсь1tо'f о от 29 квітня 

н і Л16епоьхого no.11ty . 2Ь4~а~~ я 
Арус. ЛІІРJ VPCI' 1986 З1•. Н31СІ - 11<. 

l '"·~j~ ............ 
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Г747 р. 

195 ЕJІ:страхт справи про спір че~ 
ців Га11а.1t!всь1tого wонастиря ra 
6ут;rкового товари111а D.Іе!І'Сія 

СвіЧІІ"И за о . ДеІІwанf:вr;а Срtб.rя:~ 

сьмJ СО'І'НІ hри.nуцьІІ:ОГD ПOJIJ'iy . 
Указ ЮtJвськ'! ІІ 110.1ковt і! квн 

Це.tяріІ про стяГнення з wонасrи 
рів гро111е !! , заборговани х відкf!І 
НИJІ;З j,j ПОДВ't'ІІ"іn з киrвсь11:0І OO'r /4 .ІИСТОП ~а 
ні у І749-І745 рр . !Созакаw Анте f;4~е~ё(ю 
ну Гоtсв.tу з товариа~а~ І749' р . / ІО 

І7ІІ 3 р. 

!94 Сп рава пРо звннуваченн~ хро 
nивнянсьхиw сотНикоw 1Іереяс.1авс -
кого nоп::7 ДWитро t.1 ,Zі,араганоw 2 се~ия 
свого пІдоусf;цха П~тра Косого В ВІ~:резЮІ 
звхоп.1ениІ речеі! . І748 р. 

1742 р . 

195 rисrрукцІя до .ЛуС!енськоУ 110.11 
!І'ово! каице.rяріf про проведення 

~;~і~~~н~хr~~::~::~:о І п::;~оь ~7~~~~я 6 
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.. І де.о.ро·· І з -~ г о л о 8 к 11 

n/u ио~•Р• 

І96 Справа про звИt~J'Вачення бун-

!чуковиu товаришеu Іваноu Rоропц -
ви~.t киі'вського поJІІІ"ового судді 

Івана Gтопанtвського і киrвсько 

го полкового писаря Івана покор 

Іоького в прив.11.асненнt волів ; ко 20 жо:ння 
неІІ і грош~ІІ на провіант , зІбра~~~я 
них д.ия росі йськоJ apuil. І744 р, Т7 

1740 р. 

І97 Сnрава про звинувачення кро--

ттивнянсьхи u сотннkоu ПереясJІЗвс -
кого полху ДWИ:rро1.1 Дзраганоu св -
го піде ус ідка пеrра Косого в за 

хопJІенні речеІІ : теJІJІчих шкір , І9 січня 

хрині з J)ечами , борошна , ячuен Гf~О-.~:ипня 
та ін . !'744 рр. 2І8 

Т743 р. 

!98 Справа про звинувачення бунч -
ковиu товариmеw 1ва11оu Коропце

виw киУвоького полжового су;цдf 

Івана Стопан:івського і киУвсько 

го подового писаря Івана Покар 

ського в прив,11асненні зібраних 

Волів і гpoine lt на провіант д..ut ~zУі:я 
росtІІськоf армі Ї . I74S р. ІО 

!99 Справа про вІдоrавку значко-

вого товариша Переяс.11авського 2лис топаді 
nоJІІІ"У Андрія Терновського. !'749 р. 
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200 У1tази Іtaкцe.urpty !'Іро nризка 

чення старt1ин f козакfв у llри 

кордонну з КиІвсьІСИu воєводств u 
xowlctю вс . Мотови.іІtвка Ю!!во1 ;~ 6g~;з я-
коІ сотні f 110.1ху . l~w р. 

!744 р . 

?ОІ Справа про наuагання ot>awaн; 

УстивицьхоІ сотні L\!рrородсько 

го 110.пу Юір11.1а Кара11а111а 11ривеJ -
нути у ПІ ;ІІ.ДЗІІС'І'ВО nоопо.u~тих 

удови І!ІМІ!ІЗЦЬІІ'ОГО СОТl!ІНО:З Анни 

ЛtоницькоУ ·з о . 1!аrяmівка t.\ipr1 
родоького по.rку . 

20Іа ОпредІ.rеимя Канце.ІЯрtl' про 
noдi.r 1.1!:11 спздкоєw.Цяwи покІІ!ио 

го rJJ;p:fзcькoro оотнмка Ст!фІні 

Уwаиця l!oro wаєтнос:rеІ! : с . Сту 

;и;еиха ra с.1 , С.аfпород Г.rух tвсь 

коJ сотні Rtnнсьхого по.nу. 

202 Справа про звинувачення при 

29 .ІХІ!'ОГО 
!744 р. 

~ворниu СПІВВІІ'ОU ХоІі ОІІ Петрови~ 

BfJ(CT!ПIHON) nрИ.Q'ЦЬКОГО 110.ПОВ 

НИІ\'8 Гната rа.1аганз у незаконна 

iry приверненні у піuансtво f 
захоп.1еннІ wаІ!на <rестя , козака 

с . Begeutrвica Чиrирин-ДІ6ровоь 

ко! соtнІ Лу6еноькоrо поm;у Ос 

tana nооrоєнкв . 

Іб червня 
жовтня 

І744 р . І6 

Пр•-"•· 
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І"-~І u-т. 

""~ 

І74І р . 

208 Справа про потраву nідАаниw 

.1у6енсьхого nо.1хового оеІозf!ого 

Івана Ку.tЯСSхи nооівів козахf11 
та ПООЛО.ВИ'rКХ о . БІ.ІІИЖи XopoJJЬ ~4т.:пня 
оькоУ сотні ~\Іргоро'!-оьхоrо no.1 а:овтю~ 
ку. !745 рр . 

1745 р. 

204 Справа про ІІJК8НКІІ КОЗ8Ц!'В8 

І ," .. ~-1;;;:::-.., .... 1"··· 

СІояра~.т при.~уцького по.uовника 

Григорія Га.1агана а:ите.tяuи u. 
Вере.І!иJвка і о . JІипове Ч'Йrрин
,lІобровоькоУ сотні Лу6ен0ькоrо 
ПОJІКу, /J:745 р . / ІО 

1744 р . 

205 ,lІонеоення tгу1о1еиі lil.J'n111cькo1-p 

uонастиря киfвсьtоW)' 1лн•ропо.n1 

rf РафаJ.1у 5а6оровоьr.:оwу npO за 
іоn.1ення w.r;iнa, woнacnipoьxot пrщr 
ra поСІИ'!"rя черниці С!уичуховиw 

товаришеu Се1.1еноu Sару;цоьюн.1 та 

Rого ;цру:s:иноо . /U 44 р. / 

!745 р . 

2058 0Ьре;цt.1ення канце.иріf иов-
горо;цом:оuу сотнЙ"ІІ"у Старо;цу6сьхр-

;:н~о:уч~~11~а;~tання ltouy на 25 tj~~н~ . 

І.ру~. Л ""РІІ VPCP І'Іе6 З• ~ . ... 376 - 12т. 
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!7114 р. 

2ФG Справа npo звинувачення заnо 

2rfl 

різьжнw rоза11:01.1 rваноw Беєt.t у 

nрнв.1аонеинt грунтів і 1.1айна , п -б .11tпия 

боях та наwаганні привериутн у ·r:~ня 
Іntманство Ст1$1на Худо.1tн . !750 р , !2 

І7Іt5 р_. 

JIJfcт rнfвсьжого І.(Іftро 110.11Ита 

аф!JІа SВборовоьжого з виwогою 

надtо.1атн на Аого суд бунчухови 

овариm Ів Дани.1а Стефана , ооаву 

І.ІЗ Ген1ц~.nь ноІ в t йсьховоУ арти -

І.Іерtr t:еwенв КарпJх та :zите.пя 

~. ГJІухів Роwана Яненжа 11..tя роз 

.ццу Ух опорноf справи . 
4 .І!ИІ!ІІ.Іі 
!7115 р • 

208 Ужази Канце..tЯрJІ про" спір 

j.аІрrородсьжого по.11.rоВНІІkВ Васи.1 

f(аnніста з наг.v111аче1.1 описних 

ООПО.ІИТИХ Uиргород,ОЬІІ:ОГО по.пу 

апJ таноw Абажу11ови1.1 за ntманк , 
~те.1Ів 7рочи111а Лоwаиь , яке на

.Іе•а.10 ;и;о ПО.ІІІ:ОВНКЧОf waєt'llOCT 

w. і&ан•е.ІІf Оuе.1ьt1ицьжоІ ооТні 
іІМргоро:z~.сьжого no.uy . 

209 Справа про звинувачення жоз -
жа~ і старшиною Іdиргородоьмг 

ІІ грудня 
!7115 р . 8 

;о:~о~~::~:н~:.а "::::~ г::~:~ ~~R!~?ня 
рриверненні у 11іддавотв9 . V67 р . 295 
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1

'""""1;;;::::-.• , .... j ····· 

2ІО Справа про з:в11ну11аче1111я зап -
різьr:11w r:oзar:ot.t rвано1о1 Еев1о1 де -
аа:вці с . С1.1отрю: Пирятинсьr:оУ o rнt 

Jlубенсьr:ого по.п:у Стефана Худо 

zія у прнв.1.аС"Не11нf грунтів j 4 .rипня 
11<1А11а , побоях та наwаганнt при IIJfч~ 
вернут11 у піманст:во·. 1750 р. 21 

2ІІ Справа про наwагання вихtдці 

с . Лит:винов1111і Г.1ухівоьхоУ сот~~ 

Нfпнсьхого no.lil\'y Гор6аченr:fв 
/Горбачевих/ довести своє укра ff~ JJИoron ;ца 

оьr:е походження ДJІЯ зві.tь11ення r~~а:вня 
з :кріпацnз. Г76З рр . 57 

!745 р . 

2І2 Справа про перевfржу надхо;ц 

2!S 

аеН!!я :консиотентоького по;ца~у 

з wаєтностеІt .1убеноького по.1ков 

ника петра Апоо ю.m :в "'ргоро,ц 

cьr:owy пс m;у та з wаєтносте!І 

аиргоро;цсьr:ого 1101:r:овниха Васи ~ga~~;;;:011 
JІЯ капнfста . 1745 р. І5 

Свf;цчеюrя посnо.mткх wиргоро~

сьхого nо.1:ковни~rа Васи.хя КапнІс 

ra про прихов111а11ня ниw ;цt Аси о У 

кt.аьlІ:остt д:ворtв у w~єтностях : 

с . с . Обухів , Обухо:вич:r:а '!'ас . 

SуІвцj Сорочинсьr:оr сотнt J.\ірго :рfвня 
ро;цсного пол:ку . 1745 р. 

AJ>1"- Л \ІР.11 УРСР 1986 3>v, Jt376 - 12т. 

!О 
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2І4 Спрз:ва про С'l'яrпення нед.оІио ЗІ серпня 

:в І ;цжуп никt :в nокухо:воrо по.цаn: ~4~Р1д.ЯЯ 
ІВ qepкtrt 11cьxoi.q пощ . !748 рр . !04 

2!5 /.Ь'tE!pfa.UІ /Чо.106нrна , охазка 

хази , nре;ці.11ення , op;tt.epи/ рро І6 жовtпя 

.Q'JІdy 6унч1хо:вого rоввриша ІJак fсіf;ня 
кш~ Jухо:воького. І762 р . IS 

2!6 Справа про кад.ання чину 6унч -
овоrо 'l'овариша значковоиу това 

tришу JІуdеноького пову Якову Іу і~ ~~:~; з 
ОВСЬІ\"ОІlу . !745 р . 

2І7 Донесення МирrородсьмУ по.1111" -
o'f квtще.11ярtУ про nереои.пку \':В -

tratщfll на о;аерJІання у I787- I7S9 
р , npe,ll,0'1'8BHИXauи рооі:fіСЬlІ'ОЇ !6 вересня 
puJf во1І:в . !745 р. 

2!8 Справа про ого.1оt1еппя в по.1-

ах JX83y Є.1f:~аветк Пеtрівни пр 

а6орону ухра!нсьхого народ.ного 

вичаю ро6итк ~о;і.1ька..-річниіІ про 

,WfJІOX ІіfJІ ІJРИАІІЧНИІІ 06~011 Di fР.п;1Я 

::~; ~:с:"::; :::;::~ 3 JZE~~я 

п,,. ~•-
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1 ·"-~ І ~-"'· 
•~••Р• 

1 ~!"'""''1::::-UfЦ ••• ,.,,. І ····· 

!750 р. 

218 довtд11:а про розс.uідування 

харги прапорщика· І'рузинсь11:ого 

усарського по.n:у кн. Давида Ра 

тієва на старшину ~МрrородськоУ 

отні' за• захоплення 20 дворів 
Іnі;ц~аних у 1.1 , ittpгopo11.~ /!:750 р . / 

1746 р . 

219 Справа про звинувачення КИєв -
Ро'f'іІtськиu !Сафедральниu '-Іонасrи 
~eu бунчукового товаришз. Івана 

- ~ер.па в будівництві нJDІна на uo 
jнастирсьжих грунтах в Переяс.11ав 

ь11:01.1у по .1ку , підтопленні нив , f~ ~~~~:я 
онопJІІІників та спустошенні гаr 1746 р. ІІ 

220 Справа про передачу на роз г-

Іn~ Сенату справи про відuову 

начкового товари111а Переяола:ась 

~ого поюсу Стефана Турчинського 

!Відшкодува ти вартість збитків 

j3ерезанськоuу сотнику Васи.uю Щ и
tJ:раш11:у-РаІ1чіJ причиненних uаєтно -
tri у u. Березань під час леребу 
~вання п-в ІІого рзнговоuу во.10 - ~~~~~-
ін~і . !746 р. 

ApJ~. Л 'І Рn ~РСР !986 З••. М376 - 121". 
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22& Проuеwорія в Соляну контору 
про заборону стягати 1'И'І'о з пр 

да.,;у солі в Путивщ,сьr;ій }(азен 

ний wагазин 1'а про повернення 

зібраного uита Путив.ІІЬоькоwу иа 31 иовтня 
гістрату . J746 р . 

221 Справа про ВИ}(онання заповf 

ту wиргородсьхого ПОJІ}(оnого оса 

ву.1а Івана Бf .лоmиць}(ого про пе f~4~того 
редачу wайна друи.инf · 1'а цер:~свf . І748 р. 22 

222 Справа про розс.~~ідування об-

винувачення у з.~~свживанні СJІ.УІ.

бовиw становищеw при ведені су

· ІцовсJ справи }(Озакfв ВоронІ(і:всь 

1 о У сотні з КИєво-СофН!сь.киw ка -

f'/1едра.11ьню.1 wоиас1'ире11 , висунуте 
Іх повіреини w писцем ворон:~сівсь 

~ого оотенного лравJlіння Григо
рієu і'/І(ИWовсь11нw проти 11анце.~~я-

риста Переяс.павоь:~соr по,ю~;овоJ 5-ІО черв1 h 
!ІІ'анцеляріf Сергія Сазановича . І746 р. ІО 

223 Донесення і реєстр Миргороде -
f:o'f по .хковоr каице.uярі f про за
оп.пення грузинсь:~сиuи :~сиязяІJИ і 

воряиаwи гpomelt та маІІиа у ово fo06:p~~~~ 
hідданих. І746 р. 4 
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··· 1·"~"-1 '"'"'"" к/n • но~•ро І ······ І ."."".і-;;;::-."~ .. ,.... . .... 
224 Справа про відставку значков -

о товариша ЛубенсьІІ"ого no.mty 

Іr авр1ч;1 а Мозневс:ького m надання і ;;Е~~; 
~Оt.ІУ ЧИІІУ вfИСЬІІ'ОВОРО rовариmа . !'746 р , 

225 Справа про відставку значм-

~ого товариша Лубенського по.и;у 

\JJеонтtя Upиlli.rn та надання йоuу fo ~~~~~11 
J! ину в t І!оькового товариша . І746 р . 

!747 р. 

226 Справа про зобов•язання r;анц -
ри!рfєю !'>ИJвського по.аковника Є1І 

~иuа Дара гана повернути а11те.11я1.1 8 січня 
~OJU(Y гро.!Ці за фураж , зібраний g:~~я 
~ля рооіІІоьтУ apt.tiJ . ГТ57 рр . 

!'746 , р. 

2:!7 Справа_ про звинуnачення бунч -

~ошн.1 то:в.зрнmе 1.1 Григоріє м Іва 

j,ею~оu (!ариm!вського сотниІ':а пе 

jреяс.иаВського по.п:у Григорія ЛИ 
13акевича у прив.~аоненнt гроmей , 

13і6раних а11~вляІАІ сотні на за11:у rі8ч~U~я 
~у BOJ!iB. !746 р. 

22"8 Указ цариці ЄJ,Іі:за:вети летрJ:в 

~и до Сенату npo надання к:варm 
Т!І грошового утри1.1ання деnутата , 
~цо при6у.1!И з поздоров.u:ення1.1и із 

\f!агоди m.11ю6у :великого r;н. Петра 

/-t-едоро:вича. 
Копtя U97 р. 

/!,ру• . Л.\\І>Д УРС Р 1<;;16 31 w, М376 - 12т 

20 м:втня 
!746 р. 
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229 Справа npo звинувачення wир 
rородоького по.uовкика Васи.1я ~n

кtc ra у 11;ихорисrаннІ козаків у 

прнваrнкх podorax , захоп.1е1f fJ ьr~rня 
wа !Іна , прквернеюrІ у ntддансtвс 2 червня 
ra Ін . уmсках. · І760 р. ISO 

r747 р . 

230 l,онеоения · rа чо.106иrна друж~ -

ни dунчу!І:овоrо rовариmа ІІжова 

3атиржевича МзрІf про звинува 

чення своє! сесrри АиасrасіІ 

;цру ж11ни яrотиионоrо соrниl':а 

Переяо.uавс ьхого пo.irr.:y в захоп~1 -
t1i СІаrь!І:І всь1еоІ спадщини-грун 

тів в се.11ах Не11ри І J.ІорозІв1еа 

та шинкового двору в core1111011y 
t.r . Баоань ПеренСо1.1оІl!Uі>КОГD ПО.ІХ 

2&f Q:!редІ.1е11ия Rанце.ІЯрJІ про 
в~щачу оСІорониого у1еазу вfдс та 

нoi.ry nІдосаву.11 П-го r.:oi.rnaнf ll.c 

кого non:y Андрію Васи.1евсьж о1.1 

січня ; 
ПЗ <Іерезн 
r747 р . 

ва двір у с . Гур<Іинці Варвинсь 7 цfrня 
«о! соrні Пtж.11цьжого по.о:у. І747 р . 



23! Справ_з про спір друа:ини бун 

чукового rовариша якова SЗТ11рк~ 

вич а Марі r 3 ,црухиною яrотинсь 

кого оогника Переяс.nавоького 

пош:у Анао'І'асією за ~ір з 1оU1И 
11аш~ і грунn1 в с. Недри . Бере

зансь11:0J сотні , грунти в о . Мо 

розі:вка БаришевсьхоJ сотні та 24 аовтня 
шинковий двір в соrенноwу 1.1, ва J~;:~я 

І ·~·"""';::;:-· ·<то• І····· 

оань ПеJ;Іеяо.1авоького полку . !747 рр , 34 

"[747 р. 

232 Bfдowocrl про кf.n.хіоть дво 

рfв в ГОJJьwязівоьr.: і й сотні Пере 

яс.павоьжоrо по~1':У та про обсяг 

зt6раного коноис'І'ен«:ького по 

датку . 

2328 Спрю;а про з;rова:иввння стар-
шини М!ргородського , Переяс;~ав 

сь~сого ra Ю!Івського помів при 

DІІПНЯ 
V47 р. 

наборі в.о.1 і в д.ІJІ російоькоJ ар 4 вересня 
t.tiJ' лtд чао росі йоьJІ;о-турець:~~:ої fo4~;frня 
віІ!ни I7S5- I7S9 рр , 1750 рр. 143 

2SB Справа про сrягне11.ня з стар 

шин КИ!воького ПОJІІ'(У при:в.11асне 

них 4І37 крб. r;азенних гроше й . 

ІО :!ОВТЯЯ 
І747-
4 жовтня 

V49 р. 86 
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284 Справа про звинувачення вt~ 

С1'авннw wиргоро~снкw no.uoвиw 

ocaвy110J.t Ан'1'оиоw ВОJІевачеw наг

.и.я,цача ОПІ!СНИХ W8Є'l'kfв МИргоро;ц 

ського по.пку Івана UИ<Іу.1евсь11"0-

го в иапа11 і на Rого ;цfw , ув • яз- 8 червня 
неннt Rого в rюpwy та захоп.11енн ~7~toro 
waRиa . • І75б р. 5б 

Г747 р ,· 

265 Справа про nрнз-начення та пе 

реwіщення вtRОЬІІ"ОВИх ханце.~ярио 

тtв Генера.11ьного вtІtоьr:ового оу f? ~~~~:~, 
ІдУ · f747 р. !6 

286 І.!а'1'ерtа.1к /'охазха," , ухаз , 

З'l'ес'l'ати , паспорти/ про о.11~6у 

~ оn!ю;а В.1асtвсьхо! ооткf "'рго 

ІРо;цсьхого по.пу Прокопа WSR<lo- 9 ~r-ня 
[ро,ци . Г762 Р· 1 П 

257 Справа про вип.:сату •иrе.11яw 

w. Q:те~ Роwану .терещеиr:у R Ан-
. тону mam.ry !50 ц~<І . за уrриwан Іб JІИстопе а 

~я Сеwипі.11ьсьхого поm'l'ового C'l'a уJТ~~; 
~ КИ!всьхоwу пояху в Г7'ifl р . Г748 рр , 

238 Опре,ці.1екня 06ояноьхо! 'l'a Ку -

ьr:о'( воєво;цсьжих !І'~ кце.111рІ R пр 

tтереси.uу у w. Г.аухtв заареІІІ'l'ОВ - !5 ІtВf'l'ня 

· ~х васи;11я КИри.rова f Герасиwа f~·~Еёсня 
~еJ'красова . !750 р, !2 
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238 Хмига-записів ви;цаnів канце ІО серпня 

289 

мptr . Е4~ітня 
Части-на справи . Г748 р . 

І75І р . 

. ' 
·паw • ятна запиоl(а присутотвію 

І'і.анце.11ярі І про rю6а:а:ання 3anopi/ 

:к~~р~;;~о:;:;~;: ._владу гетьwа mrи~. 

І747 р, 

Cnpa~ про спір бунчукового 

овариmа Q.Jl:e11;oiя Св і чхи з 6унчу 

овиu товариІіІеw Ан;цріє w Горнен

оw за грунm в о . дави;цівжа 

1Jу6енськоr;о no.u:,y . 

!748 р . 

~\/)~' 
7 березня 
f749 рр. 

240 Справа про спір удови порутч ка . 

орисог.11і 6ськоrо JІаидJ.Іі.1fцького 

OJПty ЄвфИІІі 1 Мартину з ЧJJЄHOU 

енерального віАсьNового CY7J.1 2І 6ерезня 

лексtєuJ..:е1.1енови1о1 за с. Березо "Б~~~есня 

IS 

оча Лу6енського ПОЯf'У . !753 рр. ІОО 

24! Випис з оудово1 оправи про 11 -
і.11 АндрtfІцІвського поля j,j f :a: ИJІ 

rеляІіИ _о, Ярос.11авr;а Бо6ровиць!І:о 

отні ЮІfВОЬ!':ОГО ПО.ІІХУ Ничипоре 

ндріІІ.ч_енкоu і Се1о1еиоw Раоропен 24 JІИПНя 

ou. 1748 р. 

Ару~. Л >ІРД УРСР 1986 3•~ _..,376 - 12t 
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2112 Спра:ва про ootp за батьr: івсь 

у спа.цщин1 wt:. ;црУDfНОІІ бJRЧУ
ового товари;~а Яr:ова SЗrирr:еви 

а Uept єю та П сестрою , друzин ю 

ОТНІІ!>З RГО!ИНСЬКОf оотнt Пере

Іяо.иа:всь~rого попу Пи.111nа Купчин 
ького , Анас!'аоtєю, а !'8хоа Іх 

пад!І'ОЄІІЦЯWК . 

Про стягнення з Городиицькоf ІО .W!'ого 

О!'ні ІІернІ гtвоьwого по.и~tу oвeit rf~~~n 11я 
и !'а t н;цуnи за продаж горі .JJ1':И rтs7 рр . 322 

!7118 р. 

245 Донесення nереяс.11авоь1':ого 

о.11ковн111~:а Сеwена Су.11и..,- про пе 

е;цачу на розг.ІЯд канцеJіJІрі У 

скарги nо.о:ового обоз ного Cewe 
на БезбородьІІ"а на суддю Коноrа -
!'ина Лtсеневича !'а за образу "' 
прив.1аснеННЯ СіЯОJІа!'еА ПОJІ:І\'ОВО Г1 .ІИПНЯ 
ЗР!'И.Іерt r. 17118 р . 

244 Справа про спір ЮІєво -І.Іикі.111 

сьхого wонаатиря з nереяс.1авсь 

киw nt,цдячиw АндрІєw Русанови11 

~:р~~~"~о:~:~и;~":1 ~ · п~;:::~ ~~~:;~а 
.ІОВОЬJtОГО ІТО.11\'У , І749 р . 
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1··""·"І ""о"т. 
•О~•Р' 

J:747 ,Р• 

245 Матерfали /донесення , чо,110Ои ·-
на , ро:нтu.сжа/ до с пр<1:вн ттро crr i J 

переяславського пол1'о:вого писа-

ря ЯNНJ.Іа КанеВСІ:tКОГО з глухів- 29 JlOBTHЯ 

ІОьки w ~s итеJІе ІІ !ваноu Янови w за И4~пня 
хуті р. !'748 р . 

!'748 р . 

246 CnpaJta про передачу на розг-
• IJ:ЯJJ. Генерального вtі!.оькового оу 

Ід.У сжарги відставного вахuістра 

t;::ербського гусарсь~ого noJІNY 
~давка Станоєва та f! ого тестя , 
16унЧуlіового товариша Олеlісандра 

aua.niY JІВ бунчукового товариша 
Іосифа га uзлі ю за захоп.а:енпя Ух 

рунті:в .з садоw І JІfcou біля с . ~611:~~-
Безсали Лубенського по.хку . !748 р . П 

247 • Справа про спі р уд0:ви lіО tМІа -

~Н!сь:кого ПО.ІіІ\"ОВІШКЗ МаріУ Ков-

~аси з спад:коєицяwи генера.п-.11е Іt е-

~анта фон-Штофельна за с. Коро-

~і:вка lІоuонтtвсько! сотнt Пере-

1FІ0.11авоь:кого по.вку і грунти :в Sc і~ ;~~~~~ 
f~іотоніські!! оотнt . !748 р . ІІ 

248 Справа про звинувачення ві Іtс -
ови11 !І'анце.v~риотоu Миха Н.tоu 

Іоаєвн<Іеu переяс.півоькоrо no.uo 
~ого писаря ііки uа КВ<Іевоького в П жовтня

ахопленні ualtнa , побоях і об ра g4~удня 
1750 р . 22 

ДрjЖ. 1111\РД УРСР 198/і зо ~ ~.Зі~ - 12 •. 
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.D.uo1po· 

!749 р , 

249 Cnpa:ea про ЗВИИ)']ІВЧеІfІfЯ віІt-

Ь ьховиt.t ~oвapнrne t.t Q.lexoiєt.t Kpyn 
~ ноьхиt.t в і Иоько1'ого товариша 
о.rехс і я ПруNенка в побоях t Іб січня 
образах . І749 р. 

250 Справа про спір Юrєво-Печер 

25> 

СЬІ\"ОГО Юfр.1.1івоьхоrо t.ІОНЗО'nІря 

з козаІ'(аwи о . ячннхн Трахтеw- 2 іо1ерезня 

рt:воно! ооrні Переяс.tа:воького fб4~рвня 
по.uіу з а груиm . !749 рр . 30 

Справа про спір придворного 

ко<:Ізаря , по.1ховниха Григорія 

Jin<:iнcпa з С'J'ЗРІІJНИОО t хозаха1111 

ЛІ<:іенсьхого no.uy за rрун'tИ в 
о . Хорошки , с . Пу.11ощІ , ф ІАІtва-

рох п.1юmнці , x1r . СrрокачІв r; l2
2 

JDtПflЯ-

u.zнн у nо.1ховІ ІІ oortit JІ16еноь- п .ІИстоп да 
кого по.n:у . !748 р . 9 

25! Донесення Канце.1я р ІJ ;z,.o Ген~ 

ра.1ьноf вНІськовоr apm.1eplJ п1 Ь 

ви,цачу -подоРоиноf пноарю Ан;цріJ 
но:воьжоt.tу ,ц.rя: nofз;z,.1r11 в Переяс 

· ,;ввсьІІ"нJ:! 110.u на с.11і;z,.сі-во у спьВ-
:вt захоп.1ення лереяс.1авоьжою поІд-8 серпня 
ховою сrа~ною сіна . І748 р . 
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254 Справа про спfр вІІtськового 

канце.сярис ra Федора Во>'!ни з Ки -
во-ВІІдуdицьmw uонас !i!pew за с І2 .mпня 

,,~" .. ~;;:-
•11tто1 1"··· 

Ве.tикі Лі:t'КОВИЧ f схаерського r~~;вня 
повіту киrвоького no,1!!(y . Г752 р . ~ 

255 СпраtІа про повторну видачу іІі-

ськови11 ханце.~ярис~11 . С!рата11 

Дани.1.евськи11 оС!срониого у1tазу 

на двір-t грунти 1 с . Ка.1.аІІ;ции 

ці по.uсовоУ сотні 11Jбе1юь1tого ІМ!_С~~~да 
ПО~ІІ'J . • І'748 р . 

256 Іfо.106итн а 1toзa1ta Sапорозь1tо 

Січі Івана Бея про з.1.овuвання 

х11нце.tярі J при розг.~яді ltoro 
схарrи на значхо:воrо товариша • 
JІJ<!енс ького 00.1.ку Степана Худо 

.1tя за nрив.1.аснення 11аІ!ка t Н8!f!ГЗ7 верес я 

иня nривервути у піцанс ТВОJ Г748 р. 

257 Справа про cntp за rpyнm в 
о . Недри Березансько f сотні Пе 

реясла:вськоrо по лку .цруuни Ci yf 
ч:уко:воГQ товарИmа Якова 5ampкi 

вич:а L!:apiI з своєю сес!рою , .J!.P:i ~B .mстоп да 

жи ною яrоn~нськоrо сотника Пи.m f~ого 
па І(уnчинсьхого , АІfВО!асІєю . 1750 р . !46 
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258 Справа про звинувачення !'Оза 

!'OW Бобровици:оJ сотні Ю!Jвсь!'о 

гоп пo.rkf lihxaA.row Шосn:оо сво-
го брата - писаря КобизьжоІ cct 
нІ Стефана ІІ:оспи в хра.цJацІ ха 

зенного сІна t кояеІІ: . хабарющ'І' r7 жовтня 
вІ , захоп.rенні двору в · м . Кобиа І748-Ібаовtня 
чt , образах І noбиttf . І749 рр. 18 

259 Справа про зві.аьненнл буНЧу!' -
вого toвapиura Івана О.1ехсан;цро-

вкча в і д по!(арапня /сидtиня на 

гapwati / за напад на дft.1 грузин 

ОЬ!(ОГО !(Н . Пеtра Д.:аnар Ідзе ta 
2і0~~~:сн1 побиття його друа:uни і CJ!yжllt8-

.иtв . І748 р . 

260 Справа про видачу удові ві 11-
ІОЬКОВОГО rовариша Ірині лажневи 

ухазу про піАnер;11.ження оборони -
го уиІвероа.Q' геrь11ана l1.ани.1а 

Алооrо.1а ва звt.rьнеивя П ,цвору 

в ОО'І'ЄНІfОWJ • · В:обижча ЮІJвсьхо 
7-ІО 

го попу від лодаrхtв ra повни-
.ІИсrопада 

нооrеІІ:. 1748 р . 

261 Справа про звинувачення ,_: иrе 

.1ьхою СорочuнськоІ сотні 1\!рго-

родсь!'ого no.uy Іриною До.1оrчи -
жою знач!'ового roвapиura Федора 

Шу.11ьаен:ка в зажсп.11е1111І воJІtв , 
24 березня 

пІдпа.чt будИН1І'У , ув • язненні та І2 грудня 

not uJ;JІ: І і дочок . !748 р . ІЗ 
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262 Справа про передачу на розг-

.11:1щ ЛубеІ!СЬlСОУ ПОЛКОВОЇ і\'анцеля 

pj f 0 1еарrи пот:о:вого хорунжого 

Івана ЖJковси;ого на відставно-

го ПОЛКJ)ВОГО осаву.іЗ Федора sа 

рудного_за по6у.цоч перед ііого УДС~~~~я 
бу;цинко.hІ повJ:т~и . 174~ р. 

263 Указ Генера;rьноuу вf!!ськово~ 

\судові про передачу на розг.щц 
ІІ"Зрги відставного в f йськового 

!товариша Кіндрата Лебедя на сот 
ика ЕаришівоькоІ сот11і Переяс 

tаавсного по.ІJNу Давида Афендииа 

. :0;;1;н~а;;;н;ц::~•шо нення З І~tд~? 

Гі50 р. 

264 Справа про стяNІення боргу з 

начко:в_ого товариша Ні иинського 

олку СаuіІ!ла ха.nl':идоцького на 

ористь лершодиякона КИєво-Пе

ерськоІ лаври Пал.падія . 

!748 р. 

265 Справа про спір Києво -Браrоь 

ого r.1онасти.ря з киrвськи u uaгt т-

атоw за .грунm 6ім с . с . Биржо ~~4~чня 
ець та КІ.епачі. І750 р • 

.Ар1•. 11 \ІРД ~РСР 1986 З•~. МЗТ6 - 12т 



266 

, .. "~ .. 1 
·-~ ........ 

- 75 ~ 

Справ!! про захоп.1ення uте

.ІІ"еt.1 11 . 1І;уС!ни , пoono.nmu Се11е

но11 ,lІергає11 грунту вt,цотавноrо 

в І Іtснового товариша Леонтtя 

При1t11и . 
8 грудня 
І748 р . 

207 Справа про наwагання С!)'ичухс 

11ого товариша АНJ.РІЯ Гор.v;енха 

повернути у лtмано'rВо 29 роди! 
новоупион11х хозахfв с . }і.авиАіВ 

ха Пмря,,.ноькоJ oo'l'l!J J!]С!енсьхс 

ГО ЛО.1І'у . ' 

Справа про звинувачення уч 

няwи mко.чи риторихи Переяо .1авс1 

xoJ сем і нарtr ТиwоІ{ІІ єw ЩерСSаць 
хиw , Федороw ГардfєвоьІІ'Иw f Ів~ 

ноw Вернацью~u nJe<~eJtta оеwіна І4 червня 

pt І І єроuонаха Во.1одмw:ира 5е.1е1 fо4~УАНЯ 
сь1tого у статевих збоченнях . І749 р . SS 

268 Донесення М!ргородоьмr по.n 

r:oвor r:анце.ІLЯріJ та чолоСSитн11 

священиха , отамана t козак і в с . 

SуСSань СС тв ІJІ вс ьr:о J сотн і про 

захоn..-е ння Іх грунтів CSyнчyr:ol'1~3 J~~~~: 
товари111еw петроw Ку.1я61tою . !748 р . 
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269 Справа_ про на uагания О.пехса 

ро-Невського Троl'цьr:ого uоиаст1 

ря повернути з wаєтносrеІІ Гене 
paJJ- ua!!opa Виmневсьr:ого у Пере 
яо.rавоьr:вwу лоJUІ:у овоl'х Npiлar:i -
:Втtr:ачt:в , JІИ ТеJJів о. БороN Ста -
рорусьr:ого повіту Новгоро;цоьжо н4~авня сотні Семена Іванова і ІІо го wa 21 .пютого 
тер і . !749 рр . П 

270 Спра!!а про зви~у:вачення сотн -
r:ot.1 Дави;цоw Sвенигородськиv , о _ -
1о1а нами і r:oзar:auи Uибу.а:івсь!'(о! 

сотні /,:Иргородсьr:ого noJll(y на 

uиргородQьІІ'ого по.пмвника Васи - 1 
.пя капніста за наои.rьотво /на

пади на дво~ і пасі?>и , вб1<1вст -

~а . nобо! , арешти , образи/ , за - 15 лютого 
Jі ОП.tення 1о1а~на і грунтів та on- f~4~отопа а 
рияння татарсьr:иt.1 наnадаw , 1748 р . 59 

271 Справа про передачу в Гелера 

l~rьниІ! віІІськовиІІ суд C!'(aprn ві!! 
Іоьхового · ханце.u~рмта rвана лЄб -
Ь~.инського на в і йоьхового мнце-
lпяриота ffxoвa !CNPY за захол.u:ен ~Оа~;~~~ЮІ 
Ня хонеі:І і побиття піддани х . 1748 р . 

Друк . UЛМРДУРСР 1966 З1 м.1'1!37б - 1Zт. 
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'1:72 .z;:онесення какце.1ярf Т до Сена 

ту про пересн.о:у на Rого розг.ІЯ 

оправи про поеІиття , захоп.1.ення 

wanнa j розорення хуmиfвсьr:оУ 

wаRстерн і ви. КропІІВня Переяс 

.1авсь~~:ого пову в запорІзьхого 

КроІо •е Про wе-

козах.З Петра Коооrо хропивилнсь i 

к11w сотнихоw ДІ.ОІтроw .дараrаноw ~~ ~~~:;:: І 
t Aoro дружиною, !748 р . 

278 Ш1терtа.11о1 хо справи про 111ужа -
ня козацтва пте.аяwи с . Перевіз 

ШишацькоІ сотнt , як11х привертав 

у п і дданство СІригадир ВнТІІ"евнч · 
ІІИТЄ.tЯІdИ w. Креwенчуr: Кре1.1енець 

коУ сотні , я:ІІ'Их при:еерrав у nІ;п 

даf!Ство ІtреwеІNуцьr:иІІ вtІІт Іван 

JЬІтвин ra аите.аяwи с . Савинець 

.СорочиисьtоІ c.o'!'flf Миргоро.11.сь11:с 

го попу , яхих привер'!'ав у пі;п 

дане тво .tуеІеисьr:иІІ по.о:овник 

Пеrро Апосrо.11: . 

274 Справа про звинувачення !Созо 

!COW " . Мзn:е;~~Іл Оwе.ІЬНИЦЬ!СОУ 

сотні U.ИрrородсьІІ"оrо пову Іва 

HOW Гречаниw wиргорОJІ,СЬІІ'ОГО ПОl 

ховни!І'з даси.ц Кзnиtс ra у ви!І'о 

ристан11і жоза:rtв в nриваrю~х ре 

З оічня-
5 СІерезнл 
!748 р . IS 

СІотах , захоп.1ення Ух wаІіна , пр~ ~4~авня 
вернения у пtманство та tн. 2І вереси 

Уt'ИСХН. І750 р . ВІ 



- 75 -

... · І .... ~~· І 
з А ruл о R к 11 

~ln •O~•J>O 

?15 Справа про nереве;це11ня с.1 • 
.ЬЗО.tЬСЬ!СО! - Іl!ІЄТНОС'rf рОJІ,іІНН 

&ховцtв з qигр11н-lІ.fбровсьІtоІ 
on;f JІ.О С!С.І!ІlІ,)' Ін:ооІ СОТНІ JІу

беноь«ого ПО.П)' :внас.ІіJJ;ОХ .)' ТИС 

хІ :в ХІІ ТІМі:В цfвІ C.toбfJ13"И чи г

риН -АfброJІСЬ!nІW OOTffil!COW О.tек- ~~я 
ОЗІІJІ.роu Бутовоьюо1. !748 р. 

2758 tfерневн yr:aзt:e І емері в Г -
Rера.rьнс! вН!оьхово! 11:аRцемрt І744- 1755 р б 

Zlб Справа про наuаганнн Переяс 

,11авоькоrо по.~mовс! канце.11иріl 

припи 1rnти ОІІ')'Пову:вання АР)'а:н но 

генерал-uа:Іора Єв:цоІІ'ІЄD ВИDНЄВ 25 ИОВТЮJ 

CЬl'iO D ІІ'ОЗSЦЬr:их гру.ятів в сот- 2f~~:Вf/R 
них Пер&ЯС.ІЗВОЬІ\'ОГО no.ncy . !749 рр . І9 

Z77 Справn про розс.1Ідування О3"<р-

гк ІІ'ОзЗІІ'З БобровкцьІІ'о! сотні 

ЮІJвсьхого по.пу І.(ихаА.аа Іі!ооп~ 

на ПО.ІХОВОГО писаря ЗиновІн Бо, -І2 ГР)"АНЯ 

суха за аре11т І взяття 1 npиwy ~:~ня 
сову с..уа:бJ Aoro сива ІваRа : І75Ь рр . 10 

АР1 •· Л \\Рд УРСР 1086 3 ,", м376 - 12<. 
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278 fІ\'аЗ ДО ІJереяО.ІаВОЬ.'І'Оf ЛО.111'0 

оІ !І'анце.1яр1У про розо.1!,11.уванн 

карги ві,цс!авноrо вtІ!Сьховоrо 

овари.І!Іа Антона ІІр • єва на nt;цoy 

іД.ка Сс !апа Возу.11> за nІд6урю

ання до втечі !!ого с.~ужите.1ьо1: 

оdиrтя і захоn.1енвя wаІ!ва с.111 r .1И~н•опа а 

е.аtв , спус1'011ення га!» та tн . 1748 р . 

279 Аонесення Га]І.ЯцькоІ .1tч11.1ьно 

l\'owic!Y в ІСНJвсJов:у nono:вy хан 

цеLІІріn з прохання" прио.11ати жо 

іУ дoxywef!'ri:В про опір порцій 

та ·рацІй ;ц.111 ЮІрасироькоrо по.1- 00 січня 
у . І7Зб-І787 рр, !'748 р . 

Г745 р . 

280 Указ ІІирrоро;в.оьиоJ по.1JСовоУ 

анце.1.11рJ ! wирrоро;цоьхоwу по.по 
воwу ~санце.tярис'!'J Васи.m Дячен

JО1ІJ про - повермння в по.вову 

резервну l\'SCy гроmаА , ВЗЯ'l'ИХ А.11 

ВИП.!З'l'И !ІіОВСИС'l'ЄНrоьJІ;ОГО у'l'ри 

!.ІSННЯ ПО.ІКОВНИКУ Н~ВО'l'рОfЦЬІ\'ОГО 

црагунОЬІ\'ОГО ПОDУ Рід.деру та 

;~ого O'l'O'IЄHHD, вІд,рІІ,ЦJІЄНИW в Г.1у 

ів ;11..кя учао !'l в жowtc І У Ген ера 
аноІ віІtсьховоf жавце.аярtJ . 

2І ГР1JJ.НІ 
17113 р . 2 
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28! Справа про nере;цачу из розг ~ 

Лу6еноь110У по.uовоr ІІ'Внце.u~ріІ 

скарги 6унчуко:вого rовари111а CrE 
фана !Jі!І'.І8ІІІеВОЬІ\'ОГО 11! вtll'l'fl і 

жите.dв о . Ч ернеча Сло6tдка Cwi 
.rянськоІ , ооrнt Лубенського по.t 

ку , підАаних КИєво-Печерськоf 

лаври , за ~:~оеІиття ІІого енна і 

с.1у:и.11те.1tв . 

Указ Сенату про АDРJЧеивя 

канцемрі! poзo.1tnyвa:nt о6стави 

ни вбивства nl;D,exoнowa о, Г.1е-

ваха , ієродия11она UкхаІt.1І:воько 29 mстоп 
го wонаоmря Єро/j)ея під чао наr -І5 грудн 

ду о.vужите.11ів і wонахtв Юtвво- f~4~~Втня 
ПечероькоУ лаври . !746 р . 

282 Справа про вtдправку в севоьtо;у 

провінційну І':Знце.1ярt111 а:рІпака 

І.Іосковоького Aщr.ptJвcьxoro wонз~ 

тиря іІихо.rу Коwарова , затри11аво 

го без паопорr11 в uаєrкоотях ГІ 7 _8 грудю 
О.1екоfя Розуt.tовсьхоrо . 1748 р. 

І749 р . 

285 Реєстр росtІ!ських oe.1m1 , Я!:і 

втек.JІИ з Почепсьхо! во.1остJ в с о 

'1і;цсьхі і .1iJ10ClepeaнJ поп:11 ;во о-

го 328 д.уш/. /1749 р . І 9 
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284 Справа про переои.пу в Севсь oJ 
провfнцНJноJ ханце.rярtr в Ю!Ів 

до поручнха Леrра Беоrуа:ева йо- іб ~~~~~[ pi. a 
го xpfпaJta макоиwа Пєrухова . І'748 рр, З 

285 ОборонниІ! У'/\"8З Ка1щецрf І 

. запорfзьr;оuу r;oзar;y Фе1ору Сrов 
С!у на право в!.rьноrо проживання 

в по.пах ЛfвоС!ере:в.ноr У'!іраJнн , 

~wдаяий в нагор~у за !!ого учас 17 .ninня 
rь у -війні I7S5-I759 рр, І748 р. 

286 ,llонесепня в!Іtськових rовари -

ІІJіВ Ан.црі-11 та Івана Maзapar;f пр 

звинувачення сотниr;а Красноко.ІІЯ 

Ід.инсьхоІ corнJ !Іри.1уцькоrо no.u; 
!Jerpa Мз:~rсиw-овича у наданні ко-
ахаw- !х w-аєrностІ о . Та.u;.rаєв - 10 .iиcron а 

Іка на виm~ІПt горІ.1ки . !748 р . 

2~ Справа про одера:аЮІя Лереяс -

.павсьr;ою поJJ'!І"овою r;а1ще.v1рією 

ід КИJвсьr;оrо форmфІrіац!І!ноrо 

вfдoi.cna ПОЗИ!іІ! на С!уnіве.ІІЬНИЙ І JІЮ1'0ГО 

.пtс , взяrий д.rя nоС!удови Довго- .rfc~~;aд 
о woo~ на р . ТруСІJа , !748 рр . 24 
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288 Справа про на uагання ІІ"иfвеь-

оf пот:овоr :капцемрf'! одераат1 

- ~ур,JВЄJJЬНИЙ JІ.іС З ПУЩ ІІ"ИfВСЬіСJІ Х 
І,Іонастирів га гpomt ·з прибуnів 

Рангових uаєnів д.1я побудови пи-

ІІtщень д.ІІЯ канцеJJяр і Ї , суд.У , 4 зs ов тня 

• язницJFа порохового .льоху та ~~4 tрезн 

l'"'"""'i -;;;::::-••<f•• """" 

рх і ву . !749 рр. І5 

289 Справа про поновлення Се!Аен 

.Мандри1'И на пооаді кобизь(lког 
сотника Юtfвського полку . 

22- 25 
JІИПНІІ 
І748 р . 

290 Проuеuорія Ки'!веькоJ губерн 

cьicoJ ІІ"анце.яяр іІ про арешт в т єинfі Іі 

~:р;;~И~SСЬІІ"ОГО ООТНИКа Пав- І7 vz~eg~J1 , S 

29І Справа про вип.иs ту ЗНSЧ1СОВО~ 

товаришу КИJвсь~сого ПоЛ!\у ЯІІ"ОВ 

!.f еш;ат.оьиоw:у аа.tу;~ання за c;ry 20 .пипня 

бу КИfВСЬІ\"И!і COTЄf!ffll!.I nиoapeld rr 4~удНЯ 
!759 та !742 рр . !749 рр . ІЗ 

292 листу;~ання ІІ"анце.1яріІ з. ЮtJ 

ОЬІІ"о ю по.v:ово ю ханцеJtЯрtєю про 

опредіJJення на вНІоь1Сову сJІ.уsбу 

всіх бунчу1СО:ВИХ , віІ\СЬІІ"ОВИХ і 

з нач1Сових товариmів , якt не ua.r 1 
на це звання універоаJІ.Jв і уни ~ :~~~~~а 
кають в і У.сьжо:sоf с.1у:.:би . І748 р . 5 

Дру~. Л І\РД УРСР !986 З•".№316 - !2'. 
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295 Сnрава npo звищвачення знач 
кови11 rwiap111ae11 Переяо.1авоького 
nо.1ку Іваноw .1.!ооцtцьк1111 і пере

яо.1авоьІСІІw городов11w orawaнow 

rвано11 ПроояНІІцьхи" гарнізонних 

lgo~atfв rа , в . о . Ко)Іенданm 11~ 
Переяо.1ав nідnо.uовника Ca11Ji1.1a 
fhoвwaнa в побоях , образах , оrяг 
неннt nоборtв з .1~eR , 110 nриfз 
lцa:a.m на 11іоькf базари, 

294 . Сnрава nро _ видачу ч.11ену киfв 

hького ЛОJ!NОВОГО оуду Пеrру Ро
говськоwу оnідоцтва лро оJІу11бу 

h. І724- І7-48 рр . д.ІЯ пооrриа:еиия 

І5 грудю 
!7118-
24 січня 
fl49 рр . 

- Ів wонахи КИєво-Соfffвоького 1.10- s :а:овтня 
Інастиря . . !748 р . 

295 

296 

Слрав8 npo надання запор0зь 

Ікоwу Ірзаку ltlиwy Ное енJІ(у , юire 
Lm w. НОО IBJl(a I0t fВСЬJІ(ОГО ПО.ПУ , 
U яну значкового rовар1н1а за зао 
Юги у вJІtні I755-I7S9 рр. 

Рапор1' Mor9ви.iJ:вcьJl(of прикор 
hонноf xowtcif про приси.пу з 
Ь ернtгtвоькоrо і Перея~.1а:воьког 
ho.u:tв в коwіоію зawtorь 64 .іИ!ІІ 
ke козаків . 

19- 22 
1!.ОВІ'НЯ 

!748 р . 
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297 Справа- про звільнення з -пfд 

арешту Севською про1!fнц1йною ка -
це.1ярfєю друаини гусара МоJІ;ІІ,ав-

сьr;ого гусарського nо.ІПІ'у №рфи 

МильнfжоnоУ , затр11 1.1 аноr за від- is.in:.g;~~ -
сутністю паспорта у и . Кроw.аь . 1748 р. 4 

298 ёnра11а про переnір!І"у :в тaєw-

299 

нt ll r:oi.tfcH свідчень аите.11ів ІJр -
вобереа:но! УхраУни , за~иwаних 

без паспортів в Чигрин-Дібровоь І7-23 
tti й сотні- Лубенського полlіу. ~gн~ . 

Справа про розс.пі;цування кан 

це.пяріє ю причин t обс~авин-поа:е 

~і у w. Переяс.1ав . 

ІВ Іfервня 
!О серпня 
1748 р. IS 

SCIO Спра11а про організаці ю киrвс кою 

о.11козою канцецрtєю протипожеж Іб-ІS :zовт я 
101 о.1у:а:6и t 1748 р. 

30! Справа про розс.1tдування обо 

авин зна!!,цення сцрбу /срібні , 

о.11оті і позо.лочені нисочки , ку -
и , статуе'І'ка коня , рtтон , тощо 

ередюо:аwи бУJІЧУКОвого товариш 

::те'f!ана То11ари з с . Богуmм:ва 4 д.1пня 
::.аобідr;а Кропив • янськоІ сотні Я --ч~~~~ 
еяславси:ого по.1ку , Г]q9 рр. SI 

АР1•· Л>ІРД УРСР 1986 З•N . ... 376 - 12•. 
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!749 р. 

502 Укази Сенату t rраwоти Ко.1е 

в02' 

гtf tнозеwих опра:в про aдutнt 

оrраmвно-гоСподарсьже управ.пі -
.ня Лt:воСІереаною Yrpafнo.o 1 ~4 2~ ~~;;:; 
р. /ІІоього 178 11.ок . / f749 р. 695 

Ухаз Є.аізавеm Петрівни про 

:вf;цнов.1ення гетьuанства на JІf

во6ере:инt 11: Yl'(parнt та про дору 

;;н;;т~::::кову провести ви6о !1-т~~~ 

ЗОS Справа про 1111дачу генера.rьн - · 

"'' 

11.у ві ltO ЬJtOBOW)' оуцt Федору п.~ 

СЄНІІ'У xontf ГРВІІО'І'И АННІ! Joaнf -

ни в t д П .mтого 1756 р. про н -
дання Aowy с.с . rа.пиuьке i КJ:f 6- 7 черви 

111.111щf лУ~енсь~tого по.пу . 1749 р. 

-<:права про передачу на розг 

.ІЯ,Ц Jі16еиськоr по.1ковоІ и:анце .: 
. .upiY cкaprn вН!оькового канце 
JІяриста федора С.Иезя на 1.1атІр 

за неоправед.пи:виіІ: по,11,і.1 батькі 

оьJІ:оfопадщннн. 
24 .штого 
І749 р . 
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805 Справа про наданкя 6унчухо:вс 

wy то:варюпу Якову mayл t упtвеР

са.11у про зві.n.нення вfд вfйсь

ковсго податку мJJИнfв на р . О:: 

.тер у Носtвськf Іt сотні КИІвсь

кого ПО.!!КУ• 

806 Справа про &адення опису 

9 жовтня 
!749 р . 

грунтів писаря Гене рального ві 11 
ськового суду Jвана ПИ?>о!щя в 

Луганській і Чигрин -Ді6ровськНІ 

coniяx лібенсьJО:ого лодку в зв •я -
ку з :втратою купчих докуменffв 

під час поJІ.еа f t.t , Глухова j 
І748 р. 

3U7 Cnpaia про nовернення переяс 
.11авсько ііу nо.ІІ!І'о1І'о 1.1у осаву.ау Яr;о 

ву І.!и ::NІ И~овичj рангових грунтів 

з'ахоплених гeнepa.11-t.taltopot.t Виш

невсЬ!І'И t.t та переясла1.1сь?>11t.t по.u-

4101ітня 
І749 р . 

l'""'"'i-,;;::-··<fO• """' 

!4 

?>о:ви1.1 соавуло1.1 Гр.~горfє u Лукаше 5 червня 
вичеw :в ё . Во:вчІІ'fв Першо! по.ш:о ~~4і;рес;н 
воJ сотнt -Переяс.павського полку 1749 р . 22 

308 Сnра:Ва про видачу Ю!євс-Биду 

6ицькоау uонасmрю унfверсалу н 

право збору :віІІськовоrо податку 

з Dрк f :всь~оrо uлина на Козелець ~7 лЇЇg~~~~1 р 
кf 11 греСі.пr в J<J~!:вському п с.пку . І749 р . !І/ 

D.py•. 1111.r>д УРСР 1986 з •• . н.з15~12т. 
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3 А r О Л О В К И 

809 Справ.а про передачу на розг 

ляд ПриJJУць.r:іІІ nom:oвtlt .r:анце-

,;~ярі І ск.арги .пубеноького поJІ.'\О 

вого хорунжого rвана !ук овоько 

го і вt nоькового канце.11ярио.:rа 

федора Ма.r:оиа.ювича на шrринів 

за несправед.m1виІІ подt.ч опадщю 

rx тестя , відоІІ'авного срібрян- - 9 червня 
оь.r:о го сотника .А нтона Троцин11 . І749 р. 

ло Справа про опі р удови бунчу 

.r:ового товари!іІа йосипа Га 1.1 а.1tІ 

з бунчуковиw товариmеw Оле.r:сац -
pow Га1.1а.піє11 за опад~rові грунт 2S-l7 оІчн, 
вс. Безса.JІИ JІУбенсь.r:ого поиу 1749 р. 16 

ВІІ Справа про звинувачення nід 

о тавниw капі таноw Молдавського 

гусарського по.пу ~осипоu 'Гано -
киu друz:ини його покіnного бра 

" · по.nковни1tа киІвсь.r:ого , Со-

фі! Таноько! в образах t побоя 
вереси я-ііого олуаителів при опиаі брат 
грудня 

во! спадщини. І749 р . 20 

812 Справа про спір друаиии знач 

кового товариша КИ!вського noJІ 

ку Єфрос іні І Симонтовоь1tоJ з 

с воєю тіт.r:сю 1.1іщан1tою 1.1 . ІО-!!в 

Маі)ією РогсвсьJtо11 за опад.r:оє!4н і ~ березня 

грунти поJІ:іІtнс! баІ!и пе.11агіJ 1749-
IS вересн 

Грицихи . І760 рр . 66 
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SI3 Справа про передачу на розг 

.щц Генера.rьноuу вtі!:сьиовоІІ)' 

01АУ скарги СІунчуко:вого 1'овари 

•а С~ана Тоwари на чо.11.овіка 

овоєf 1'frn , переяс.rавоького 

nG.Ікового CYJUІ.D Коно1'ЯН1'ина Jli 
оаневио;а за неповернеЮІя нада -

ного у_ І(Ь.рJчиу оренАу с . Неха 1 fr ~~~;~; 
'" Переяо.~~авоького по.u;у . 1749 р. 

5!4 Справа про опір удови поруч~ r:a 
Бориоог.rіdоькоrо .1ан;цwіJІ.fцьtог( 

по.11ку ЄфІ wtr Мартине з ч.1еноw 

Генеf!.tьного вtІІськовоrо суду 

0.1eii:oiє11. Се1.1енов11u за грун'f\.! в Н JІ.І:Іпня 

1'""""'1~ '""' .... "'""" 

о . Березо1'оча nо.tковоІ ооtні ~~4~Ра1Зня 
Луdеноьхого no.IQl:y , І75І рр . fl 

3!5 Справа про звинувачення ч.1е-

ноw Генвра.11.ьного в t Rськового с· 

ду Baoи.reu JЮ.р:uноьким wирго- , 

:~~::к~~~СІ;~=~~ннка !Jао и.rя Кеr -i~~"Z. 

SІб Справа про спt р удови пору-

чика БорисогJІіООьхого ~нд11і.1t 

ЦЬІІ'ОГО ПОJІІІ'У f}Illwif І.!артинс з 

ч.1еноw rенер!Іnного віНоьковог' 

сrду О.1емієw Сеwеновиw за гру~ !4 .zилня 

m в о . ВереЗО!'ОЧ!І ПOJll\'OBO! со ~~4;Равня 
Ні Лу6еноького ПО.11\'у , І75І рр . ТТ 

АР1•· JІ ІІРД УРСР 1 9/Jб Зо~ • .МЗ16 - J:Z... 
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517 Справа про спір РОАИІІИ Ку.ІІЯ 

C!orc з Wргоро;дсьrсиw nо.uовниrсо 
Bacw.rew Кanнtorow за WJJІІни J w 

kpol••• 

МSІПІ.е.1 і я Оuе.n.ницьrсоJ сотні Ми - І4 .~щnня 
Городсьrсого iJoJJrcy . ' !749 рр . 20 

SІІ Спра.Ва про ЗВИЯ)'ВЗЧЄtІИЯ син -
wи С!унчуrсового tоварнша Cre<fiaн 

СJ.ІИWИ Ві1ЧИW8-ЗН!ІЧ!І'ОВОГО rова 

риmа КИJвсьІІ"ого ІІОПУ Сrе!Іана 

ШІроновича та єпиоІІ"оnа АрСенія 

Бер.1а в )oзrparf С!атьІІ"івоь!І'о! 
спадщини . 

SI9 Справа про звинувачення знач 

rсовиw roвapиmew Лубенського по.~: 

rcy J.Мxail:.low Косинсьrсиw ;дворовоr 

писаря по.Їховниrса J'ІООІІ С 't'Ка Гри 

2Ч .ІJИІJНЯ -
25 серпик 
І7Ч~ р . 

горія Оробченrса в захо11.1ениі сі ІВ ютогt1 

на в с . -~opomrcoвe Го.rn •янсьrсо1 f~ого 
Ссrні Uиргородсьrсогt1 no.u:y . І75І рр, 20 

520 Справа про звинувачення овя -

jцениІІ"оw w. Пиряn~на E..tioeєw Мах 

Ісиuовичеu сина noll'tlfнoгo роwено -
lrtoгo соn~ика rвана WЗрховича в 

b axon.reнHi x.rtбa f заораннl гру -х~~fя 
tr t:в ; !749 р , 
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Справа про передачу на розг 

.іlІ!д Лубе'іісьхоІ ЛOJJ!l:OBO! канце.u 
pff с карги Га нни Ьуковсьмт на 
свого cиfta Григорія Еуl\ овсьхог 

за пияцтво , образи f побоt . 

!7-21 
.ІІD'І'О ГО 
1749 р , 

З22 Справа про звинуsа<rення зна• 

кови11 товариmе 1.1 Переяс.11авськог 

пол!І'у П ав.1101.1 вавоіі!іою священик< 

11 . Пі щане Івана Ча!Ьtовсьіоrо в 

нападі на хут . Поп і вщина Шщанс -
_ ll'of сотні Переяс.11авсь1tоrо полк , 

І """"'і "~··· ••<160 ••••• 

захопленні 11айна і вирубанні лі ~у;1'~ог -
су . [749 р . 

82З Cnpaia про пере:ца<rу на rюзс 
JІідування JІубенсьтt по.лmвоТ 

канце.11ярі І окарги сотника L:ен

чансьІІ'оf сотні Лубенського пo.vtv 

IB!Dla КриmтоІ(ю:в~<rа 11а в і і!СЬІ\'0.1Н 

го ~:а нце.чяриста Григорfя Карсу 

' на за потраві сіна , захоплення ~I!!~~g~~ 
грунтів , wнеі! та і нші утис ки . 1749 р . 

324 Слраіа ЛРD ЗВИНу]!З<rення Бf)1:с 

та11ни1.1 -ва х11істро11 Серdського г 

~:;~:;:~с~~=~к~~~т~;р~::~~~а ~4і~:::я 
t;fос ила ІІ)Ірого в з ахоп.11енн f хоня І7Я! рр;> ІО 

S.py-. Jl'IPД ~РСР 1986 З• ~. Н.378 - 12т 
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325 Справ.а про звинуваче~mя ;;.у-

бенськ1н1 ПOJU(OBИt.t ка1ще.11яристо1 

Яки1.101.1 ІІ:r:.аяревськиt.1 nre.u о . 

ВороЮІ'и Горо;11,11:1Юьr;оі corнt JIJ- J4~n.вя 
беІЮькоr? ло.цу ./tWИt'pa Іванича ІО .DІЛНЯ 
в захоn.rенн І uаіІ:на і'!І образах . !749 р . І5 

826 Справа про поді.;: грунтів та 

угідь в WЗЄТНОС'l'Р.Х роду д:УІ.&ІТ

ра!І!К І в-РаПчtв в Березанськt R 

соrнІ Лереяс.1авсьхого поа1 111 
сnадхоє11ця1.111 Ан.црJєu , Петро~.~ , 

BoJIOдиwpou та Іван?ІІ ,l[уt.ІИтраш 

ха1о&1 -РаАчами . 

827 Рапорт Миргородсьхо! по.uо-

І9 :вереси -
2І грудня 
І749 р , 

во! канце.tяріf про вf1прrшку в 

Ге11ера.ш,ну вНtсьхову r;анце.tярJ 

вtдоwоотеА про ціни на продово -
ство f ф;,:р а• в со тнях no.u:y . !758 р . 

528 Справа ~ро звинувачення вІд 
с!'аВЮІt.І napтepuioтpou LІо.ца:в

оького гусарсь11:ого попу о.uе11:

О8Ц!!J)Оt.t_Краєвичеt.t :в t дотавного 

гусара Констянтина Ботезату.u:а 

в пр11в.1ао11енні пари :во.11t:в , коня 

к у411 ГОР!Dи та ІІІ, в .... Xoiq - ' 
тещ. Іdяргородсьz~:ого по.uу . 

8 червня 
І749 р . 
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529 Справа про пере;цачу на розг-

JJЯД КИfвоькоr подовоf r:a1щe.irя

pff окарги · r:озажа с , JІуtаші:вка 

Боdровиць!'іоJ сотні Ю!fво и:ого 

пощ Івана Луr:аша на жителя u. 
·Боdровиця · Федора !!31ювія та сот 

ника j с таршину Бобровицькоf 

сотні за відібрання куплено! ни 

SSO Справа про заборону лре~І'ЄР-

1.1аІ!ору Синбугf ну оdr;ладати пода -
011 вtrряк .е:ите.11я с , Козацьке 

!~14 
жовтня 

f749 р. 

~::;:~вського по.пу Григорія 4 ~~о~~ 

SSI Справа про звинува11ення знач о-

виu товариmеw Лубенсьжого по.uку 

Івано1.1 Ігнатfєви1.1 військовос,tуzt 

·О:овцtв Роот~воь11:ого f Новотро!- 19 .mотопа а 

ЦЬКОГО дрВГУНОЬЮ!Х ПОJ!!І:ІВ У ВИ - П4~fчня 
рубці JJfoy і захопленні сіна . !750 рр . 

SS2 донесення І.fИргородського пол 

овнижа Василя 1\епніста про сжо 
wення началь ниr:оu :кре1.1енчуць:ког 

jлеревоз1 , пtд110.пховнико11 Рос.11ав 

JJSБИW !200 кіп сfна ДJІЯ ланд1.1f 

'ІJііцЬІІ"оf Nowaimи на сtнои:аІ'і сот 

W,:~~o~:;~~вcьNof оотнІ ІІроNопа 31~~r~~я 

Jlpy~. J!l\P/l VPCP !986 3•м . М316 - І:h 
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ss: Справа про передачу на розг 

.11яд Перелс.tавськоr nо.11ковоr кв -
це.ллрН скарГІІ коз акtв с , Лех

новець Березанськсr сотні Пе 

релславсьІїогс nо.г.ху на бунчуко 

вого товар;1mа Івана Дуиитрашка 

Райчу з а захопJJення вільного 
14- 18 JІИШ 
1749 р, козачого степу. 

584 Справа про звинувачення сот 

ни:коu Г.mнс ь!'(оJ сотні Лубенсьlі -
го ПОЛlіУ Антонои Крив:анtвоьки u 

удОви І.ІИРГОРОДСЬІІ'ОГО полкового 
сбозного ПелагеJ Родзянко та І 

синів за nривмснення 11JІИ11овог1 

J\oJia на Є:нківськt й греб.11t р , Х 1 

ро.11 в Хоро.иьськf R сотні І.Щрrn

родського no.i;:кy . 

м~~"" 

885 Справа про звинувачення за-

nорjзью~м коза?<оu Jваноu Беєн 

значков ого roвapиrna Лубеноь~tого 

І5 берези 
І75І р . 

по.mу Сте'!)ана XyдoJJjя: в поО:оях , 

з-ахоп.ленні wа!!на , z удоби і груи 7 <rервня 

48 

ту біля с. Смотрик Лубенського ~4~стоп·r~,а 
попу . І752 рр. 28 

336 Справа про звинува<rенt1я трах 
tтемиріВСЬІ\'ІН,j СОТ.НИІ\'0 1.1 Перея:сJІав 

ьr.ого пол.ку Савою Гриневичеи 

ідсусід?<і:в доwонтtвського .сотн ка 

Бовв П.о: аrковського в захоп.11ен- Іб JПJтого 

i f грунтів в с , !Jатвt і'вка Доион 2і7~~- езня івськоі' co'l'пj ПерелсJІавсьr:ого !75~ рр, 55 
О.І!І'у в наfздах і образах. 
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1\1,>& І д<>ооро·· 1 З А Г О л о !І 11 11 

n/n. МОИ•Р• 

SS7 Донесеню1 J.:Иргородоь~tоІ пол 

!':ОБО! !U\НЦе.uярtт про J!:OfCTOJl:i 
паба! f з~хоnJІ~ння худоби ново 

утисних І'І(Uа:кі:в о . ТУ.РО"&У Оста 

півсьJІ:оІ сотні МІргородоького 

полку дер:жавцею ceJia ІJаЯороu 

Карло~ фон-Штофельно~1. 

358 Справа про звинудачення сот 

ни:коu Гоголtвсноl' сотні КИУво -

!9 а:ов тня 
!'749 р . 

JІ:ого по.пу Фи.ли11оно11 Шафонсь:ки 

гого.ІJівоь:кого городового ота11а 8 гgудня 
на М\JІ:о.пу Луста у вtдuові визн -Г~Р~вня 

І '°"'"""І"···-."" ..... . 

вати йоNІ в.11аду . f75I рр . 23 

339 -слра:ва_лро передачу на розг 

w Генерального ві ~оько:вого о 

ду сr:арг11 священика о . !Бе!tи Лу 

бе1юьІ':ого ІJО.І!І"У Андрія ваоильс 
ва на удову бунчуJІ:ового товари 

ша Анастасію НовицЬJІ:У та П он 

нів за образи , поО:оЇ та захоп-

.uення ху~оби , сіна , хліба і JІ:о І9 листопа а 
нопель . І749 р . 

В4С Справа про передачу в Сенат 

клопотання пиоаря Генера.uьмго 

в і йськового суду Івана !ІИJІ:овця 

про збереz~:е!П!я за ниu с . Ле.ІІЯ!':И 

Другоf nо.пковоf сотні Переяо.11а~ І2 .!іВітня 

СЬ!'іОГО ПОЛ:Ку . !749 р . 

Дру~. Л\\РД УРСР !9$6 3•11.J\137б- І2r. 
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841 Справа npo звинувачення :вНі 
сь.:о:в1111 товарю11еw Васи.1е11 Зве

ниrород.сьхиu wрrород,СЬІ\'ОГО no 
ковниІІ'а ВасІІ".111 капнfста 1 нзrз 
д.t на Roro хутJр нз р , J.!a.DІi! 

Інrу.1ець :в урочи11f Чорни\'! лtс . 

842 Сnра:вз про з:ви11у:вачення ан~ 

.ІЯWН с . 1Jо.1еm11ець Пиряrююько 

сотні l!уdенськогс попу РОJІ.ИНИ 

Оунчуковоrо товариша О.1ександра 

rauaлtJ :в захоп.:яенні :вроz:аю , 

25 червня 
ІІ серпня 
!749 р. 

~~~ОЯХ І\'0381\'Ї:В , ~f:ЦПЗJІЇ сіна '1'8 8 m2н;, 

645 Справа про звинувачення Пере 

яо.1е.всьхиu кафедра~ниw wонасти 

pew :в!Rоьr:о:вого ке.нце.111рнста 
Фед.ора С.mза в наJз;ці на 11онас 

rирське о . ЛЯ.111нці , поdиrтя 

Ісроwонаха І1ахо1.1tя 'r'! захоп.1ен 

ні wайна . 

.!!ІІЛИЯ 

!749-
25 травня 
Г756 рр. 

544 ІНС!рУКцІя J\'ЗІІЦе.ІЯріJ roro.1i J;-
oькo111 сотниІІ'у КИJвськоrо по.с;у 

~11.ttиwoнy і!афонсьІІ'оwу на nрове 

Іnення с.1Ідсrва по звинувачеІ!'Пю 

Ів tд.ота:вного капітана Іd.о.цавсько 

го rуоарського по.uу 'Юсипа таи 

\ського :в наrзд.ах на дtu .п,ови 

киІ:воьJІ:ого по.11ковника Софі! тан 21 грудн 
іо ЬJІ:Оf . !749 р. 

IS 

!2 
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S45 Справа про передачу на розг 

.ияд Генережьного вfйоьr:о:вого с 

11.1 cr:apni ооrниr:а КоС!изьr:о! со 

НІ К:U!:во~JtОГО ПO.!JtY Се"ена Мa!fJ 

рики на вН1ськового каяце.ІЛрис 

1.tиxalt.1a П;~в.1овоьжого за захоn-

.иення оtна , вfвса , .аьону ra Ін . І6 а:о:втня 

uаІ!на . І749 р. 

546 Справа про звпп1ваче11ня ві І!с -
r:овиw канце.ІЯ~жотоw йосипо" 5а 
рудниw удов11 С!унчр:ового товари 

ша Дарі! Іуковоьr:о! ta сина Гри 
. горІя в нападі на двір , захоп.пе 126 ~i1:~ 
ні r:оней та улряuІ . І749 р , 

847 Спра:ва про зоСіов •язання С!1нч -
r:ового товари111а Д..иtра капдиСін 

повернути Оорг ооrниr:у Гого.1іD-

1 ·~·-~"~·· ." .... 1 •• ". 

ьr:о! сотні КИ!ВСЬІ\'Оі'О ПOJUiY Фи 2- 8 ГРУ11.ІІЯ 
хиuону ша11оноьхоuу. І749 р . 4 

~8 Справа про зв11нµаченпя вt11.-

тавни" вІІІоьжовии toвapиmeu 

нrоно" Dр • єви" переяо.аавоького 6 червня 

по.аковнижа Сеuена СуJІИuу в неол f~~Резня 
І.паrt Ооргу. І750 рр , 
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sq9 Справа про звинрачеиия знач 

011111.1 товаршіІе~.t КИУвоьlІ'ого по.і!\' 

Стефано11 /4,JронО11иче11 ота11ана 

KJ"' I • •• 

ОСтероькоІ сотні КИУnоьr:ого пол ~ березня 
у Паn.1а 'ІИшr:еnича в захоп.1еннt ~4~ого 
рі6..Іа . !7~2 рр . 

850 CnpaI!a про передачу на розг-
~А Староду6сьr:оУ канце.~ярtf 
xapni. киJвського vtщанина Іван 
е:вицьlІ'ого на значкового това~ж 

а Василя Косача за несп.1ату 
оргу . 

II- IS вере ня 
І749 р . 5 

35 Справа про спfр значк_оnого 

товариша Дубенського no.lll'y Іва 

на Ігнатьєва з :вІІ!сько1шw кан

цеJІJІристо11 Васи.1е11 Ку.1ябкоІ) за 

право привернути у nІдАа11ство 

С!ратів Чередннченків . 

352 Справа про стягнення з чиг-

рии-дуе!раnського. оотника Луе!ен 

сьr:ого no..-n'iy Оле;;оаи,цра Бу'І'lіОВ 

9ьког-о штРафу з~ nоруt1ення кон 
трахту на купівлю по.11овини хутt -

І9 :вереси -
І· J!!І: ОВТНЯ 
І749 р. 

ра у дРУl!ИНИ козака ОІіени Гри- §9 ч:g:::я 
горен 11: овоf . І74~ р. 
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353 Рапорти При.пуць!І'о! і Полтав 

СЬі\Оf ПО.DіОВИХ І\'8НЦе.UІрtІ!: про 

годошення сотенниw прав.1Інняuи 

хаз у Сен· . • :J' про заборону старm нt 

і дё"рв.авця1.1 прквертати у під;цан ЗІ груднІі 
тво , зaxoПJ!JjBa'I'I! 'ІІІ СNуповуват ~~4~fЧ:ня 
рунm у оrmсних поспо.11итих . !750 р . 

S54 ,l;оІ":лад J.Ь~ргородсьl':ОЇ полкова 

/1';ан це.[Ярі J про розслідування не 
аконного скуповування в І йс ьr:о -

11м11 't()вариmаІ.ІИ ПрокопоІ! і /,(арт -
jfю 11 Троцинсьюнщ грунrtв І дво

ІРів у коззкІв ! в ! льиих поспо,111 

тих ЯресьJ(івсь коJ сотні Мирго-

ІІJОДСЬКОГО ПОЛ.!(у , 

355 Справа про звинумчення r: оза 

81./И "'· Ор;JИЦЯ Гopottmнc ьr:oY СО'!' 

~f Лу6енсьr:ого 110.1iry conrnr:a 
ІрклfУвсьr:оУ сотні Переяславсь

Ікого по.1Піу О.І!еr:сандра Тре6инсь -

ого у прив.хасненнt .11уr:и f ч ов 

нового перевозу <1ерез р . Ор;~;ицю 

/ І75З р./ ІО 

захопле ння грунтів , лісу , ІІ-!4 кві· я 
'!'!І tн . !749 р, 

356 Чолобитна житеАЯ u. Поrоки . 

1:Иргородсьl\ого по,ІПІ;у 1'ри горія 

Коваля на відставного J.ІИргород

ського полr:овоrо осавула Антона 

Воде:вача за напад на ді 11 , ареmт JІИстопада 
за захоп.tення ttа йна та ін . !749 р. 

Дру~. Л \\Рд УРСР 1986 3•• Jot376 - 12' 



- 97 • 

КроІ• • • 

357 Сnра:ва про З1!ннувачення житє 

.ия~ о . W.о.1етеиець І\1ряmноько! 

oo'nff JIJ'deнc..ьxoro no.uy роА,Ин:н 

СІужро:sого товариша Q;;ехоандра 

awa.1JY :в захоп.tеннJ грунтів , 

р:удоОМ та wаАна . 
!9 гр;~цня 
!749 р. 

558 Справа про звинувачення коза 

jкauw о . КЗ.tита Іtозе.rецьІІ"о'l сотн 
Ки!воьжого по.u;у Л)'ж • яноu І Пав 

ІJ!ow Баm1нсьr;иwи бунчукового ro-
1В apи1tta Івана Ганського в наwага -
ні привернути у пі:дданстБО , в 26 січня 
Із зхоп.uеииt xY.ZJ,oC!и , х.1Іба t грун 'і вч~~~; 
rапа.цf f побоях . 1750 р . 

859 Справа про звиР.уnачення ntд.ц -
~111111 КИєво-Пуоm110-!.)ІкіJJЬОЬ1tого 

t.1 оиаотиря переяо.11tвоьr:ого nІд

~ячого Андрія Руоаиова в захоn-

Іаенні гр1н'!'у .Иухtвщнна в с . Дв ч- . 
~и ло.uовоf оо'!'нІ Переяс.rавсьхо ~ ~~~~
о по.пу . !750 р. 

360 Справа про зв11нуваченюt стар 

t.rииою t !iOЗ8!iBLlll Циdy.tfBOЬll'Of 

отиІ І&Ірrородо ьхого nomt;y ooт
)Iwr;a JІавwда. Звенигородського в 

ахоп.;11еянt waltнa , ГРJН'І'ів та ін 2~ ~~~:-
тио!І'ах . !749 р. 47 
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36І Справа про передачу на розг-

fпяд Генера.пьного :вtйсьхо:вого су 

у скарги хозаха оотенноr-о 11 . 

Ге.1ь1t11зtв Переяс.~авського nо.ик 

Сrефана Іt;rстовського нз СІ1нч111: -

:вого <rоварис;а Сrефана Towapy з 

приз.:11аснення ГPYH'rJ при р . кав 15-21 .ІІИпн 

рай в rель1.1язІвсьхНІ о отн і . 1749 р . 

562 Справа про З:В\.!НJ'ВЗЧЄННЯ ПІІІІ. н-

СЬКІІІІ oontикow Переяс.;авоьхого 

поп1 J.Сихай.;011 Ю'Ін;циdо 11 п.1е11Jи 

нижа вt йсьхоцого товариша Миха -

-.иа кан;циби в захоп.1е1щі ~tозаць 

.NИХ грунтів В ооrенно11у .и . Пі - r7 тrавня 

щане Переясzавського лоЛІІ"у , в 6-f .J'стоп д_а 
~зах та побоях . !749 рр. 

563 Справа npo вtДЕедення грузи -
сьЮІW Jtнязя11 Пав.ху f Шер1.1а;ци11у 

СалогІНІІІW , піJJ;поручику Анд_рі ю 

Бtdtщрову та tн. nocno.mmx 
дворів - заwіоть дворів Іх хо

.~::и111нtх nJ;цданих з ооrенного u. 
Усти:внця J.Іиргород.ського по.иу , 

переве;цеких в козаки . 

S64 Справа про спір ИІІ!'е.;:tfв с . 

Сере;цмаха Кйзе.1ецьtо! c,,of'Нf КИ -
всь~ого no.1i1 Г~горІ я іІснюка . 
!'8 L!Иxa!tJІa і !tmlu:a СЮ~nенкfв: 

wонахаІЛІ Чернігівського є.11ецьк -gs' _;~~~~: 8 
го усnенсьжого wонас'l'Нря . І749 р . 

!І 
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365 Справа_ про nepeдafly на розг-

ІJіяд ЛуdенськоJ полкова! канцеля 
oil' скарг козаків о , Кліщинець 

'І'игрин-Дf6ровоькоУ сотні JІуdен

Ь ького полку Григорія Би~ма і 
ЬергІя Ворони на старосту гене 
Іоаzьного віІtськового судді Федо 
Іоа JІисеН!:а за захоплення грунті , 

Kp>A•ot 

лfda , худоби , знищення d~івел 9 ЛІJтого 
а ін . утиски. 1749 р . 

866 Справа лро зо6ов • язання Гене 

ІРа.uьного військового суду лрис:
орити розгляд СУдовоl' справи 

"ро nоdиття , dезчео'r.;fя · і захоп-
1ення uaitнa !іапеJІана П-го !іОUПа 

І Иського по.m;у Дани!.ІІа Федоро-

а !іИ!всьжи и сотнико1.1 цав,1101.1 /~~m~/°пІ>д а-
удиuою і r<озакаuи його сотні , І749 р. 5 

367 Справа про ви:к.u:юс лолковню:а 

Василя Танського в w. ГлуХі.в та 
"Слі дчу про слоdі,цські по.1І!іИ 

оuісію" в спра:nі розорення юн.1 

Мі1:1ан u, !.\1раха Турахвенси:оl' І~~~ня 
отні Охтирського сло6ідсь~:ого 24 серпня 

Ьолку. Г75І рр . S9 
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··· І .. ""~.· 1 З А Г О Л 0 В К 11 
n/R ио~•р• 

368 Справ а про зоСіо<І'язаtJнл wир 

городсьхоrо ПО.!і'.NОВf!ИІ\'9 Васи.11.11 

капніс'l'а передати д.rя ро зг.1н;ду 

в Fе нера.пьннй віІІ<:ьковиJ! суд 

справу про звинувачення сотника 

Ци6у.11івсьr::сf сотнf /d!ргородсько 

го полху Давида Sвеиигородськог 

у захопg~енні: uай11а і грунт і в У 26 серпня 
Іаите.1іБ сотні. І71/9 р . 

369 СлраІ!а про намагання бувrnог 

иrвського пот:омго ' писаря Іва 

І "'"'"'~ "~··-
>О<Т<» І · ••и•• 

~ а ПОlІ"ОІJС:БКОГО одер:г:а ТИ ЧИ}! 6yf! r~тg~~ёзня 
укового 'l'oвapнrna . І749 р. IS 

570 Справа лро зв11нувачення заІJО 

Р О:З ькиw козаком с . Крупі.11.11Я Бас· н

ькоУ СО'і'Н? Переяо.tаВОЬl\"ОГО ЛОJ! 

у Сеuено11 Бутом священ~1ка Петр -
а і :козака Семена Горяушкова в 8 серпня 
озоренні хати , захоп.rенні грун ;Ц4~удня 
ів та худоби . І755 р. 48 

87І СпраБа про взаєwиі з БинуБаче -· 
ня сотниr::а Цибу.пfвсько! сотні 

Миргородоького пoJIRy Давида 

3Бенигородськоrо та козаків і 

старшин сотні Б иаJздах , захоп 

JІенні 11айиа та ін . кр1!Бдах . 

Друк. Л \\І'Д УРСР 1936 Зам .... 316 - І'h. 

80 l'іСВТНЯ 
І749-
20 січня 

I7SI рр . 47 
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Про.мо-

з А r о л о в к и 

372 Справа- про звин1ва<1ення ко-

закоw Бо6ровицькоr оотнІ КиІв-

0Ьlt'ОГО по.о:у Миха!І.1оu ШОО'І':КОD 

сотника l<о<Sизь:коr СО'І'ІІІ Сеwена 

Uзн.црихи в нападах , побоях , за 20 .ID'l'OГO 

хоп.1еннf wаІІна та apt!l!tJ . 2і7:~а~~я п 

572 Справа про звинувачеt1ня удо 

:ВОD ІІ'ОJ:ІеЗЬІІ'ОГО радника J&арІєю 

Безобразсmо1:1 ПО.ПОВНИІІ'З 0х'l'ИР-

оьхого попу Івана Бояр:~ького 
IS 6ерезІ! -

наІз.цf на о . Крин1чне Во.rькf:в-
І2 вереон 

оького повіту Охmроькоі'о пои Г749 р. 37 

873 Справа про звинувачення зна• -
~:виw товаtм111ем Киtвоьхого по,11; у 

Сте'!Jаноw Ідtроновичеw переяо.ІВЕ 

оького єпио:копа ful!щ11.иwa СрІ6-

ниць кого :в перес.1ідуваннях , IS березня 
наІздах , захоп.11е11ні uа.йна , та !749-

ІО грудня 
Ін . хрив.цах. І752 рр. 34 

374 Справа про звинуЕачення О:ун-

чуко:виw то:ваJІІ11еw ГрнгорJєw І:в1 

ненкоw переяо.11а:цсьі'іиw no.1кonиw 

суддею Костянn1но11 Jfіоаневиче,w 

'І'а fн . пвреяс.tаВJJьхоrо no.irnoв-

ника Сеwена Cy.mwи та переяо.ча: 

СЬ!І'ОГО ПО.1КО:ВОГО обозного Ceue 
на БезеІородьха в прк:в.1асненнt 

по.1кових 0111 , привернення у nt; 
. ;цанотво козак!в , захоп.1еинt rx 6 :&ОВ'l'ИЯ 
грунтів , :ви:користаннt козаків: 

І749-
2І .mпня 

прива'rних роботах та fн . І750 р . 93 
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•• І де•опро_· 1 З А Г О Л О В К Jt 

"1" номера 

'fП лис туваШІя ка1ще.'!Яgt r з Сена 

01.1 про перевірNу зажонностt пе 

е:воду до uіщанського стану дев 

:rn дворів пtддаиих удови капі 

ана Грузинсь~ого гусєнюькоrо 

оп.у Тетяни Моу.р1111і :в сотенних 

A. u. Лохвиця t Роuни Лубенськсг 
оп.у . 

376 ДонесеНtІя дру:mни генрал-uа 

S77 

йора Виrnневсь11:ого Єl!докt! про 

незгоду розnорядженняu ревtз..ор · в 

Переяола:воькоrо noJIКy щодо при 

тягнення до .вtйськовоf О.tуZІ:би 

П дворового писаря , 11:озака Пе -
шо! поп:овоі оотні і&хаАла .ЛИ 

банського . 

Справа прq привернення у пі~ -
даіЮт:во коза~;а u. Носівка Киfв 

.ськоrо поJІКу Федора Брезку1щ 

носtвсь:киw сотни:ко u і<врпоu Шау 

378 матеріали /донесення , пере.11 їк 

;цокуuентt :в , ордер/ до справи ПІ о 

звинувачення козака~.m с . Hexalt 
ки Гельw • язtвськоІ сотні Перея< 

ла:вськогСt- подку Васи.1еu і !tm!-
1.1011 ВасенхаІJИ отаuана ceJJa Тру 
ma :в осадженні на Іх Jlyцl }\yto 
ра . 

4рук. ЛІ\РД УРСР 1966 З•м. "316 - 12:. 

ІІ- 29 
.11истопада 

1749 р . 

ІО .1ІЮ'І'ОГО 
І749 р. 

10 ГРJ'ДНЯ 
1749-
6 жовтня 
!750 рр. 

l 
'""""'~ ;.::::-

··<fO• І ·· ·~· 

!О 
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З79 Справа про розс.:.ІJІ,у»ання ct>a -
11 Ko1.1tcir ЄКОНОІІІ! на ПО.11\'ОВf 

сотенні канце.uрtf за nepemito 
ри ч11ненf ни1.1 в управ.1ІннІ nос
nолити~.m оrтоних uаєтках за 

сприяння дераавцяu У привернен fs :~~~~ 
нf -поопо.mrих у пtдд,ансrво . !749 р , !8 

580 Донесення переяс.1авоького п r.-
ковuи!І'а Сеuека Су .І>ІL'И в ІІ"апце-

;rярІю ra повf.цо1.1.1ення канце.ІЯ

рff в ІlJиІстерсь!І'е nрав.1tння 

про :визначення R11ufotє11 еІІ"Он0-

11іf депутата д.JІЯ розс.;~f.цувакня 

справи прv о ..• " .. ння JІ:озсцтnа 
описних waєntв. ПереяоJІа:зоько 

ГО ПО.ІL>:у . 

1нівероаJІ стародубсьІІ"ого • 
по.ІІІ'ОВІ!'И!І'а Петра Рос.1авця вІІ!

оьІІ"овоіQ'" товарнпу Сте•}вну -'!\іра -
ІІ'ОВСЬКОІІУ про JІ,ОЗЗі.'І на ОПОР)'Д 

sення w.niнy в о . Івантен~;и По
гаJЮь~;оJ сотнf С~N•роду6оь~;ого 

по.11tу та про звІ.1ьнення вf:tt. 

25 ВеРеон 1-
3овmя 

І749р . 
2430ВТНЯ 
!669 р , вН!онового подат~;у . ' 

68 Справа про незгоду по.1~овог 

обозного І-го д.рагуноь!І'ого по.11 

ку Баси.ІР. %ie.1eca з вк.1mення11 
Rого пі;цсуСІдхІв .цо ЧИС.ІЗ пос -
ПО.ІИТИХ ОПІІСНІІХ wєтноотеіІ Пе- ~~'І'g~~ёзн 
реяс.11:авського no.ury . !749 р. 



- ІО4" 

882 Спра11а про розс;;ІJQ'ВЗНІІЯ 

~заєwJ!И 3 скарг переяо.1авського 

р о.ttко:вника Ceweнs Cy.11twи t наг

j!І~ача о писних wаєrиооrей Пере

trсJПІ:вськ ого по.11ху Ан.црІяна Крає -
ького на образи , noO:ol , напади rт ио:вrня 

[ '~"'""~"~"' •• "о· І ····· 

. ахоп.1ен11я uiiйнa , чиненf сnрти И4dерезня 
tJf , козакаw f пoono.11t'1Vw , rт~о рр . IS5 

585 Перепи.с вt.nних вНtсьховкх 

waє ntOO тeJ!: , вІяьних nоспмнтих 

І ІІ"озаць ІfИх дворів ra Іх wаІІ:на 

в 1\!pгopQ:D.cь!l'o.wy по.m;у . 

т. r. 

S84 Перепис :Вf.І(Ьних 11Н\Оь!І'ов11х 

січня-
2 липня 
r749 р. 

wаєтнооrей , В f .ІЬНИХ ПОСПо.ІИТІІ; j . 

і козацьких дворів та Іх uanнa 

:в соrенJПІх w. w, Богачха і Реше 

m.11ів~а _По.1та:всь~ого ПО,111'.')' . 

т. п. 

385 . Справа про з • ясу;вsння К<нще 

мрJ єю poзwtpy подаrкІв , сrягн1 

них у r74~r74I рр . з поопо.пи -

rvх Гадяць~ого заwху , БиІІ"fвсь-

9 серпня-

~f~~ 

хоf І Чехі:воьІІ"оІ вo.1ooreit Пере 

яс.1авського по.ву та канmкуз11 1 ~/~~~=~~ 
СЬХИХ W8Єt'P.0Ct"elt , r749 р. 

Ар1с. Jt\\PJI УРСР Іое& За~. Jt~76- ІZт. 

!65 

91 
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886 JІистування канцеляріf з zщfв 
ькиu uитрt1по.питоu Тиuо rj\ Їєм Щер 

k!ацькиu про законність обору ло ~ J!Иотоп*а 
~f й j рацЇ!! з wаєтноотеіt Софf!в JI~~; 
І:: ького кафедр.<1льноrо uонаотиря . 1750 р, ІО 

887 Справа про спfр лубенського 

Полко вого обозного Івана t.уляб
и f його браті в з ниргородоьки 

оJІковникоМ Васн.11еu Капнjстоu з 

риховуван1Jя ниu в tд ревjз І У 

во!х пtд.даню:: . 

888 Справа про звинувІ!чення бун -

укови1.1 товаришеu Іваноw Короп

евиu лереяс.аавоькоJ пол:ковоІ 

9 березня 
І749-
8 січня 
1752 рр. 

тарmини- в піРJ)обцf книг про на 7 червня 
бfр во.1tв д.~rя рооf!Іоько! apwH 1749 р , 

S89 Справа про звинувачення бун 

чуковиu то:еаришеu Іваном Короп 

цевиu !іИІВОЬ!іОГО ПОЛ1'0ВОГО СУд 

;цю Івана Степановського і іt ого 

спі.пьюн:ів в привласненні казе -
ни:~:: грошей при наборі во.1fв ;цJJ fg ~~і~:; 
poctlloьt:oJ apwiY. 1749 р . 

п 

І1J>" м<-
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590 Справа npo сmгненвя о.11Ідчою 

Іr:оwісією npli rенера.rьнІ ІІ вfІІсь

Іко:вt Іі канце.црt r з значксmоrо 'І' -
Івариша Ю~rвськоrо по.11ку Івана 

' а:веІІКа m'І'рафу за ЗJІОDІИ:Вання 

Кр.о•- 1·"--1-;;= .,.,, .... І ···~· 

µри наборі вмів n.11я рооfйоькоJ r§Oг~;,i:;-
lзpw tr . !749 р. П 

З9І Справа -про О'І'Ягнення о.v:tдчою 
t< owfoiєю при Генера.ІІЬніЯ вІnсь 

овНі мнце.1ярі! з бувmого о'l'а

~ана Боdров1111z ькоt co'l'н f Іtиtвсь

оrо попу Івана Го.tуба І:І'!'ра~у 

а зловживання nри наборі волtв 22 ~~~~я-
.ІЛ pocHIC_!>KOJ apwtY . !749 р . 

392 Cnpa:n:з npo nере;цачу до ЮtJво -
of nо.повоf канцеляріf чо.11.обнr 

rOr zите.11fв с . С1хинки Козелець 
oJ CO'l'Иf КІіfВСЬlСОГО по.11к7 карп ' 

OW81!'8 і Q.Іексія Ко.ІіСНИІІ'І В за 

.езаІІ'онне_ вписання fx до козаць 
ОГО CTBHJ . 

598 Cnpal!a про 111укання козВЦ'!'За 

4- 7 
вересня 

I749jJ, 

tмани11 ЯГО'І'ІІНСЬКОГО СО'l'Ю(КЗ 

8реяс.1авсьr.оrо полку пИ.rиnа Ку1 -

инськоrо , 1.ите.11е1.1 с . Недри Бе- 5 .ІІІІІТІ/Я 

езансь~:оJ oorнt ,1!енисо1.1 Іnаоен fб4gfчня 
І757 рр . 4І 

ApfІL Л~РІІ І'І'СР 1!1115 З..•. М31tІ - 12' 
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д••оаро· 

594 Спра:ва про звинувачення під-

595 

осаву.па І-го tоuпанН!ського пол 

~У Гаврила Краска і хозака Са - · 
ІUій.па Безjса у підпалf пі дварка 

ІО6озного Uелеса у и . Золотоноша J~ :g~~Па ,а 
!Переяславського по.t!Су , !749 р. 48 

Пpoweuopi r К:И'!:всь;::оf гу6ерн

ькоУ ка1щелярі У про за6орону 

:rnтеляw Лі:во6ере~;ноf Ухра'!ни 

~ ИГОТО:ВJІЯ,'И порох. 

396 ЧоJJо6итна 6унчуко:вих товари -

Ь і:в Дениса і Герасиuа деи •янови 

ів на козакі:в , міщан І поспо,1111 

JТІ! х за :в1дхриття 111инків у сотен 

о!.ІУ u. васань ПереясJІа:sоького 2 вересня 
~полку . !749 р . 

S97 Справа про стягнення з RH fвс -
йх 1о1онзстирfв до С!І'ар6у Війсь- · 
о:вого недоп.uаче11их податr;і:в з f~ ~~~ri~ а 
инохуріння і продажу горідки . Пl49 р, І2 

598 Справа про відбум:ву ад 1о1 :і:ніс -
·ративних приuJщен&J у~танов Пер яf14~удня 
СJ!З:ВСЬІ\ОГО ЛОJШУ . ЯКІ згорі.ІІИ 20 серпня 
під час поz~:ежі І8 липня !748 р !750 рр. 22 
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І .. "" І.""""°І;:;;:-;UШ •N<ТОО " ••• 

399 Справа лро вfд1t.~щкання іниен р-
'1олковник0w Де6ос1tетоu з u. ГJЧ~: 
~ова до u, києва 1.1інера &f1i!i.ta 
Інауuо:ва д.;rя 6у;цівництва Мосжов-
]:Jьхих та Пути.лівських ворtт і ~J ~~~~~:; 
Ь~уківки . · !749 р. 

400 Сттра:ва про в fдлра:вжу ро6fт-

никtв і лtдвод д.11я перевезення 

6уді:ве.1ьного .ііоу з и. Остер 1 
м . Козелець та с . АдаuівІІ"а Ю!І сь

кОго ттоа:у д.tЯ ттри:ватн'ого буді -
ницr:ва гр. Q.аеJІ."сія Розумовська ~ ~~~~~~ 

!749 р. !4 

40! СттраВа лро :вfд11ра1н:у р'о6tтн -
:ir;tв і лtД:вод дJJЯ перевезеІПІя 
будівельного лісу з м . Do rep у 
і.І . Козе.1ець та о. Адаuівка КИ! 
с ького ЛО.іКУ д.m лрива тного бу 

дівницr:ва гр. Олексія Розуuовс 

402 Справа ripo переведення двох 

27 JІЮТОГО 
І749-
І4 берези 
І750 р . 

річних ярuар~сів з 1.1, ЦИбу.жtв 

МІ!ргородс!>:~r;ого полку 1 Глинськ r~ :~~:; 
фортецю Кр11.11і:воь1tо! сотні . !749 р . 

Друк. Л\\РД УРСР 198(; З•~. Н376 - 1 2т 

20 
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405 ДонеоенР.я !.!ереяо.1авсь11:0У f 

JІ:fбепсноr по.І!!о:вих 11:а1ще.1ярій 

про виoиv:1·Kowlotr rо.11овноr nf Р 

:віанrськоr- ханце.11ярІТ :вiдot.toc 

rell про цJни па продо:вмьотво f 
ф1раа. 

Указ канце.tярІ! до киtвоьхо 

КроІ• •• 

ro J.l{!'pono.1иra ТИwо'fІІя Щер(!аць 9 вересНJ 
кого про сп.rату хиrвсьnwи wопа - 9 ао:втия 

rиряwи недо!un n0Aan1 з в11роО rf:~Йя 
пицnа і -про,цаау rорf.пи. І749 р . 

404 Справа про розwеау:вояня зе-

wель При.Q"цькоrо І Переясла:воь_ 

го лолхf:в ra опір бунчукового 
то:варнта Якова І7ра11"о:воьхоrо з 

porwicтpow Ю!раоироькоrо по.1ку 

карцо:виw за оІноааrь . 

405 r~11с'fу:ваІПІя :в!Rсьхо:вого 'fо:ва 

~жма ЯЮІwа к.~адиноn~ з Юіfвсьхо 

2! :вереси 
І!7 rр~цня 
!749 р . 

пово:вою 11:а1Ще.хярfєю npo on.iiaтy 25 JІЮrого 

1"J!Omelt за 11:уп.1ений д.tЯ ло.uовоr І~9;ер:вн 
арти.11еріr порох . Г750 рр . І5 

406 Справа про невиконані !Санце 7 березня 

.tярІєю сенаtсьJІ;f )1\'ЗЗІrІ . f~рёзня 
І749 рр. І4 



- по -

Ч(Jl Раnор'І'И !'8 :вfдоwостf ЛуСSеооь 

~кого с:оrениого nра:в.rfнпя про Ni 
.'IЬкfcn.1110.!'t:a , ужазf:в !'а fи. 

зfдnpaв.rem1x .rубенсьtоІ) nакет- f?ж:~;н~; 

1

""."-1-;;;::-
••<><>• 1 ••••• 

nо11!'ою 1 березні -вересні !749 р І749 р . 52 

408 Спра:ва про оСSранвя О!'арш~пою 

t хозахаwи Циб;т.rJ:вськоr cot'l'fi 
Uиргоро;цського no.n::r значхов;~х 

!'овари111fв ]іани.rа Eallpai:a !'З Іва 

а L:еJІЬJІІо~а r:аю1и;ца!'а1.rn на поса 

усотню:а . 

19- 29 
nереоня 

І7Ч9 р . 

409 Спра11а про 11агород•е11ня знач 

овоrо товариша Переяславського :SI серпня 
no.111:1 rта:sла sавоі1ка за оАужСSу ~~я 

!О 

пQоа;цою оо!'иика асsо.w.иинаw . І75! рр . 46 

4ІО СпраІ!!І про oбpa!fflя зІ!ачко:вог 

товариша J.:мрrородоького по.пу 

КІІри.ІЗ караха!Іа СО!'НИКОІІ 101'\ІВИ ~ ~~~~ 
•ьхоr оотнJ ~рrородоьхого поп !749 р. !5 

4ІІ Справа про оСSранвя А:!'а!fасія 

По!'аnенха oormixow Яреськівсьжо 
oorнt І.:кргоро;цсьt;ого по.пу на 

wtoцe Аого ба!'ьха . Сrе~на По

mnенка. 

АРУ•· !1'\Рд УРС~ 198':1 З••· Н376 - 12т. 

4 сfчня-
7 JiD!OГO 
1749 р . ! 5 
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4І2 Справ!! про ВІІn.1:ату ll"llfBOЬNOl 

по.1хово111 хорув.ао111 Єре1.1f І Деw • 7 :ztовтня 
яво:зичу гроІІІОвоrо •а.іування за fs4&-
utoть ранrових wає~воотей. I'7z~a~~~ ro 

4IS Справа про звt.n.нення у вtд 

І5- І9 
тав ку з начхо:вого rовариша Пере 

яо.rавоько_го по.1ху Якова 5агору 

лька . i#r.~. 

4І4 Справа про з:ви11увачен1111 СІунч -
jx

0

0BK t.1 товарише1.1 ГрЇrорі:ЄІ.І r:ване -
tкo t.1 t переяоJІа:ВСЬ?:DГО ПОЛІІ"О:ВНІІ-
ка Ceuena Сулн1о1у t пощо:воrо о6РзЮ оерпн 
ноrо Сеwtвз Без6ородьІІ"а У лр~в-~217~&;опа~ Іа 
:w:аоиенві: попового wйне . , І750 р . І'7 

ІН5 Справа про Dfд1о1ову канце.11ярі 

порушити CJ!pany за ;g,onocow пере 
~10.1авоьІІ"ого nо.u:овн11.1І"а Сеwена 

С1.1иш1 проти вІ Асьхо:вого ханце-

мрисt>а Іва!!а JІебед11нськоrо , зв І-І4- ІВ .оарго 
уваченого у nfд.1огах . Г749 р. S 

1116 Panop; ЮJІ:еоь~оІ по.а:хово'r ха -
це.1яр!J про розслtдуванн!' донос ' 
С!унч ухового товариша Івана Коро -
цева ва значкового товариша RИУ 

ЬІrого по.пу І»ана Са:венха t от -
1а11а Бо6ро~цьхоf сотні Івана Г -
11ycsa з а приписхи при поотавхах 29 січня 
о.11fв дJІЯ pocfltcьxo'I apwlt . І749 р, 

Про ••· 
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417 Слрава про на11.ан11я чину бун 

ЧJNо:вого ' товарпа п.:ае11іиииNу 

Haia.:it'f ~ озу11о:воьмr , козаку 
· Козе.хецько! oorнt Ю!!ВОьІІ"ого 

по.u:у !Dа ну !Мтчеюrу . 

11!8 Справа про н~анпя чину бJН 
ч1хО:вого-товар11t:1а родича11 Пата 
·.1іУ Розуwовськоr , rозsк1 ю.~r:вс 

к" •••• 

22 серпня 
7 :вересня 
!749 р . 

1

,."."-1::::: 
···- 1"··· 

:~:~r:::: ;~::~~"К:~~ь::го ~~ ~g;~~: 8 
по.uу Кт111у .Царагану . !749 р . 12 

419 :єк.п-ракт з чолобитних наг.хя 

дача '1писннх 11автr:Ів Переяс.uа:в 

ОЬJ(QГО ЛО.ПКJ , Х'ОРJИJ:ОГО 0110.:аен 

оьNо!m.хяхтwАнІІ.РJана !tрав:всьr: 

го про побиття його та при:ваrн1 

:вихорисrання піцаннх 11а!Ютров 

.ІЦ!!,еR переяс.1а:ВСЬІ\'МІІ ПО.ПО:ВНІt-

![ОІІ Сеuен о11 Су.1и11ою . 1749 р . І5 

420 Справа про на;цаflня чину знач 

хового rtmapнma роднча11 родини 

Розуuовсьхнх , r:oзar:a 11 с. данІ)В 

ха Козе;1ець!І'оУ comJ !tи!всьхогс ~9 в~;~~~: 
по.пу .Царагана Іd . 1749 р. 



- -IIS - -

42! Опре,11,_f.1ення канце.rярtf про 

Н8;ІІ,8ННЯ n.11ewlHHИJt)' ~ргороД.СЬК -
го по.иовниха Васн.111 Ranнlcm 

КІІрн.11 Rарака1111 !fІІН)' значковог ! березня 
.rоварнша ~~ргоро;11,сько_го по.пу_. !749 р. 

422 Спраиа npo надання ч11ну зна -
коиого тоиариша козаку 11 . Соро ив-

цf 141ргородськоrо noдl'CJ иатвtю f.ч~~~~:я 
ХІІ&НЯJІСУ . !749 р . 

423 Справа про надання чину зиа -
хового товариша uиргородсь<:ого ІЗ березн 

поповоrg канцеляристу Данилу ~4~fчня 
Ба :фаху . !750 р . 

424 Спраиа про звинувачення пер -
яс.11авськи1.1 nо;11ко11кw ооаву.1101.1 

Яховоw 1JихаІІ.1овкчеw nереяолав-

оького nonoвoro сотн1вtа Івана 

Добронизь~rо )' звеваз і хреста g ~~g:~~; 
І Ч8!\.І]ІІСТВf . J749 р. 

425 Справа npo зобов•язання по.11 

ховнх ханце,;ярJ (\ сприяти хо11ан 

ді .11е1'6 -гвар;11, іt Кінного noJI.Кy/ 

Qo пр116у.1а з Uосхви у о . · ВеJІикі1 
Cawбfp Батуринсьхоr сотні Ні І:И 

оного no.uy . ;ц.ая ОАераання ПJІ{ 2- Іб бере' ня 

uінних коне~ . !749 р. 
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426 Спра!!а npo вfдJtАИ1tа11ю1 ntдno 

ІJJ;учиха ВяТОЬІІ'DГО драгунОЬІ\'ОГО 
~o.u:y Аавндз Бараtо!!а з вfдnуо'І' 

1!1'11 3 "'· Ко<ІеJІЯІ\'И По.ІІ!'ВВОЬ:!'ОГО w ч~Е:~:я-
по.ак1 ::i.o u, Uoona . !749 р. 

BfдolJ'OC!'f npo ПОС!'!І ВІІ(У з Ю!! -
ЬІІ'ОГО по.кr:у д.юt pocH'cьrol' apw ! 

~t:~o~; ~:~::~11::11:~ ~;~:~ . ч т~я р. 

428 Вfдоufоть про 1шдач у з 11ага-

ІН1_!в m1Y:ecьr:ol' форте ц і ките.1111 11 

атещ, :\::У.Jсь:І"ОГО по.о:у nровtан 

l'1 t )ураау д.пя оп.чати ВОJ! і :В , 

~~;~x;:9n;~pe611 pootl!cьJtoY ар ~~§~. 

429 Bfдowoo!'f nго nоставr:н :во.11і: 

д.І.'І росНІСЬЕО! apwi! 3 Киtвсь-

І '"'""'і:.::::-.. , .... " ... 

!84 

ЕОГО ПО.U:у В !757- !759 рр, !'749 р , !9 

430 Bt;ir.ol.IOO!'f npo ІТОС!'ВВ![Іf )іО,ІІ f 
д.1111 apuf'l' з І:всь!І'Ьго nопу в 

!758 р; -,,.а про ;цоnущені при ць -червня 
wy з.1tо11хивання. І749 р. 58 

APt •· Л ЧРД УРСР 1'186 З• • М376 - 12'. 
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Btдouocrf про лооrавх1 з Юі! -
ОЬІІ'ОrО ПО.ІПІ'J д.ая рооі~ОЬ!ОУ ЗР-

KJ"'I• •• 

:~~;0:~~в:в:~/;"';~1 р: m9н~. 9І 

452 лиоr111ан11я Генера.:;ьиоі nНf-

оьковоУ жанце.urрі'f з nо.о:овиuм 

~аице.11ярfяии npo збір 11fдo11oc -
telt про збиТJGІ , причинені тата І2 .111сrоп na 
раwи купцяu Лt:вобере:а:во'f 7краУн >fз4~пня 
т. r. р49 рр. s5 

1155 лнстумння Генеральної вfі!оь 

tовоУ ~а1ще;н1р!У з ПОJІІ'(ОВИІ.ІИ 

~а1ще.11ярнстами про збір вfдоиос 

те/:і про збиn:и, нанесені татара 29 травня 

uи ~упцяw лt:вобере:а:иоJ :rкраJии. §7~nня 
r. n. Г75О рр. І9 

484 Справа про висипу повозиWІ 

485 

~анце.111рfяw вt;в.011осrей про :rrи -
к11 , чинеиJ к:rnцяu з Лfвобереа- 25_28 .mt ro 
HOf 1крЗfНИ J! ИUJ . !'749 р , 4 

i.:arep!з.aw /реєоrр , JІНОТ , ор

Іц ер/ про уточнення претензій 

криuоь'ІІ'кх татар до запорозьких 

ІІ'Озакf:в за захоп.иення коней , :ео 

.иів та wallнa . SI 
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486 Справа про призначення на no 
~аду nереклвдача Вели:кощrцькоf 

прико_рдовноі кcuicir сту;цента 

Іе!огос.1і в 'я Ки!!!сьr:оУ акадеwіУ 
Пав.11а Гра uзцького . 

487 Справа про захоn.мння у жите 

І.пів Цие!у.1і:вськоІ со'І'ні !.\.!ргород 

rт травня 
5 серпня 
!749 р . 

Ь ь:кого лот;;у nо.n.ськогс aдwiF.iC '- 80 липня 

1::::1;::-~·«о• ••••• 

Іоацією Пра:вое!ерепноУ У1'ра fни r:~Ресня 
· рошей , худоби і uайна. І7И рр. 12 

438 Справа про звинувачення МиР-

ородоькою nоJІ!іо:вою їtанцелярією 

оиандира Креиенчуцьl(ого форпоо 

tra Рос.11ав.1єва :в арештах І'(сзаr:ів 

ста рm11н, ЦиСіу.nівсьl(оJ сотні Мо! -
городоь:кого ПОЛІІ'У ra захоп.оенн и- g~Е~~; -
х waifнa. І749 р . !2 

439 Справа про npиltou ra зві.nьне -
І!я з слуа:Сіи ЮІєвською гуе!ернськ ю 

анце.трією кур • єр-перек.11адачів 

урецькою та татарськоЇ uова~ш . 

ил.11ати Jw :а:а.11ування та видач у 20 вересня 
аспортJ:в д.1ІЯ, про Узду до Конста -fz4~f.i) 'i'oпмa 
'l'ИНОПО .ІІЯ . !750 р . 25 

Jlpy~. І! \\Рд Vl'CP 1936 Зоw.Нt37б-12'. 
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440 ,lІонеоення J.\!propoдcьito! по.11 

ковоt ханце.tяр,іr про .nоз:вfл ві -
с \'ЗВІІОJ.Q' вa:wicrpy Ри~ЬІtОГО JU> -
r1нсьжого пoJПtf 'Ipoxиiq Євс\'а-

tfєв1 осе.1111mсь, 1 u. СорочwнцL 19 J:о!І!'ИJІ 
Uирrородсьr;ого попу~ І749 р . 

44І Справа про' зві.пьнення на ч:о и-
рИ роки вfд. несення :вtr.ськовоf 

с.ир;С!н ra вfдС!рання пов11ннОС!' :i 

козака о . Чопиnи Ге.rьw • язfвсь 

ito! Со!'Ні Переяс.n:авсьrого no.v; 
/j,!1t11фopa Яреuенка , який повер- ~~о 
н,У11ся з rурецькогс nо-11ону . І749 р . 

442 Справа про надаІПІя вtдсrавн 

445 

111 капра.11 СаН!І'rnе!'ерО1рзького. 
дРЗГJНСЬ!СОГО no.u:y Корнію lЗВИ 

ДОВJ ДОЗВО.Іу ПЗ ПРОЮІВЗІ!НЯ 1 11 . r .111~~~~; а 
Лохвиця JіуС!енського по.п:)' . Г749 р . 

Справа про нада~ня дозво.1у 

ієроwонаху Свенського Но:воиече1 

СЬІІ'ОГО приписного LIOl!ЗOfl(pJІ Іг 

.З!'ІD ll'yny:11ar11 на JJi:вoC!epeaнllt 
краfиі JVІfO д.ui Оудf:ве.иьникІв 

1.1онасrиро:ь1'0У церхви . 

ЗІ жовmя 
5 .лисrоnе а 
!749 р . 



-- П8 ._ 

444 Донесення Ієромонаха Юtєво-

ІJечероькоr JІаври Акіндfна , Ієро 

~иакона СиJ!ьвестра , слукн"rелеfІ 

Сі уf!чу:кового 't'овариmа Григорія 

ІлизогуСіа - Антона Rовнни , Іоси 
~а Нероць:кого та ін. про :видачу 

'" паспорті в на виїзд з Лів0Сіе
ое11иоr Украrни в петербург , !Joc -

tiJ y і Новгород д.ая перевезення ~~;~ 
продуІ\'і'ів та спиртних наnоУв . І749 р . 

445 Донесення роручиха -управиrе.11 

tграфа- QJlексія Розу1.1овсм;ого I.11-
IJ!i ІЦег.чсвитого· про надання mтут 

jие!1отру Андравон:ого кінного 

равод Аксентію Новоw.чиноькому 

11 • яm ю.ю ьких г.іnвод для nоУздх 21 оfчня 
~о Москви . І749 р . 

446 . Справа про повернення вtйськ -
Jвоиу канце.!!яристу Івану JІеСісдин 

Рькоwу прогонних гро1;1е'f , витра - f~ ~~~~~-

І "."""~-;;;::.-
•• <1 .... 1"··· 

~ених на поУздку до 1.1 . Переясла • І749 р. ІО 

447 Справа про видачу хителю Сен 

t<аноьr:оІ оо'!'н:і JІуСіеноького по.І!- липня 

~У Антону ДоwСіровоькому нагород rfcltieзня 
~а перехід на pooiltcьNy СJІ.у:е,.Сіу . І749 р . І4 

дРУ•· 111\Рд УРСР 11186 З•н. "37~ - 1 2т. 
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448 Panor1т 1Тереяс.11авськоr по.1111'0 

ВОЇ !І'З1ще.~яріУ про розс.rіJІ.)"1Іан 

ня ОJ»ІЧ.ІІН сuертІ И:И!Є.іЬ:!ІІ с . 

ШІцко:вцt поа:о:воf corнt Переяо 

АВ!ІСЬІ':Оt'О по.пу Пруоьжи Cm!f!ЧH 

хи з J,fть~ . 

449 Справа про з:вину11аче11ня Пере 

лс.11а:воьж111.1 жа~дра.11ьни11 .1~10Р.&СІ'!і 

peu :вt!tсьхо:вого ~-анце.и:яриста 

<)едора с.n.оза !! побитті уnра:ви-

~роІ • •• Про"<· 

4 .QJ'!'OГO 
1749 р. 

тем 1.1онастирськоУ uаєтнооті о , !5 чер!Іня 

ЛяmощІ Пахо"ія , захоп.nення ІІ'о j~4~roro 
іясІІ'и з ІІ'ІНЬІАИ та .Ін uа~иа . · !758 рр . 85 

450 Справа про звинувачею1я при 

І\'ВИЧНNЗ 10!. !~!{ИТІ/ ТруQецЬІІ'ОГО 

Вас11ля Браду.1іе11ича у no6и?"r1 

інще.триоrа I01YJJoьKoY полкова! 
11:а1ще.rярІ І федора Rри.ио:вського 

І козака Козе.tеuькоJ comi КИІЕ 
ськоrо по.пу Івзва :В:ура:в.tевсьж 

45! Справз про передачу из розг 

.І.ЯР. І0ІfВОЬІІ'О f ПО.111\'ОВОf ІІ'!ІНЦЄ.ІЯ 

pJY спра:ви прО' образу значко110 

І5-!7 
.ІІІС!ОПЗ;!!;З 

1749 р. 

го товариша Ю!!DсьІІ'о'Го по.п;у ІІІ -

на Са:венжа знач~-011и11 то:варишеu If ~~р~~ 
Івано11 Сt11.1онто11сь!І'нu . І749 р . 7 
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452 Справа про передачу на розг 

ІІ-І2 

АЯД Слfд•!.tЯ І'іОWЇСІУ СІ'і8РГИ зна -
ковсго товариmа !4tргородсьмго 

ПOJJI'iY вао_м...Я ПЗІІІJТІ! i;ipo по6И'І"І' 
йогс з наказу сер%анrа ГJJухів 

ськсrо гарнізонного полку ФЕ;до 

ра макси11ова . ~~с~~ 

458 Спра~ а про звинувачення зна -
ков11 1о1 rоваришеw КиУ:есного пол 

"«У ~~хайлоw НесІJfяноw вН\ськов -
го товариша Парфена Гарячки t 
побитті Його саwого та його 6р -~~ ~~:-
та t оесrри . ' І749 р . 18 

454 Справа про звинувачення І'іоЗ: -
іа Ко6изь1<0! сотні Ю1JвсьІt'огс 

пощ:у І&Халла Шостки у лідnа.і!f 
6удин"«У с:еоєJ uатері . 

20 Іmітю:r 
28 червня 
!749 р . 22 

455 Справа про :взаєщ1і звинувач н -

ня запорізь!\оГо козака Ци6улі:в 

Оьм! сотні миргородського пол 
11.У матвtя Сендюка і поспо.111тог 

з с . оль_хtв ЧехівськоJ волості 

~~::::::~с;к~~~о;;:~ ~: т~:бо х 2~~Едня 
і захол.tенні wайна . І749 р. V 

Jlpy•. JІІ\rд УРСР 1986 з.". М31G - І2• 
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Краіои КО•••0<•0< ЛS•••е· 
3 А r О Л О В К Н 

456 СпрQВВ про з:вин111ачення ІЧНЯ 

АІ t:rl!ID.ІJІІ риториЮІ Переяола:воько 

ceutнap!J Т1111офtє11 Щера:ацьІІ'нt.1 , 

Федороu -Гop.utєвcьJruu та J:вa11ou 

Вервацькиu префекrа оеuІнар І У , 
І9 тра:в11я 

Ієроuонаха ВоJІОДІІІЛІра 5е.rенсь- 4 .іІ!ПНЯ 
жого :в отаrевих зеlоченнях. І7119 р . ІЗ 

457 Рапорт ІtанцеJІЯрJТ в Колегію 

Інозеt.1t111х справ про одераання 

розпорямення про ва;~~; ання ;ni.e:n ' 
соТЮІ!І'а КlІfвського по.пу Фе,цор 

Rилt граuоти аа с . ШапІхн О::те 
-в січня - оьІІ"оf сожнt КИJ:всьr:ого no.1r:y . !750 р . 

45?/' Рапорт іtанце.11яр tf :в 1t0.1егІ 11 

Інозеuпvх-епра:в про заг11С1е.1ь п~ 

час поае а: І І748 р . у w. Г.11ухів 

uатерІа.і!ІВ судо:воt оправи про 

пfдТОП.16ННЯ ЗН!ІЧІІ"О:ВИW то:вариmе1 

Переяславського no.u1 Федоро1.1 
Яро eнr:ou W.іІІна оеlозного І-го 

<l\'ounaнtrc-ькoro по.иху Василя Ме 50 Сlерезн 
1750 р . 

458 Справа про спір козажа о , l.laJ.t-
ІІ"fвцІ Пepaior ПереяСА8:!ІОЬКОf СО1 

нt J.:іІк11 1уюра Дорошенжа з с:вя1:1ени 

:rou с • .JIJ'жa ar l БерезансьжDf со? 

ві Переяо.1авсь!Ііого по.п)' ЛазареtJ 

Tpv: nt•ьcьll'il u за спадщину ?естя 
' 25 травня свЯQениІІ'а с . J!!жашJ 1осмпа По-
ао:вmя 

лудневсьtого. І750 р . !О 
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:: t ~= t '"'"""'' 
459 Спрзва про спtр генерз.жьного 

tnсьrового пf;цскарбfя J.Іихаn.1а 

Скоропадського з наг.11яда'І'еt.t ОПfіс 
ко! Викtв'сь!СоІ ВО.ІООtІ POnifC'i' 
pow !tарцевиw за грунти Оі.11.я х . 

- ~DІW! Яг~rинськоУ сотні Перея< -зr rрзвня 
r11авського по.ц:у . І750 р. 

460 Cnpa:es npo в•иття ЮІ:Увськоn 
г16ер1:ською !І'Знце.~ярtєю захо;ц!! 
no npeм • єp-wsitopa Нєwцо:ва у зв • 

ЯЗ!СУ з захоn.11ення11 ниw 1 •ІІте.~Щв 
Кри.:.tвсакоf Оо!'ві Цipropo:.cьro 

ro no.ilty човнів !'а образи і по jб ~~~:;:: 
6оУ ниu анте.пів сотні. І750 р . 

46І Справа про звинувачення .11у-

6еноьхи11 по.11ко11ич обо:~ниw ~анс~ 
бун'І'у!СОВИІ.nІ 'І'О!!Зри111а1m ЯХІЛІОІ.І , 

Васи.tе11 ra Пerpor.1 Ку.иябкаwи WІІJ 
городсь:кого полковни!Са Васи.ая :s:овmя 

І".апнісrа :в за.хоп.1.еппt u..-шпtв t ЇЇ4і;tтпя 

l '""'~j~ .. , ......... . 

гpyii'!'f:e L Wиpгopoitoьxowy по.чr;у . І750 р . ІО 

462 Справа про звинувачення :вtІІ 

ськов1нL то:вариmеw К.пиt.101.1 Пlаsн

сь1шr.1 гевереJJьного dупчуиного 

Деu • яиа 060.1.еиоь!СОГО t звхоп.аен ІВ-22 
нІ сІ!І'з· f_xoнelt. ~~б3~~ 

J.p71<. .1\\Рд УРСР l'Jell 3•• M31'-12'r. 
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46З Справа про перед.ач1 нs розг-

.ІіР.д Генере.11ьно1~11 :вВоькоІІОІQ' 
суду СRарги nереясJІВ!СЬl'tОГО ло -
ко:вого хорунпого Uixal'.1a ЩRа-
1:1еnича , -на бунчукового tовариt11, 

l&lxa'1JІS І:ваненка за ЗЗХОЛJІЄІІПЯ 

грунrjв у с.1 . Ко!!баоІв~rа So.110-

"oнti:.ьиr оо"ні Переясп:воьког 
ЛО.І!І'у . 

464 Справа про розоJІtду:вання 

о:rарг буІfЧукового !'о:зариша 0.111 -
оtя С!!ічки на бунчукового rо:ва 

~;мша Якиuа Троцького за nотра:з 
хлІdа , nodoY і захоплення t.taiiн 

nt;цд8ЮІх у с , с . Городище І Кор 
.ні!вка Пиря'І'У.НО!.КОf ОС!'НІ r11бе: -
СЬRОГО ЛОJіКУ ro на пр11.1уцьку 

nonoвy і журввсьІQ' соrениу ar ІР
!ІІКНУ за Jі'НСКН чнненt :в iloNJ 
ШІЄfНОС?і . с. АН!'ОНІвка ЕУравс " 
xor сотнf Прн.11уцького noay і 1 1Р о-

хзння піJІ,nорядкувfІ't'И це ое.ко 

Пиряrинсь:кій сотні Лубенського 

ЛОJІК)' . 

465 Указ про передачу на розг-

.1яд КІІ!всьtо! no.11:ro:вo! Jrанце.ІЯ 

pff оnрз!!и про нecn.tЗry жозаJІ"о1 

Ки!:rюькоІ nопо:воІ сотнt rвано1 

Нacerкiffl:W боргу 1до:вt киІ:вськ' 
го СО'1'ЮІІ\'З Федор! и.ut . 

Ібоічня 
І750 р . 

п,.. ••. 
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466 Спрам_про ІТІJИОІІ"Орення l!}"бен 

ською nо.1JК011ою канце.11ярією роз~ 

J!Яду СК!!РГ'J" оинІ:в ЗНЗ\11\"О:ВОГО ТО 

вариІ!~а лУ~еноьксго ПСJІІІ"У .~ндрія 

і Федора Еуз11нських на спадкоєu 

цІ:в JІУбенського ufщанwна Кі ндра 

та Назарієва за привласнення 

uаІ!н-а покійно! uатєр f та нЗ зна -
;:_о:вого товариша Лубенського по.1 а~;~gня 
ку манка зв- порубку J!fcy ба'L'Ька І750 р. 

4fП Спре~а про стягнення з відс -

та:вного n.о.11ковн11ка Угораького 

ГJ' ОЗJ;ЮЬ!':ОГО ПОJUІУ федора петро

ва :вартоо ті І7 фунтів u!дІ . 
та боргу .на корист.ь. в і fіоь)':о.nого ~g;rня 
товариш<~. Павла Тишкевича . І750 р. 

468 Справа про передачу на розг-

щ бі.игJ)родоькоr губернськоr 

канцєJІяріІ скарги .аите.ч і:в о·. ' 
ХорухіnІІ"а Констянт11Р.і11оько r сот 

. t ЛубенОЬІ\"ОГО ПОJІІІ"У на RозакІв 

Н~дрига І!.u: іnоькоУ сотні Суwоько- б~~;~я 
о по.ику за н апади . І750 р . 

469 Спра:ва_про образу оса:вулоu 

І-го коuпанНІоького ло.іlІІ"у U!хай 

лоw Cauoнacou nереясJІа:вського 

1
'""'""'1 "····-••<ТО• ••••• 

.ожковника Се~на Cy.uи wi і ow p 27І~і~:;;зня 
\(IW:H ІТСJІІІ"у. І750 р . 4 

Л.1>1~. ІJ,\ІРД УРСР 19811 з ••. ...зrб - 12 •. 
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i+70 Спра:еа про сп і р ~tозакІв о . 

Іt.ІІІЦ11нц І Чигрюt-ДfdровськоУ со• -
ні JІ;тОеиоького по.1к;т з генерз.t -
1111 :ві ЙОЬ!іО:ВИІІ о;тд,1;е41 Фе;11,ороu Jll - 5 .Ш\'ОГО 

СЄНКОІІ І ЙОГО СПЗ,D.!І:ОЄІЩЯІ~ПІ ЗЗ rf~YHЯ 
сінокоси . 1764 рр. 52 

47rP Спра:ва про розслf;цу:ванкя С!і р-
ги 7S жозакtв ЮJропІf.В ' ЯІfСЬ!іоf 
СО \'Н І ІJереяС.іЗ!!СЬІ\"ОГО по.u;т на 

КРОПИ:В ' ЯІ!ОЬКОГО CO\'Blf!i8 Аw!ІІ'ра 

Дарагава за захоn.1ення грун\'fв 
nривернеЮІя у nі;цанопо , :в11 -

:жор1tо\'а ння у прива!'ІІІІХ ро<Іо!'ах 

неспрааед.tивиtІ розподІ.11 о.ауа<Іо 

вих о<Іо:в • яз1tів , напади на ;цвор1 •(\~р;~ня 
до<Іо! f :в(Іивс:rва . . І750 р . 18 

47! донеоеНІІя канцеJІЯрf! ren.11a 
ну Кир11.1у Розуuо:есьl'(ОІІУ про за 

ХОП.ІЄІІНЯ uиргородСЬl'(ИW ПО.U!і01ІКІ -

l'(OW ЦІІ6;т.1!JЗОЬJІ(ВУ сотні ta про 
доц:t.іьНІGtЬ ПІJИЄ)tЮІВКЯ З8,D.НfПРІ ~29 серпня 
СЬІ'(ИХ ооrень до інmого nо.п;т . І750 р. 

'+72 Екстрвп судовоJ справи npo 
захоплення Кwє:во-ПечерсьNО DО 

лs:врою wJСІка і грунт.і:в козака 
Бо6ров11ЦЬІ\'ОJ ОО!'Ні КИУJЮЬ!І'ОГО 

ло.и:;т I:вaнa}f)'1tama . 
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476 Сnра:ва Ііро оргаяізацf» c.1fд-

or !l'oulctr д.ІЯ розг.ІІЯJLІ скарги 

ЗГ,ІІЯ]!.ЗЧ8 ОІJlІОЯИХ uaвrнoore R пе 

еяс.о:а:воького no.u:y , хор1н:1ого 

І10.11еяоь!<:оf 1:1ляхти Андрі ана Кра 

. вського на переяс.rа:вського ло.11 

ОJІннка Сеwена Су.ювrn за внrори -
аяня nre.1t:в по.пJ в ІJI1fB8'flfllx :J ~g;~;:-;:, 8 

JoO:orax. 1750 р. П 

474 Gпра:ва npo з:в11нрачення nepe ' 
ІСJІ!І!!СЬХ!ІLІ 110.UO!!HllJtOll Сеuево11 

J.!ІІВІО» хорунаqго СІІО.ІЄНСЬ!':ОТ 

І:J .111хти Лuрtяна Краєвського у JІ -
JОзі xa O:a p t JІ з ПОСПО.ЛИ!'ИХ t LІ ІЩ -

ia Бір11111 І всьtоJ сотні r;epeяo.11an ~~ ~~~і:~я 
ького пову. . !750 р. 8 

475 донесення соrнюrа іігоmноько· 

отні Переяс.11амокого по.11к1 .ш. -

Ьа К,Jпч11нського геrьwан1 Ю1р11.г.у 

оз1wовс ьtсо 1~17 npo за:верsення ро -
.11fдра-ння Rого доносу 11~ гене-

.Ьцьного :ві!tоьжо:вого писаря Анд 

tя БезСІородька І orap.noгo вUІ

ьrового rанце.1ярисrа І.Іо.rод оDІN 

в )'!'іІ.СХВХ , чннени:х І!:Н!'Є.ІЯМ jf го

І'ІІ}!СЬ!\ОЇ· сотн і r a про :видачу 

йому на у~11uання гpome;'f з ВВІ 20 .111оrопа а 
сь!І'ового Скарбу . 1750 р , 
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476 Справа про nepel',8Ч7 на розг 

JfЯl', l',0 С.аjдчоІ і'SЄІ.ІНоf ІtОІ.І!С!У 

о~о;арги 11і:ісь1tоDого то:вариmа Ва 

СИJІІІ Звенигородського 11а лf;цдан 1х 
wмрг ороДського полковника Баси 

КроІ•о• 

.1.11 !taпнfc ra з а наJзд , захопJ:ен- ?7 вереси 
ня wаіІна , ху;цоd'и , rpomell та по r~f~ня 
6иrtя пfдсуоідкfв . 1750 рр. ІО 

477 Чо.t06итні сотни1І'а ПНСІ7.tІвсь-
1І'ОJ соінf :.:Иргородоьжого поu1 
~;авида &енигородоиого та по:вt 

ре ного іозак ! в' І о rарmин Ци6JJІf ,-
• оиоІ сотнf васи.uя С':кuрти про 
уmС!І'ІІ , здироТІІа t з.а:оваивамня , 

N 11нен t wиргородсьжи11 по.п:овни!І'о 1f56~~~::1 

Василеw капнfото t.і . !7'50 р. Іб 

478 Cnpa11a про зо6ов • язання Єун-
Іч укового Товагwша Baoи:ui КJ.1116-
k: и поверн1n1 ІО xoзsxau с . с . Но ахи 
f Іt.і:епачі по.п:овоf оотнІ Лу6енс -

~ого ПОЛJІ"J , захоплені грун ти , ~? ;~~~:; 
Іх ліб t сіно . !750 р . 

479 У'Іf!ІЗ -!tанце.ІlЯрі І ООТНИ!І'J Чиг-
Ь ин-ДІ 6рсЇвсько'f оотнt Л]6енсь1\'о 
о no.illl'J о.:.е«оандру Б1т·овського 

ро ВІІІІ".!3!!t !!ого D w, ГJІJхІ:в д.111 
ио.Q"хання р fщення Генера.:ц.ноrо 

з І ІІсь11'ового ст J сnравІ про 
лі р з чмгрин-дf6роБСЬІІ"ІІW ІІ"оза -

011 repacиwou Григоренкоu з а ло 

вину xyropa . 
!:ОВ'іНЯ 

!7'50 р . 
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480 Справа npo nер~цачу Генерз.n. 
~oU]' війСьховоwу аду О!іарги ico 
З!іВ Козе.11ецЬ!іОf ооrнІ Ю!f:ВСЬІСО 

о ПОJІІСJ-ПЗВ.13 БВJІІНІОЬІІ'ОГО на 6 Н
J!СОВОГО roвapima rвана таноь~со 

о за по~оJ , звхоп.tення \.Іаі:Іна і І2-20 черв m 
):Тр~шерне~ня J пІм~нот:ео . , І750 р . S 

48! Cnpa11a про взає1о111І звкн1ваче -
я щргородського nо.~nсовника Ва -
И.ІЯ КаnІЇІсrа !'З СО'rНИКІІ ЦИ6у;;:f -
ьхоr corni Аав~а Sвеннгогодсь 22 оІчня 
ОГО В CA:JJr:60BИX З.ІО'ІИНаХ , УТИО fr5~ЧНЯ 
ах ra з.11овж.и:ваннях . І752 рр . 

482 Справа про пep~JPll'J JІ)'6евсь 

ою ПО.11\'ОВОD жанцелярtЄю свідче ь 
arop.tJ!Иll'i:в Івана КошкІна про 

~oni похо.nаенпЯ з м . , JІ16ен r:i 
1о1офія Еи!ова з о . Во.1ов1щі Ні - 2~ ~~~:я 

!ОО 

•:nоrського no.:i.x! . І750 р . IS 

Справа Про розtпУJІ: і .noo-raB11: 
~ КИfвську nс,11хов1 канце.11яр і Ю а -
tr e.iiя 11 . ВоронJ а JІ11t • яна Боро,nія 

11инраченого J nривт~сненвl ар 
Іву ~r;нJ:вСьжих nоJІхових xowloa -

k:>iв І74І- І744 рр. n ІОО хр6 . 

ОНО!ІО'rЄ!!С'rСЬКИХ гро.:еn . 
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484 Справа про звинувачення знач 

кови u т6!!ариmеu КИf1!СЬІ\'ОГО ПОJІ 

'і(У ЮІри;г,:ом БориоовІ!'Іеu 6унчуІІ'ОВ І'.J

го товариша !Іко:ва Ш:зули в стяг 

ненні над1о1fрного податку з 1.1ли 

на у Нооf вськіІt сотні нар . Ос 

re;. 

fі4~Еу,цня 
22 березт 

!750 р . 4І 

485 Справа про з6jр r.:иргороnськоf".6 ЛЮ'І'ОГО 

по.n:овою r;анценярією з зад1йпро Jr4~ 1 rнr 
воьlшх соrень полку' нeдofuor; . 1750 р . !4 

486 Справа про звільнення від 

11остоrв двору 6аn.жа вахмістра 

!.!о.цца:всь'f(ого гусар::::ького' ІІОJ!І\'У 
Василя Сердю~rова у м . Переяслав 

4ffl Указ ка1щеллріf пре заралува -
ня в козачу службу ртеля о . Во -
чки ПоЛkовоr сотні Лу6енсного 

по'Лку , заrторізи:ого козажа Сте-
· 11ана БІ.11.ого і звtльнення його 

на рік від слуа:6ових доручень . 

488 Справа про заборону Ю!євсьхі 

5JІ::вfтня 
!750 р. 

по.повt:t канцелярfУ в:ключати до 

jкозацьlІ:оГо стану rтосполитих , як d~e~~~flЯ 
Іас лод і l:JTD козачи t.ІИ грунтаwи . !750 р . 
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489 Спр<!_:ва про передачу на розг 

.іЯД Юіf:В_СЬJ'(Оf ПО.ПJ'(ОІІОf К8ІЩе.11Я 

ріІ сА_арги а:ите.uя с , Сfно!нщьк 

Козе.пець_коІ сотні rвського 

110.n;y r11_ана im\ma на ченців Чер 

ні-гf:вського Є.пецького wонастир 

за при:в;рне~я у nfд.цанс":во l 

захоп.11екн11 надеа:коf частwкw wд; -ае~;~ 
на на р, СwоюrиІ\'а . І7~0 р, 

490 Справа рро зобо:в • язания Пе-

реІІС.іа:воькоf по.nко:воf канце.тurр f 
11оверн1г>1 генералько1.1у :вf1сько 

:воwу писарю А1щрію Безбородьк:r 

грунт , зaxon.11e1111it козакаuи с . 

ка.~еню:и rе.пьw • язt:воьжоf сотні 

Переяо.павоьхого по:11к:r в с . Бог 25 аерез 11 
;ІІ,ЗІfІІ. І75С р. 

49І СпШІ:ва про напади гar,,uaua'!l"i 

на пгавобереанІ~ У'~раІнf ro зЗJ-6 .ІІИnня 

НіПрО:ВОЬ_:Ю!Х ООТНІІХ .ПfІ!обереа:!ІИ r~НЯ 
под,.;fв l ПІJО бO,JO'•i>~J 3 ;_і! . .1;. . Г752 р . 

49!8 СпІJава про зn~1нувачення бун 
ч1жов11u 'rо»Зf*ШЄ>' l'ригорtєw Ів -

нenNou з то:варк11аwи nереяс.1.авс -
- ого ПОЛОВІfІІJ(З Cewer.a CyJil!lfi! і 

ереяо.1звсь!І'Рго nо.&ІІ'О:Вого обоз
ого Сеuена Безборо;11,ькз :в пр~1в

.аснеЮІf !і0ЗЗЦЬ1111Х І'Р1І!ТіІІ ; та 

ро J'!aon козаJІ:t:в БJбнt11оь}І'оІ 

отні Пере.чсжавського полк1 'І 16.11~~~~па~а 
a1iдat.taцьr:otQ pyct. І750 р. SI 
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Справ_!! про напад гаА;цаuакtв 

на татарJЬ!tИХ 11'1JJЦfJ?Яll"f лере6, 

Dа,ІПІ 1 xapaaniнf 61.ФІ с , Юіu•я-

1':а Потоць«оJ corиt l.iipropo"-cьJІ: 
го 110.ІІІ"J -

493 ПроwеwОрія каяце.аярfJ КИJвс 
JІ:иІt тав1.1нН! ко1.1tсі! ло 60pon6 · 
з га!Ща1.1а11"а1.1111 про :вt,цnрав!і1 :в 

3Вднtпро:в •я ко1.1анди, ПОJІТВВСЬ!іО 29 гру;цня 
го nо.11ковни!іа Ан~tя Гор.1енка . !750 р . 

Ч94 Справа про вf,цпj,а:І!ку з Пере 
Яо.nаnоького , НfаиіюьJІ:ого , Чер-
11fгfвоького і КиУвоь!іОГО 110.nкf 

лf,цвод І po6ftни!iiD на пр1111атн 

6yдf1!flltц'l'BO гр . o.texotя Розу1.10· -
ОЬ!іоrо 1 1.1 , Козе.1ець та с . Ада ~\~;~: 11 • -

wfвita Ю1!всь!іоrо 110~1 . Г750 р . !4 

495 Справа про з11ои.u1 з Ю1J:з<:ь 

ко! , Переяо.ІЗвоькоJ і Чернігів 

ОЬІІ"О ! по.пових І\'8НЦе.ІІЯрJІІ підв · 

t ро6іt~КІІ"і:В д.ая 61дівmtцnа 
OtBB/l:a 1 WВЄfНООТf гр. О.!еІ\"Сfя 2- 5 ІІ":ВftНЯ 
РоЗ11.1():ВОЬХОГО L! . Козе.аець . !750 р. 

496 Справа про пере:вfрку Переяс ав.-

оькою по.11ко11ою канце,1Ярією еві -
чень nереяо.v:авоького віІ!та про 

заn16е.11ь :в ІJЗгіотратf грошей 22 х:віwя 
п і д чао noaea: I f748 р . 2ьн;а~~ я 
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497 Сnрава про с !'Яrнення з пере 

яо.1авоьхого nоJІЖового 01;ц.1.t КО< 

tЯ,!!ТІІНЗ Л!Оенев11ча , п911в.1асне
н11х хазенних гро!І!еІІ: та про n11-
1t.1енин XO!llTfB ;ц.111 :відб)':ЦОВІІ 6 
;11.ІІКХІ~ ПО.ІХОВОГО )'Прав.tfннн , 11 28 серпня 

згорІ.111 ПІА чао пож.ехt !748 р , rf~oro 
)' t.І , ТТеренОJJЗВ , !751 рр. п 

498 Cnpa:sa про зобоs • язанин пе'р, 
яо.:11авоьхо ! ПОJІJІ;о:воУ жанце.хярі! 

з!Н1tн11rн оо.1о~.1 • янt та очереrяи· 

дахи на бу;цин!ах у 11, ПереясJІа 

rонто:виt.ІИ і зet.1.1.11t1иiru , 

500 Btдolilocrt про ціни на про;цо 

110.1ьоnО І '!ІJРЕІ• 1 сотнях І:І!рr- -2~ю~~~;н. 
РОАОЬХОГО ПО,І!І:)' за ЮJТНА І750 • !750 р. 24 

50! Сnра:ва про" nрw:дбаН!!Я' ;ц.ut Сдtц-

чо! по ,1.онооаu eoi.1tci! у .u . Пе 

реяо,1а:вt охрииt д.ІН зберегания ~ ~~~:; 
оправ-. !750 р. 

"" •• Л\\І'Д ~РСР Іg&б з.". НЗ;(і - І~т. 
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502 Чо.1об11tИВ СfВР!ІІІІІІІ Лt:вобереи 

воr УкрвІни ;11,0 ЄJІІ! з!і!ІЄ1'И Uerpi -
~и ra .ІИОІ'К ге11ера.n.ноr вrар!!Ин 

О 0.1Є!ССfІІ f К\ір~t.ІВ РОЗJWОВОЬІІ'И 

hpo обрання retЬW!IH!I ; :ВЇ;D,ОWОС ti 25 .mtONI 

hpo nрохоuення О.tуиби сtа!)ІІІн ~5~а:вня 
~fвобережиоr 7хр аrн1о1 . І756 рр , І69 

505 Донеg.ення t чо.tобиткі Пере-

0,1.а:всноr поиовоr канцелнрІ! 

,f8f.JllИHll \'8 козаків БориСПОJІЬСЬ 

о! cotнf Переяо.11а:І!оького пою:у 

ро обрання на wіоце Сrефана Аф н-І9 грудн 

ика борколольоькиw оо тникоw йо ~~~е; 
о сине Макоиwа . І75І р . 

504 Справе про поно:в.1е11ня Фи.хuwо 

1а ШафоІЮького на посаді гого.11Ї Zб-Zl січн 
ького cofl!\flia киrвського по.u:у І750 р . ІО 

505 Спра:І!а пго призна<І"еквя :внкон -
::RОГО обО:В ' ЯЗJіИ Cf8f.80ГO :вt~сь

·ового хзнце.rяриоу-з Баси .ІЯ ТJ!.ІЗ! -

ОЬІІ'ОГО перенс.1а:воьltИW ІJО.ПО:ВІІW 

писареw ; fзJJeotiє f;анце.ІЯр!f :в 

!Санцещfю .wінІсrерськоrо npaJJ 
.11І1111я про одержа:rня з Ко,11егf! 

Інозеwних оправ граwо'І'ІІ про на 

. денвя удо:вt хи!:воького сотника 

Федорі !И.Іf с , Шаnіхи Ооtер:;:ьІІ" І 29 березµ
OOfHI КИУ:воького ПОJІІІ"у , ЯІІ"е ЗНІ - 7 !'С:ВіfНН 

хо;D,иtьоя під управлінняw Коw і- §76?чЕЯ 
сі! E!l"oнowtr . !750 р . І5 
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50! Спра!а про rиwчаоо:ве приз 11а 

чення ua посаду ОО!'ІІІІ!І'а ПІще11-

СЬ!\О'f Оо!'НІ ГереЯО.і!І :!! СЬ!І'ОГО по -
'!і.У вІ1сь~сов111.1 канце,щрнс!'а Фе

;цора !а1111.tе:воь1Сого;І заwtн1 

/laro :вtІ'Іоьковнu 1'овар1111е11 Пе!'-

- РОІІ Ка11;ц116ою . 

';;СП Рапорт Воронtзьr:оrо оотенно 

І4 берсзк -
24.ііlІПІІЛ 
1750 р. 

ro прав.tІння про aper:i!' І :ві"::р -
ху в Ккfвсьх1 по.z:zо;ову канце.111 -

рію :1:11'1'е.1.Я !.! , Боронt:.:а Jf1ri •янa 

Бороnt-я , з:вuнуваченноrо у при

в.іаоне1111f архіву киУвоьr:их по.u 

.ко:вих коuІсарів І74І-І74.4 рр , а 8 червня 
ІОО r:рб . !І'оноистенrоьNих rpome1 . І750 р , 

508 Реєа.!'р ;11,0!:Jlle!I!'iB '1'8ЄІІНОІ с 

.цовоІ оцравw за серпень І750 р , 

r:вt теІ!ь І755 р . про розс.11t;ц1!!Н -

;~в::~:•;:~::Я w~~~i~'::!l'oro п ·;~ос~~і 

509 Ізвес!'fє переяс.1авоького по 

ковника Сеt.1ена С1.t1н11 ;цо " Слt.ц, 

чоІ по ,\OlfOCau lCOJ.ІiOI! " у !І , п 
реяславt про хворобу ;цруаини т 

nрохакнЯfІІ на.цаm П.оuу :в t;цnyon: 28 .іІІПЮ'І 
н:а 4 ;цк f . Г750 р • 

.lpJk. Л ІІР!І УРСР І'іІ!І Зa•."63/t-l:h. 

SB 
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5ІО Справа про з:зf.1ь11енвл у :від-

,f81ІК:1 otawaвa ЛЗДІІН'о:еоьхоrо x;r 
Dевя І"..озе.щцьхо r оотнj КНУвсьхо 

о no.u;r Іва на ЗЗ Уцьжого та нa:it н-

я ЧІІН:f СІJ!ІЧJІІ'О:ВОГО_ r(І:В!ІрІІ!!!!І :'іо 6-!7 .n>ro о 
о С\11'1'1 'I\iwo11fю, І750 р , 

5ІІ Спра:ва про зобо:в • язання пе -

реяс.ивоького nо.цовника Се1.1ен 

Су.!!НІИ t nерелС.1!UІСЬКОГО ПСАКО 

:вого оСІоз ного Сеw~на Еезбородь 

ка не чин11ти переmжоди у розс 

.tJдуван)ІJ донооу на нмх бунчук -
вого товар11111а Григорія- Іваненк 

з tоварищ~,н.111 під ПJJllDO;!tOl.t боро 

тьСІ11 з r.в!fдаwацькиw загоно1.1 , 

якиІt Розгро1.1и:в право(:Іере:~.ше 11 . 

PiniщJв . 

S т~пня-
4 вересня 
І750 р. 

5І2 Справа про надаІІНя чину буw у-

коnого товар1m1а значковому "ов -
Р\ІІІУ Ю!.f:еоьхого ПО.tКУ АІ!tову 20 .tnтого 
sалнко:воько111. І750 р. 

5IS Справа про' 11зданнл чину бу11 
чуковоrо товарма~а ~НІськовоuу I2- IS сtчи 
\(8НЦЄ.1ЯJJИС!'у 3а~Зру Sa6f.Іf . !750 р, 
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С11рава про надання чипу dуи 

чуковог& товарм111а ві Г:ськовоuу 

кзнце.щрис'f'У Езсtрату Савичу. 

!749 р . 

5!5 Сnрава про надання чину зиз 

ІО січня-
18 червр.я 

!750 р. 7 

ІІ'ового товари111а ~ргоро;цсьжого 120 .І11стопа а 
по.пу пf)tfІраnорЩІІку' rзІ01Юького 2~7~f~ня 
по.1ку Івану JD.Ісаневичу . !750 рр. 

1750 р . 

5!6 Спра11а про надання чипу зна 

кового товариша 1.!иргоро;цського 

no,111<y оо-т енноІ.Іj' писарю Уцтиnи-

цькоJ сотнt . І.:иргоро;цського ло.11 5_6 кв! ти 

ку Денису . Rрнокову . !750 р . 

5І7 Справа про на;цаинn значково1!. 
ТОВ!ІрНІІу І0ІЄВОЬІІ'ОГО ПО.ІКу І{ири 

.ІУ Ео риоовичу указу про затвер;~ [7_9 depeзi я 
&ення іІого чину . !750 р . 8 

5!8 Справа про пpo;is,aa оtиа , нако 

шеного не рангових сІноааі'ях ки -
17

_
26 

::;:~г~ ~~:~:~:ц~~;т;~ по ~rов J~ge;~я 

J.pr•. 11 \\РJІ. УІ'СР І<Jі& З1w 1*З16-·І2т. 



- пп...-

5!9 Справа- про п.овІдоu.чення киrв 

Ьі'ШІ гу6ернськІ й. канце.ІІЯрtr пр 

еспод і вани ІІ прwrзд уwаноького 

о.1ковника І<осwи ОРJJ,инського з 

3С() JІ: овнІ раw11 до АрханrеJJогород 

ькоУ фортеці ntд nриводоw oO • f -0~~ёfня 
у комону . І750 р. 

520 Рапорт НІzннськоr nо.чковоr 

канце.u~ріf про захоп.1ен11я кркw 

СЬКІІІ.lИ 'І'З!'ЗРЗLІІІ у r748 р. во.чі 

f коней у козакІв-чуwакtв Ково 

;п;:~~н~::;t т?'~~~~:я К~х:::~ і1~gа~~ я 

52! Справа про в І дnравку з Пере 

яс..авськоrо , ГаАяцького ra При 
.11цького повtв у Sаднtпров • я 

коwанд11 з 500 внdорних козаків 
дАЯ dоро"ьdи з гаІІ;п,аwакаuи, 

! 3 гр~яя 
!75~ 
29 квfmя 

!751 рр . 

522 Сrтрава про розслtдування в61 р;-

ства с и ноw вti!OьttoDoгo товари1tн 

Миінтою Коотирк11w свящеІІИ:ка ро 
22 

січня
меноькоr Воскресеноькоf цег:кв\! 18 червня 
Сеwена Січкарtвсько го . !750 р . !2 

528 Справа про передачу на розг 

зяд КІffвськоr поповоf ка1щеJ1я 

рі f скарrи вtдо'І'а:еиого гусара 

Угорського гуоаІЮького по.11ку 

ДІ.Іитра царилунта на ;z1.ру:111ну від 

ставного гуса роькоrо nоJІFО!Іника 66~ёі~я 
Уцну Петрову за напад на /:!ого !750 р. 
д f w , пo<Jof і захоnJІенJІня пfвкуt горіми. 
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524 ШІtеріали /чод0ОІІ'І'Нf , onpe-
дt.1ення , рапорт , указ , nрєд.пож -
ніє/ до оправи npo розс.пt;ауван я 

окарn1 оотникз UиOyJІfBCЬR'OI со -
ні L\іргородського no.uy двв11дз 
Sв'ёнwгоро~:~.оького на WІІррородоь 

кого nс,11к0Рн11ка Вас11.111 Капнtст 5 І<Ві'І'НЯ 
за оообистt У'l'ИСКИ rв сду•бові 

1747-
SO березf 

З.'ІО:ВІІІ:В8ННЯ f З.ПОЧИНИ , І750 рр. 24 

525 Сnра:ва про. nере;цачу не розг 

.111;ц Генера.п.ного :вНІоькового с~ 
ду скарги екоf!о1.1а ЮІєво-Т1уа'і'Ин 

но....М11JІ:і,11ь ськаго 1.1онааmря tєра 

J.IOHBX3 1.~р1:а Ан'І'ОНОВІІЧ3 на в і й 

ськомго канце.іІярисі'а Андрtя 
2 JIIJf()ГO-U1р:.-оьського за пораненн ч !!аго б березня 

~аб,;~ею !І ГОАОВу . І7;о Г· 

526 Справа про пере;цзч:t на разг 

щ~д fІереясла:еськоУ nc.11J<0FoY КЗf -
це.аяріУ скарг гyбeгнararitn 1.1 . н . 

Uоmни і Канів 11в u'І'е.11Ів rІерея 

.І:!І!!С"ЬКОГО ПО.ІКJ З3 організацію 
29- 31 нJн111 га!\да1.1зцьк11х напздt11 И!!І ц 

с~~~г . WfC'l'e'IKЗ . 

52 Справа про розс.11!71ування пt -
па.1у ;авору обозного І-го коwпа 

нІ":оьхого попу Вас11.~я Ue.11eca. 
w. So.11aroнoma пі;п.ооеву.11011 гав- І! гру;1,ЮІ 
ри.1011 Краскоw і заnо~ЗЬІІ'И W ко 

І749: 
І2 червня 

зака w Cзw1;1 .1ow Безуаоw . І750 рр . !6 

Ар11<. Л І!РJІVІ'СР 1915 3.., Н.3741- 121. 



- IS9 .-

~:::::: 1 '"'"" " 
5278 Розn•ска СО'і'JПШЗ І10Г0..1fВСЬ-

J:о! oort1i Твоького поJІІ(у Фи

.икuона &:а~оноького про взяття 

нз nорукіІ курінного о'і'а1о1ана 6 .iDtoгo 
своє! оо~нJ TT".i.81na БориспІ.n.ц~r І750 р. 

60-і - 80-f РГ· 

52Т: Реєстри наnхо,цаень !'9 виrра· 
гpocre1t , зІбранпх Сrародубською :/r 

ПО.ІКОВОD канце.иярІєD в СОПfЯХ ~~~: б~х/-
по.жку. xmcr. 

528 Книга-реєотраціУ вхt:цних до 

RYl.!SHtl:e Генера.1:1ьно У :еІ!іОЬКОІ!О' 

кзнце.11ярІІ за оІчень-груцень· 

!750 р . 

І75І р , 

529 Справа nrю звинувачення вН 

ськов11w товар1111еw ~кмrоD :.Із~ 

рикою КО6ІІЗЬ<'DГО CO'nrnKЗ ЄВ

ського по.пу Сеwеиа 1.!~щ11,риіІ'11 у 

пр11.в.1аоненнt козачwх І послом~ 

mx-зewe.rь у w. Ко611ича . 
29· n:о:е~ия 

!751 р . 

52.9" Ор;цер геn.1.1ана Юfри.ІІЗ Розуw :з -
ського про J'і'вореют кowiofI ,ц.я 

розолtJ(ування nоносу со1'н111<а 

Яго!'ІІНОЬКО! ОО'і'Н] ІТереясJІЗВСЬ 

кого no.uy !'ТІ~липа Куrrч ииоького 

на генера.tьного :вНіоь1(ового пи 

оаря Ан;црfя Безборо:цьЕа f отар 

rnoгo вfіІоьRо:еого кенцеuриоts 
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~nія Хо,щ~овкча > DРАЗР геrьш~ 
на ри.1а... Розуwо:еоького про при 

Зt!ЗЧЗJШЯ віІtоькових fOE!IPИ!DfD 

ригорІя Во~цеховича t Ан11J1fя 

J.Іазаракія аооиоrенrаwи Б " КоІJі -

оІю по cnpaвaw Юtfваького воє - §\1~~~~ 
водс ma" . І75І р , 

550 Сnрз:вз про повІr.оw.rекІ!я Гене , 
- ра.пьнощ ві !!ськово.wу C)'JІ.DBf про 

r!i,и.Cyrнtcn в apxtвt Канце~ріІ 
uarepia.1iв ;цо спра:ви про ontp .1 -

С!енського по.rкового обозного 

Іва на Ку_JяСSки з t.taйopou киrвоь 

кого гарнізону Таракановиw за 

І "·····1 ,~" . ........ " ... 

рун'1".І в с . єрRівцt лери~оУ по.'!- і9~U~~:д11-
~овоr сотні Переяо.аавоького по.11 у . !751 р . 6 

531 Справа про »ІJІ.ОИ.ІК:У в Геиера 

льни'! вJ,і!Ськовwй OfA вмлв.аених 
в арх!:вІ канце.rярВ uзrepta.ufв 

про опір .вt!І:сьІ<'ового канце.ІЯрмс 

ra ,Дуки :Jонопо.u.оького з козака 

ми 11 . Ct.ri.1oгo Сwі:..яноькоІ сотні 

• Лубенського no.uy Бор~оом і B,11t1 
ои МощенкаІJІІ за грунти . 

~Ji<. Л~Р4 )'РСР 1\ІМ Зt• ,оt37$- І2т. 

П- І5 

w,~~. 
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532 Слравз про розг.~rяд сюзрг бун 

fj: укового товариша Якова МарRови 

fj: a та інших осіб на пр11дворного 

~ обзаря , по.tковника Григорія Лю 
~ис ца та упра1щтеля його wаєт
r< ів у Лубенськоr.ІУ полку Івана 

~леwбета за привласнення грун-
ів , водоп.оrв , rютраву лук та і · !2т~~~о 

~рявди і у?иоки . І75І р . ІВ 

553 Справа про опір удови поруч -
fVi Бориооглібоького по.11ку ЄВфі.-

fd і f Maprnнc з буВІіІ1ВІ ЧJІеНОІJ Ге 

ераJJЬНОГО ві1оькового оуду , пі -
ОЛКОВНІІІЮW О.tекоієІJ Се~енов11м 

а прvвлаа.нення wаєтнооті П чо о-6 Р-:авня 

tка , о . Березоточt по.uжовоr со -f~еРезня 
н-f Лубено-ького полку. I75S р . 59 

584 Справа про розслідування до 

носу бунчукового товариша Григ -
рія ІвааенJ<а з товаришами на 

переяславського по.пковн1ша Се

uена C~uy і переяславського 

поJПІово,го обозного Се 1о1ена Без 

бородь::а.. за олуцбові зло,в:е:иван 

ня f скарг}! переяславського ма 

гtстрату на переяславського по. -
І\"ОВника Сеwена Су.щн1у і переяо 

.ла:воьку по.11кову о•;-арц:~ину за пр1влас - !О к ітня 

нення щ~гtстратських rрунтіЕ , 1.;П~;; 
людеІt t прибутків . !'752 рр. 28 



- І42 -

І ::: І ·" 0

""" ". І 
555 Справа про окарГІf r:ownaнtRц 

~го коwпанtіІоькоrо по.пу Іван 

СердІПІцького на удову бунчуко-

вого тов-аРІІша Катерину М!рJ<е:ви ~~ ~~Ь~~1 8 
з а аахол.І"еннл A:oro коня . І75І р. 

556 Сира.ва про порубку о.nуж1rте-

..t.я1.111 ПИРЯПІНСЬІ\'ОГО протопопа 

I.r.lf l:ЗксиwоВІІІча .tfoy у І\'озакі 

ПирятиноькоJ con: · -:_11.1уцького 

по.rку Івана Го.111нс ькоrо f Яков і ~i~t" 
га .1ьченкз-. !75 р . 

5~ Справа про з11f.1Jьненнл Лубен 

СЬІ\ОЮ-110.іІЕ"ОВОЮ канцеJІЛрfвю ко-

аа'кfв :і- лослоJ:ІІтих !ІорнуськоУ .2SгІ$о:в'1'НЯ 

оотнl ПО.ІКУ :вl;ц РЕШОНТ)' pen- п cfJ;я 
CI>KOf гре(!дf . [765 р , 59 

538 СпрЗІІа про к.tопоtа!'ІІЯ козак 

Кр\.іі.ОВСЬІ\Оf CO'Z'Hf іlИргоро;цоько 

го пс.;;ку-Сеwена Нввжо:ва пго :ви 
дачу йоwу уt1І:верса.1у f!8 п!;цтве 

;цnення nра:вв :В.ІІВоностt нв хутІ. , 

110.nо:вuну- 11.rина , пасіку , ofнoz:.:a 

ті , 0911і-по.1я і три xam у w. 

Кр!:о:~;у~нт І747 р . ~И1і~. 
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589 Справа про розс.1fАуваиня 

cкapni: y,npaв11te.rя .1уdенс ьх11х 

11аєтностеІt графа О.1екоія Розу

мовського на отарmwну УоТІІ:в11ць 

коf сотн і- І.kрrсродського по.цу 

з а арешт .- лоd11ття t захол.1еиня 

шесТІІ :во.1 t :в , fОdІІ.ІПці t воза у 

п f;цдаНІІх О.1ексія Роз уwовського 

ane.riв ~dy.rtвcькor с.10dод11 Т -1і ~~~: 
wo11a ІLазана з roвaJ111111aw11. І75І р. 

' 540 Справа про зоdов • язаНІІя Ге-

нера.rьиого :віnоьхо:вого C"f'AY пр -
;цовnІ'ІІ разо.1Ідування доноqу 

козака <Nе.1ьн1щькоt oarнf МІІ:р- , 
городоького пову Івана Греча

ного на wргородського поп:овm 

ха . згодоw по.1ковн11ха Ю.t:воько 

го ПО.ІХУ f dj)llГЗJX.llpa . Sаск.rя 

Капнісrа за yn:o 1111 ч11ненІ НlІІІ 11- 29 верес п 
re.rяw J.Vргоро;цського по.пу. Г75І р. 

5111 Справа про розо.1f;цувания до 

носу козака О1.1е.rьн11цькоt сотнJ 

Nt1ргородОЬRОГО ЛО..11Rу Івана Гре 

чаного-на wргородського nо.п<о1 

1t11ка sac11.rя капнtс'І'а за уr11ск11 

чwиені ю111 :111re.rя1.1 /.kргоро.uс ь 

кого по.~ку ; про ска ргу .1уdе№ ь 

ІІ"ОГО ЛО.tХОВОГО оdо3НОГО Івана 

Ку.tпdкw на ІІlІРГОРОlІ.СЬКОГО по.1-

ко:вн11ка Bact1.rя ЮІпнtота за на

пад иа-nого wає'І'нІсть , х . БруссІВу 

.ll o.n нy :хоро.rьськоt сотні МІ:рго 

ро;цоького по.1ку ; 
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про nере;цачу оіноа:атеІІ і орноr 

зеw.1і. надан11х буJШІІw wргород 

СЬКІІW ПO.IJ\'DBHU:KOW вао11.1еw Jtan 
HiC'l'OW буВІg: оwу wррородоькоwу 

nо.1ковоwу n11с11рю Федору Казач 

ковоькоwу на по'І'реб11 wvpropoд-.. 

ськоr nововоr apni:.1epif ; про 
скаргу з.нзчкового 'l'oвapvma ...,р 

rородського по.u:у Івана Сащу-

.1а на w:крrороJІіського rородовог 

ІІ'!'аwана !Іооvnенка за nркв.1аоне -
ня Аого оіноаатІ; про опір wp 
городоького nо.nсового nu:oapя П '!'
ра ГЗ.ІНХОВОЬКОГО З бу:ВmІІ:W ПО.ІХ -
в11w 1111oapew, а нvнt no.rкoв11w 

суддею , Федороw КозачковоьКІІw 

к,.. •••• 

за nр11УзпJІ двір у ранговій 

wає'І'ності ... ргородоького по.по 
вого nvcapcna, о, Черевк11 l.kp 
городськоr oot'Нf t nо.1ку ; указ 
бі.1городсьжоrо і обоянс ького 

єn11сжопа Лук11 про заборону овн 

мен11жа11 єпархІf вtнчат11 .rюдеІt, 

які не ЗНЗD'І'Ь ОСНОВНІІХ хрu:О!ІІЯ _2&~~'І'Ю 

І '····~1::.: ." .... І ····· 

оькu:х 110.tІІ'І'В . /rl57 р . , 44 

542 ]lонесення бjнчукового 'І'овар -
~а Івана Бер.аа в канце.1ярfю npo 
неявку в коwісію по розс.аtду:ван 

НD скарг-нго"nІнськм:х козакtв; на 

Р1ддю і CO'l'R1tk8 НГО!ІІ:НСЬКОГО 
~'!'ефава Луко..::ького АРУГDГО rr 
/q.1ена , бунчукового товар11:11а Фе

р.ора Новм:цького '!'{І прохання пр11 -
наЧІІ'І'ІІ на його wtoцe бунчукова- 17 а:оВ'І'НН 
о •oвapvma якова Іскру_. Г75І р . 
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548 Сказк11 пре;цо'І'ав1111кtв запоріз -
ІКІІх козахів, яхі проu:вають у 

іJІу6еноько.wу і rа;цяцько.wу по.псах 
ІПРО ПРІІІІ)'Wення Ух .1у6е11ськ1111 по -
ОВІІІІ о6ОЗНІІІІ Іваио11 Ку.tЯ6КОD і: 

8;11,ЯЦЬКІІ..W ПО.U:ОВНІІІ\'011 ПЄ!'рОІІ Га 

~&І(ЬІ\'11:11 JІ,0 Пр!ІВ3'І'НІІ.Х робі!' і ПО 

. 1В11нносте І та реєстр!( запороJцfв 

~цо проnвають у цv:х по.1ках . 
24 серпня 
!'751 р. 

51+4 Донесення Uaв.ta Фf.tіпов11ча , 

рwказ1111ка БІце-капра.tа .tellб

ownaнtT Роwана СrруТІІ нського 

en;waиy К. Розуwовськоwу про 

• еоправе.11..111вv11 зап110 ревtз ораw 

11 грмн-.lІf6ровоькоТ oonit JJу6ен
ького по.uсу nt;цсусt;цкІв ІІого 

ана в 11 . Bepewl rвка • на n t;цoy-

іАка1111 , а noonoani1111.. . !'75! р. 

545 Справа про звwнувачення коза 

ow ОІІе.tЬикц~.коJ сотні І.kргоро.11. 

ького nо.1ку Іваноw Гречанw11 І&: -

оро.11.оько го поиовн11ка Вас111.tя 

:<апнtота , " крІІВlІ.іІ І уТІІОD чw

ені P'l'e..tяt.t І~6:Іргоро;цоького по.t 

у . 

546 Справа про .11.ове;nеиия О.rексіє1 

ав.rоБІІІІ рвоrо nохо;11,ае1111я з .w. 
11єва ;ц.tя зві.u.неиня з крt nац~с 

nо11І11wка НоБОСІІ.tьоького повf'І' , 

18 березf -
50 КВІІ'НЯ 

1751 р. !4 

а n t'І'вна Санкr-Пе'І'ер6урзького п ІОВ'І'ІІЯ 

рагуноького no.tкy пеrра Щер6а - Бs'J:Р~~ІІЯ 18 
чева . 



- 146 --

547 Справа про надання переяс.uІJ 
ськоwу ло.1.ковоwу оdозноwу Ce-we 
ну Безбо.родьку 47 дворtв лідда 
НІІ:Х з о-.с . Тростяне t ШІ.tа То-

nа .аьська Тола.п.оькоl' оотнt Ста

родуvськ-ого лову та о. Ру;ц ющь ІВ в ерео н 

ке Бар11mевоькоf сотнt Переяс.rав fs5~j;yдн 
ського пову . f75! р. !О 

548 Справа про з<!Ір на JІ І во<!ере:а 

нtlt Укра fні докуuен-rі в лр,~ваі'!іо 

го і гроwадоького харакrеру ви-

дВ Юlх <!увш11w wиргородськ11w по.r- 20 черв ня 
І<овнккоu Bacи.tew капнtсто u та . ~~5~пня 
про повернення l'x В.1ВОНІІкаu . 1752 рр , 55 

549 Справа про зо<!ов • я зання ren 
waR ou К. Розуwово1окк 11 Rkfвоьког , 
ІІК'fРОПО.ІІІ'rа nepec.raт1i1 з КОНСІІО

"оріf в ген ера.п.НІІ R вtІ!СІоІІ'ОІІІ~ІІІ 

суд справу про спір вtІtсь:к:ового 

товар1Ша- КІ~Ір11:.1в Сняtовоького з 

священwкоw ЮІ: рІІ.1оu Т11wченко11 за "J6;~~ада 
дв і р і сіно:аать. f75I р . 

550 Універса.1 геn.11ана КІіри.rа Ро 

уuовс ького про надання r eнepa.r -
ноwу ві ІІськовоwу осаву.ау Пе-rру 

Ва.uевvчу с . Суховерхово по.во

во! сотні Соrаро».)'6ського по.пу ; 

ордер удові г.~ухівоькоrо оотЮІк 

1t.taRця upo предс !ав.1ення докуwе -
'fів на право во.tодtння . грунтаwи 

к_у п.1ею11осu у козакі в Г.rухt воькоr 1~7~~в~~я 
сотні . 

ApJ•· .11 1\ РіІ. УРСР І!ІМ З•~ .11137' - 1:h. 
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55І Сnрава _про зв1r1нувачення бук 

чуко111r1w ro11ap1r1111ew Стефаноw КJ'.1EP
KOD nt;цno.1кo11nvкa ().ІекоІя Cewe 
нова у nр1111.1&оненнІ lloro д11ор11 
111а , П.ІЯЦJ ra пoCS11nl І захоп.1еи 

ні я1а1 овоа і о;цлrу у. l!oro njд 
руоІ.11.кt11 з о. БерезФІ"очt по.по ~ ~:~~-
воr соrнІ ЛуСSено ькоrо по.пу. І75І р . 

552 Справа про зв11нувачення cott -
кot.t Город11с ькоr аоrні JІуСSенська 

го по.1ку ПИ.о:поt.t Пеrрово.ьюlІІ св -

. ~~~к~;;":::н:е~~~~ ~;;:~::~ ч~~~я р, 

555 Справа про передачу на розг-

.rяд JІуСSенськоУ по.rковоr канце.tЛ 

рі r cкaprw овя1:11енwка ~кww Анд 

рІв11а па значкового roвap11ma 1Іу Іб .111arona а 

"'еооькоrо no.rкy Jtet.t •янa Бу.шfЗ - ~7~іrня 
~а За noCS11ttл І захоп.1ення 11аІ!н • І752 рр. 

554 l[океаепня КІІrвськоУ no.uoвor 

а 1ще.1ярІt з прохання11 на;ціс.1а' 

t.11.ot.tocrf про на.1еанtоn о . Нес 

ІrерІвка Бор11оnІ.п.ськоt сотні по 

анv:11 Генераnноrо а.1t;цаrва про 19 .mroro 
МавrиосrІ !750 р. • ТТ57 р , 
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555 Справа про опtр оо"НJІІfа те-

ре1"еWІІріво1окоІ со"ні Перенс.1а! 

сьхого no..ncy CSвw Грwневwча з 
вtІ!:оьковw1.1 канце.1Яр11оrоw /зго-

J(pol••• 

до1.1 6унчуко1111w товарише1.1/ Яково'-'27 .щстоп!іz~.а 
Іскрою за грунп о . В • юнw11е та f~fтюt 

- за утискм козакtв сотяt . f756 рр. 24 

556 Справа про спір родv:нw гра -

фtв Го.1овкіпv:1 з 6унчуковv:1L11 то 

вa[JІ:maw JІаокевІАеw і По.1Іrv:коl 

за грунn wla о.о . Бересаівка t 28 .ь:отоп*а 
Коровv:нці Коно't'ЯнwнІвськоТ оо, j~5J;~ня 
ні Лу6енс.ького ПО.ІКу , I75S рр. 6 

557 Справа про nepenwc '-lat'l'Hocтel!: 

.ау6енського по.1ковнvка Петра 

Апосто.tа та !!:ого род11чІв з-під 

ад'-Іініо"раmnного управ.1tння Га 
дяцЬкоf по.rковоІ канце.аярІ І в ІЗ .111отоnс~а 

. ІІJІ.'-ІfнІс~ратоне уnрав.1Іння J.til:p ra~-езня 
горо;цськоf nововот и:анце.1яр t! . І75~ рр. !2 

558 Ордер гетьuана Ю.р11.1а Розуuо -
Сі.КОГО переясsвоькоuу ПО.ІКОВНІІ у 

Ceireнy Cy .nн1t про передачу на 

Я.ого роз г.ІЯJJ, окарГІІ бунчукового 

товариша Феnора ,JJ;ew • янo:iзv:чa на 

с11на :~зідотавного nереяславоьког 

соtнкка rвака rу.1ака за пр1~1в.1ас 

нення ;цвох опрr сіна 1 !!: ого 

waєrнocrt о , Везуг.1tвка Ягопн 

~;~от CO'l'HI Переяо.1авоьRОГО ПО.І 2~~"~~я 

.Ірук. Л \\РД )'РСР 198ti 3•• ..UJ\S - 121. 
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559 Справа про передачу на розг-

~я;ц ЛуО:енськtА по.1ковіА нанце.nя 
рі Т снарг11 вНІськовогс ка1ще.1я

r:мста M11xall.ia Орехо:вЬького на 

енців Переяс.~авоького Михай.~ів 

· ького с11онас тиря за прив.11аснен 

~я грунтів , на.1ежШІх до ІІ ого ху 

ора на р . Скра Орпця Пкрят11н- 2 серпня 

ькоr сотні дУ6енсьного по.1ку, ~5~;пня 
ахопJІенпя копеІt, поО:оТ і оО:раз • І752 рр . 

560 Справа- про сп:ір козака tJ11гpw -
tаровсьноf сотнt Лубенського · 

пмку Герас111.1а . rр11горенна · за п -
.1овину хутора з cвoru сотникоu ~§ ~j;?; да -
0..енсан;цроu Бутовськ1111. І75І р. І5 

56І Сnрава про передачу на розг 

. .tяд в ЛуО:енсьRу по.tкову нанце
.rярtю та Генера.uьНІІ. 11 вtІІськовu: 

суд скарг Rозака Пкря"ПІнськоr 

сотні Лу<Jенського по.11<у Tиt.to!Jla 

паве.JЧенка на козаків Яжо:ва 

Мико.rаєнка та Івана Є.v:І ферієва 

за захол.1ення Р'І'а , сіна і О:д

І. Іл: '!'а на гуоар Петра і о::ька 

Ч11чканtв за нанид ни дj11 , за -

хоп.аення грошеІІ :і ц:інностеІt та 2 с~рпня
катування ІІого і його дружини. 1f1~y~~ 

Пр•"<· 
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562 J111ст канце.аярІ! ;цо ЮІУвська 

;цуховно.І конс1tоторі r про nовер 
неЮJЯ о,цераанноr вІ;ц неr проwе 

woplr та про зоО:ов • язаЮІя ТУ 

ЗНОСИТІІ<?Ь нада.І.і 3 Канце.аярІєD 
не проwеwорІЯWІІ , о ,цонесенняw.11 

56l Jіонесення waгtcтpa't'a 11. По-

гара про Перес11.11Ку :в канце.mрІ 
копі й царсько! граwо'l'и ' і геrь 
wанських 1нtверса.1J:в на лt;цt:ве -
д.а:еИJІя права в.1асності waгlct

pa'l')' на с . Чаус11 , с , Яков.11tчі 
'1'8 w.11i1н на р . Бойня у с . сазо

С'l'ьянов11 ч t та прохання вt;цк.1ас 11 
. РіІІІення спору з .генера.1ьНІІw 

вІІІськовкw :rop1n:11w ханенкоw з 
о . Чаусv ;11.0 npvrз;цy на лtвобе-

к"1." 

2 110В't'НЯ 
175! р . 

·~···"1"~··· .. , ......... . 

~:~а~:~:~~~. геnwзна КУрv.13 2f7gi1'~~н 4 

~б2 ДовіJ(К8 Канце.хярі t ;!І.О Гене-
ра.1ьного в f ІtО 1окового оу ду про 
ЛОСІ~І.ІІ<)' в Гз;11,яцьку ЛО.ІКОВУ кан 

це.хярію указу про а \>еw т І вІ;ц
прав.1ення в Г.rу:rів ві Іtсакового 

ханце.хяркста Iвafla Ко'l'.tя:ревськ -
го ; омер гет~wана КУрv.1а Розу 
wовоькогQ з пові;цо.~.uення~.1 кан

це.ІЯрtr про зо6ов • яза11ня коwа 

!ЗапоріЗЬКОf CfЧf ЗЗ:ЦОВО.ІЬНІІ'l'ІІ 

ПО'І'ерлі.ІКХ ВіА па ІЬІ. зwацьКІІХ 

наскоків n'l'e.1tв Новоr Cepбtr ; 

омер гeri.waнa Кири.аа Рnзуwов

ського про охваJІення зах~щів1 

J,pyoc. Л\ІІР,} УРСР 1986 ЗІ• 16378- І ,.., 
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fвпnix канце.црtєю Д.tЯ обгово
рення отар11111ною ЛІвобере:иноf 

f-rкpafн11 liaa.aopoctRci.кoro Статуту 
ор;цер reтi.waнa ЮІ;рм.t.а Розу1~1овс ~. 

!кого з повІ;цоw.~енняw Канцепрі r 
Іпро передачу в Сенат скарг !tоша 
sапоріз~.ко r СІч І на вб11вс"mа і 

Ь ахоn.1енt1я ху;цоб11 , <111нен і запо
рtацяw tр11wоькsв111 тampat.111. ; ор

Іnер11 гетьwана Юrpw.ia Розуwовс ~.к -
о ;цо канце.t.ярt f та Староду<Іс ь-

Ікоf по.t.ко:воf канцепрff про рf 
Іпення опору козаків Eaк.taнci.Rof 
~отні Стародубоького по.t.Ку Іва 
Іна та ІсвІСа БУРІІХ з бунчуко:в11w 
~овар11111еw Фе;цороw КDрецьRІІW за 28 с ерпня 
Ь tноаать, по<Іоf і захоn"ення ху g5~пнn 
hi.0<111. !760 рр. 

565 Справа про передачу на poз r-

Lum киrвськоf no.tкo:вof канце.1я
Іn1r скарги удови киrвоького сот 
~ика rа'нни Кю!wович на під.цано
о КІІєво -Браrоькоrо 1~1онас:тиря 

І№rвоькоf Акадеt.1Іf/ Сте~на 
lr,,o.111cтoro за пр1111.13сне нuя груп 
!!оу К.t.епач з 1.1 .пorow , розта11овано 12 вересня 
о wta о,с . Роt.1ані:вхв і Wости11е W~ічня 
Ьrвоько! сотні . 1752 рр , 
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5&f Донесення удови wкргородсько 

26 грmня 
І75Ір. 

1 """'"1:::-............. 

J-o повового обозного Пе.аагеУ 

tродзянк~ з nрохаиняw перенес'!'И 
~озг.хяд -скарги на иеУ удови вflt 

рькового товариоrа данила JІазоре 

~ича з По.атавського повового 

РУдУ в Генера.D:ьииІt вtІtськовиІt 

Ру;ц t указ канце.UІрfУ rrpo пfдоу
~ність Удови Ч.Кргоро;цоького ло.а 
~ового -обозного Пе.rагеУ Родзянк 

Іrf.tьки ге-нера.11ьноІо()' вtЯоьковоw;у 

ЬУдОВі. 
Іб JІИО!'ОЛМВ 
J.7"f!7 р. 4 

56g JІкст раJІ.иика Григорія ІІеnлов 

ви11оrою повернути ЄкоиоwічнііІ 

~анцемрl У геть11ана КИ рила Розt 

· ~овоького 25 крб ,, Ви'l'рачеиих 7 Серпня 
~а купtв.m д.вору в w. Г.rухові . І75І р. 

565 Присяг-а t еві.а.чення каnра.11Jв 

і ;црагунів пн;цwі.11tцьких nо.ІІКі , 
бувmого -сотника Цкбу.11t11ськоУ 

сотні ~ргсродського пол.ку дав -
;ца sвени город.ського , бувОІИх 

старшин· і козаків іІого oomt 
п_ро пов1д.оІLІІення нмw~ чксrоУ 

правд.и при розг.ІІЯ;Ці опору цкбу 

• .1івських козакtв t о rарmии з ~~~~ада 
cexyц-waRopow танєєвиu. !75 І р, П 
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566 Справа про зооов•язання ко11 н-

дJючого :rкра!нсьхою ЛінJвю ге

нера.1-wаІІора .іІуІ<іна припІІ ни 'l'и 

.11о:ВІНІІЯ рмОи ! покіс сіна в 

заоре.11ьських 11авrпост;х нІаинс -~ ;;~~== 
кого по.u:о:вниха Се11ена ~чуОея І75І р . 

501 Донесення удови переяс.11а:всь 
ІІ"ого коwенданта ЦециJІі r КаJІ!t! -
но! ДО ГЄ'l'ЬІІЗНЗ КИри.1а Розуwов 

сьиого про несп.11а'l'у !lt Ооргу 

;:~~яо.11авоькиw иуnцеw Ризою І:в н~~~Їс~~ 

568 0И1,ер ДО .ЛуОЄНСЬКОf ПОJlКО:ВО 
канце.11ярf r про зоОов•язання 
nІ;цпо.11ио:вника О.пеио t я Сеwенов 

повер11уtи waJ!иo t n.11яц , зах оп

.1еиt у nt;ц.цаних Оунчукового ro 
:варива Сrефана Ку.ІЯ6хи в 0 1 Бе е-аовrпя 
зоточt JІуОенського по.u:у . . І75І р . 

569 Справа про звинувачення у,цоJ ою 
Оариаrевоького со'l'иика QІеиою І5 гру,цн 

іdаКОИІІОВІІЧ 11"0.ІЄЗJ:оХОГО ЗООЄОора 2rgf~ня 
якова lІениоова :в иeonмrJ Оорг~ . f752 рр. 
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570 Справа про зобов'>язання Коша 
5апорtзькоr Січі та І&Іргормсь 
коf по.1ковоr ханце.аярt f н~щати 

Ідопо1.1огу аиtет 1.1 . І.Іо111ни Івану 
Іванченку у сrягненнf борrів з 

і1ого ·боржRИків , переое.1енцJв з 5-В жо:вtю 

1 .... ""-1::::-
···- 1 ••••• 

Правоб~rреаноТ Украfни. І75І р . 9 

57! Btдowoo'l'f збору базарного по 

Іков111ового по;ца'І'ку ra подаrку з 
tu11нів у Роwенськ і А сотні Луdен 

~ького по.цу за січень-гру;а,ень 
· І750 р. 

/січня 
І75І р. / 

572 Донесення в і;ц:купии:ка КИУвсь-

ІкоТ соrні КИТВськоГо no.u::y про 
недоп.1а1'у духовRИІlR І свІтськи 

wи ;цержавця~ corиt по;цаrкІв з 

/шинків І винокурених казаніn за 
І745- І7!і5 РР• та реєо'tр подаrко 15 грудня 
вих dоржнмків . · І75І р . 

575 Рапор'rИ JІубеноькоr /2 рапор-
'J'М/, Переяо.rавськоr /4 рапорти/ 
і Юtfвоькоr /2 рапорtи/ по.uови 

. jканце.rяр і А про ад1.1ін!отраmвно- ~5~у;цня ооподароькt питання 1.1ісцевого П серпня 
управ.11Іннн . І759 рр . 
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57ц Виписки з сrд,ових справ m с -
аrоьких указjв про nоря;а,ок стя -
енкя поборів ка wоотах , гре6.ия 

перевозах Лjвобереаноr Jkpafн /!75! р . / З 

575 Ор;а,ер про передачу ка розг-

~А Jlубеноькоr nояковоr канце.ия 
tr окарги паиа Фt°'jповича , пр -
азчика віце-капра.1а .11eA6-ICawna 
нtf Роwана Струn~ноького на не 

оnраве;ц.rивиіІ: запис ревІзораwи 

Чигрин-ДІ6ровськоf оотнt JІу6ен 

оького по.ику пt;цо усt.цк tв Яого 

лана у w. Вереwtfвка , не пt;цоу

. оt;цкаwи, а ПООПОJІИ'І'И WИ , 

576 Справа про призначення кан-

це.аярією Прокопа f Uартина Тро 
!ІИНСЬКИХ З6Ор!ІИК8WИ ві!!ськових 

no;a,at"Xfi з LtІргоро.цсьхоrо п0.1.- в-п грrд.н 
ху та !75<? р . І75І р . 

57: . Ордер прq передачу н~ розг

.ияд г.11ухjвсько 1.1у ооrенноwу пра: 

.11інню скарm циганського вtдку: -
ника МО!!сея Я:осиnова на зборщи 
ка цкгаffJького по;цаrку у Перея1 -
.1авс ькоwу n9.1к у Фе;а,ора Пакчеюt; 

~:о:~:~аснення часn~ни зІ~раm х 1і,~~~~я 
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578 Розпис оправи про розо.1.І,цува -
ня доносу 6унчумвоrо rоварІІ!ІІа 

Івана Короnцева на Rи!вського 

по.псвоrо суддю Івана С'1'011анов

оь1<ого і ки!воького поJІковоrо 

писаря По1<0JЮького за прив.1100 -

нення во.11і:в , зf6рІіних на поrре-

6и рос і Іtсько! opwf! , ra fmai 

579 Справа про пtд'l'ВеРАаенкя как 

це.11ярією-звfnнекня двору УМ~ 

~ви бypuicrpa Переяс.1авсь1tого wa 
гic'l'pary Марфи де1.1 • яновоr вfд · 
jen.na'l'и коноистенrоьRоrо пОдап:у 

580 Op;nep про переоипу в Юнще-

].Іярію з Генера JІьиого вt!!:оьковог 

ICYll.Y справи про пt;nna.1 з наказу 

Р.1ени Саwусtвни , ;в,руаини nо.ІІКов 
иика I- ro ко1шанtІІськоrо пе.11ку 

Григорія павJІова , ;в,вору коr.mа -

Іб грудн 
І75І р, 

ні!!оького по.nковоrо обозного Ва /22 серпня 
силя І.Елеоа у u, Іоло'l'оноmа. І75І р, / 

58І Справа про ПРІІJІ.)'І!ІЄННЯ ВИС'l'У-

пу пtnаних ;в,руиини бунчукового 

'f'Овар11:1а )&арфи І~Іаркович 1 о, 

SЗоу.1м Роuенсько! conil JІу6ея- ли~;;~ЗАа 
~ького по.~ку . · І75І р . 
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58' Сnрава про розо.1tд1вания Ка -
це.аярfє» напа».Ів гаІf;uаwацьКІоІх 

загонів на с . с . Кулнкfвку і Ка -

ннбо.101'0 на Правоdе~ні Іt Укра -~ ~=g~:: 
нf . f75I р. 19 

583 Справа про розслtдуваиня КЗ1 -
целярtєю у!'иокtв чинених a:иre

.viu ЦИбу.аtвоькоf, Креuенчуцько 
t Кр11.1tnоько! оо1'еиь І&Іргород

ського ПОJІКУ .1андut.11Іцькою ко

wандою оекуид-uаІtора ,Венедик!'а 

Тане єва > про apem!' , поdоТ, за
хопJІеиня ualtиa І коней у коза

кtв Циdу.т.~ Івоькоf OO!'Hf Ваоим 
ОJJ.ииця t Федора Рибченка по.1ь- 7 червня 
оьКІоІw peltueиrape11 у w. калин- !~'J-;рпия 
do.101'0 . 1752 рр . 92 

58і< Справ'а про розг.1ІtД скарги к fв-
сьиого 'со1'ениого прав.1Іиия на' 

1рмнмиtв киrвоького wаГіо1'ра - Иsf~УАИЯ 
""за nо6и1'тя І пограбування січня 
wа ІІ на киt'вськмх козакtв . 1752 рр. 

585 ДІловсщииІt заго.1овок справи 

про заборону Якову Андрієву nи<іа

ти оудь.:якІ лро111еиІя > резо.пщіf 
про вик.1ІNення невказанот скіоо1 

з Г.1ухtвоькоr СО!'НІ f8 вписаню 15 иовтня 
П до Інmоf сотні . 175! р. 
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586 Справа npo з6tр вtдowocre~ 
npo кіщ,кіс1'ь винокурних каза -
нів у п-о.uах ЛІвобереаноl Укра -~ ;~~~; 
ни . І75І р . 

587 Справа про стягнення з Ю!є-

во-Пече~ькоf Лаврм надоn.tаче- ~~~~я 

ного пода-тку з шинків за I74S- 8 серпня 

l'"""j~ '"°"'' •• " •• 

V 45 рр. І752 рр, І8 

588 Справа про прискорення розг 

Jl.ЩJ.Y ЛубеЖ:ЬЮІІА f!OJIX'OBИW аудоw 

скарг козаків 1.1 . ЯО.1унtв Лиря

тинаькоf соrяі ЛуОенаького па,11 

ку МихаRКа Чухна і Ос rапа Сви

ри,Іjенка та- яеІ.1унtвськоrа свяще 

ника С1'ефана ВасІ.1tсва на вНІс -· 
ковоrо '!'авари1а Івана Кава.1ев

ського за захоn.tенпя винокурні 

~;;~~:в:: , п~~~~е.1ьнаf деревия , І~~~~ 

589 Справа про р'озсJІt11уван1111 

скарrи асаву.11а киrвськоr сотні 

Гри горія rо.хика на уряnників 

киfвського wa гfa'!'p!l'!'Y за захоп S JІИстопа а 

.1ення n • я'!'И хуф І . оnнІєf nіаеч J/;~Звня 
ки rорІ.!КМ . ' "ї752 рр . 24 

J1p1~. Л\ІРJІ. УРСР 19і& Заw Jt)1"$- I~. 
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590 Спра:вз про розо.11і.J,7вання 

оgзрги козака Хоро.11ьоьRоІ сотнt 

~ргоро;цського ~о.11ку 'Dl:wo111з Sy 
Оа на батуринського фапора C'L'E 
фана Солозйова І Оатуриноькоrо 
городового oniuaнa "оонпа Ри:а:е 29 грудня 
го за захоп.tення У нього к7фи fі~Ресня 
горі .11кІ! , санеJІ І возового ящика !752 рр . 19 

59І Справа про розг.~яд схаРf'И КіІ Ів-

сьхого соn1иха пав.11з Гу;аиuа, 

старшини і козаків Ю!ІвськоТ 

сотні на Ю!tвськиІ! wаг Іо трат з< 

свавtJJ.ьиt ~решm І поооr ' та за ~ ~~~~: -
борону mинкуваm горілкою. f75I р , І! 

592 Донесення в канце.1ярІю КИtв-

ського сотенноNІ прав.1Іннн про 

заОорону Юt!rоькиw t.taгtcтpaтou 

•инкування горіпою киІвськиt.t 

'озакаu •. 

598 Справа про відправку пІдвод 

Іб вереси 
f75I р . 

і робітників з Ю!Івоького , Нtа:1н-

ського і Чернігівського nо.ІІків SO жовтня 
.u.m потр_еб приватного Оу;цівниц J7'UJ;цня 
ва графа О.ІІекоІя РозуuовоькоNІ .• f752 рр . "l1 

5911 Справа про вtдt.tову гетьt.tана 

Юtри.11а Розуuовсьного ;цозво.ІИПІ 

вее;цения в JІ.Ирrоро;цоькоuу nо.ІІR 

п_ооа;ц nі;цкоuорія , коuорникІ:в t 
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595 Справа про видІ.пення Канцет 

рІєю ко 111 тtв дм перебудови КИ!~ 22 серпня 
сько! no.rкoвof в • язницt . 1751 р. 

596 _Справа про п~знзчення в !Rс: 

кового канцеАЯриста Ми xa lf.iia Те; 

євича городовиw ота wаноw Бари- · 2}? ~l~дня 

шевоькот соrнІ Переяс.11авоького IS о ічня 
no.uy . !752 рр . 

591 Справа про призначення Фн.тt І/о-

на G!афоноького , соmика Гогмt1 

ськоТ сотні ЮІfвського no.tкy , 

~~:~::~::о С~~:~~коJ сотні qерні 1 jі~~~~н -
19 

598 Справа про пр11зкачення вІд1Ітав-

ного .11охвицького сотни ка Вs си JІJ 

Стефа новича виконути1.1 обов • яз J?;;~: 
ки .иубенсь«ОГС ПОJІКОВОГО с удді . І75І р . 

599 Справа про призначення вВІс1 

кового канцет;риста ~ xa ll .ta J[e1 

бровоького городовиw отвwаноw 

Хоро.n.оькоf оо1'нІ МИргородоько 

го по.11ку-. 

Справа про направлення 110 Г1 

нера .11ьного вfІІоькового суду сюІР

ги козажа І!иряnнюькоf сотні 

Лу бене ького nо.ІІКу тн wo11a паве.111 Із 

на козакІв якова Іj(ко.11.аєнка та I7- 2S 
Іва-на Єлt фер ієва та гу.аа р Петрі І~~!~~я 

~о~~:: ~~~::~;в і 3:а~~~~~н :: :, ;ff;ір~~ня 
.Ір1•. Л >tІ'!І. )'І'СІ' 19116 3•• ... ~Н - І?т. 
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600 Справа про призначення сотн -
а Лfпля:вськоУ сотні Василя JІаз -
ре:вича коuая:цироu двохсотньоf 

:коuандн Т!ереяСJJЗВСЬКОГО ПО.JІКУ 

у w. ЦИбуJJів на uісце соrника 

Переяс-.жа:вськоf пoJIFoвot сотні 

Ів ана Гу.11ака. 

60! ПрЙсяга Стефана Вомвнка прн 

8-'6 
кв і тю1 
І75І р, 

одержанн і чину sнвчкового това 16 тtс тола з 

рнmа Лубенського полку . І75І р. 2 

602 Справа про виплату аа.11уванн 

бувmоt.1у --.rаглядачу ві Jtіjних посп -2І червня 

JІИТІІХ JІубенсь«ого по.11F:у Саві 5 ~~~;сня 
Станоєву. І752 рр. !9 

608 Сітра:ва про втрату с.л.уабо:вог 

'3.тестата городовн w отаt.1ано w Пер 

~о! ШІргсрод.ськоУ сотні Григорі /1 

йосиловиw при Rого спробі одер- І9 грудня 

11am посаду ІlІІргород.ського по.~щ rJ7?J;рвня ІІ 
~вого сотника . :r'764 рр . з 

604 Ор;цер до Ю!Jвськоt поJІКоВоf 

· ~анце.11ярі f про лереві рку скарm 
Р атника КИtвськоf сотні павла 

удиwа на несправедJ1Иве проведе -
fІя через Rого зе1.1.11і киtвськиu г -
fІера.11-губернаrороw Мн;а!!лоv Jleo -жовтня 
nєвиw державного комону . І75І р . 
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505 Справа про з:вtльнення у 11і;цс 

Jта:вку значкового то:вариmа ІlИрго~§ ;~~;: 
родоького по.111<у Івана Ю!ретки . І75І р . 

505 Справа про звільнення вfд :в і -
t:ьковот О.1tужСІи і гро11а,11.оьк.их по 

~виннооtей ;ц:вору СІ)'ВІDОГо запорож 

~ця LІикоJІИ Васи.п.єва , ЮІtе.11.11 с, 

Риородиоmк Ірк.11tТ:вськоТ ооtні ~~ня 
Переяс.~авоького пову , І75І р, 

5(]7 Ексtракт оправи про на11аганн 

ІМиргоро;цоькоТ старшини замінити 

ІНа пооаді 11иргороzr.сь1<ого пол1<0-

~с1го оСІозного Федора Nос1<ова , 

lбу:в~:rого яничара і запорІзькогq 
!козака, Яреt.101) Родзянко11 , со!'

нико11 Іоро.п.ськоТ сотні ІrІирго

ро;цського попу . 

508 Спре.ва про розо.tідуваню1 ска r 
пООtав.tеного чину І висіченого 

за пfдрсСІку указу Сензта Оршо r 

знач1<ово rо товариша КиУВОЬІ<ОГО 

/ТТ5І р, 

полку Якова АІQІ.рtє:ва на старшин І5 .кистоп; в 

і козаків по.ІКу за nри:в,11аснення §646;рnня 
Rого 11аRна . І75І рр. 77 

APJ•. Л \І Р/І УРСР !QllO 3••. JNJ&- 12'. 



бQ Справа про надання сину с отн -
а Сеwена палія , а:иrелю с, Крас 

ого Бик-fваькоf soлocrl Переяс.11 в
~кого полку fІкову ПІаргородсько 

uy чину значкового товариша Пе 

реяславського полку та про зо6 в• 

язання Іtого сплачувати . піддане -
кІ пла"еаі за грун'1'И нaJJeanf г -

- тьwану Кири.11у Розуwовськоwу ; 

1;1атеріа~ /указ і атес~ат/ пра 20 аовтн 
призначення ві Іtськового канцел - І75І

~ата МихаІІла lіеu6роваьJ<ого ви І~gе~~ня 
конуючиu о6оВ ' ЯЗ1<И ООТНИJ<а Іс - ІВ серпня 

тивицькоJ са"ні Миргородського .11f~~ р. ; 

Ко••••"осПр•"• · 

по.nку. !750 р, ІВ 

бІО Справа про надання вІІІоьков -
uy J<анце.11яриоту Андрію Іq:Іупян -

6ІІ Справа про о6рання кандндатlв 

І5 грудня 
І75І-
2І січня 
!764 рр. 

на посади архиuан.црита Ю!єво- !6 жовтня 
Пече_рсько! лаври тв переяс.11авс1 -~5~;ресн 

.кого єnископа.. !76! рр, 28 

6!2 Справа про о6рання каидидатjІВ 

на посади архиwандрита Ю!єво- !2 а:овтня 

Печерськоf лаври та переяс.11авс1 П5J;рпня 
кого єпископа . !76! рр. 48 
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6П Справа про видачу а:алуванно 

tuпeparopc ьROt гpa uom .Іt\Іfвоью -
wy uиrрололиц ТИ uофt ю ЩерСІа ць Ь~~;~: а-
ко11у . !75! р. 20 

6ІЧ Справа про вип.иату а:а.иуваню 

СІувmо11у наг.кядачу описннх пост 

JІІ1\'ИХ М!рrсіродсьІ(огu ЛuЛRу Іва f§ ~~~; 
ну lD!Сіу.иевоьк'оwу. !751 р . 

6!5 !Ім порт на право вt.иьнОго п1 
' :1нваЮІя Сір111их кріпакf в /.ІаксиШІ 

і Васи.ия іііаСІJJ іних, звfльнених 

з крtлац'!'Ва у nоwіщика ЩерСІачо 

ІІ!а nlC.111! ДОВЄДЄJПІЯ ниuи свого 

::~од.иення з JІtвоСІере:а:ноr 1краf 20ftfrд~~ 

616 донесення макси wа f Василл 

ШаС! .11І них , СіуJІ!ІJИХ крІnа1<tв ПОІІ!Щ -

а ШерСІа11ева зві .11 ьненнх з крІnа 

Іцnа пtc.iiя ;и;ов ед.ення ни1.111 свого 
Іnоход11ення з ЛівоС!ереа:ноr 1краr 

~;а:~о11;::::~0 r~P~:~:;~::/a 2~~У~~ 

.ІР1~· Л ІtРJІ УРСР І'* Зо•. NЗ/8 - І~. 
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6І7 Сnрава про :видачу Канце.tЯрі ю 

дру:аині Баси.ля WllpRenичa Ганні 

паспорта.. на поfздку n Петербурr 
дм зустрічі з овоf11 брато11 , 

лtдполковниRоІі СербсьRого гуоа1 

ОЬRОГО ПОЛRУ L~xaA.11011 СтояновИІ 

та про заборону ra no;JІ.a:eam в 

Петербурз 1- чо,1106итнІ 11а свого "~~ 
ЧО.ІІОВІRа . І75І р. 

бІВ ,l;онесення КМrвоьRоf повово 

р;анцеляріf П,РО ВИІПІ.18НИЯ у 11 . 
Козе.ІЬці .ите.ІЬки w. Се:есьр;а, 

у11.овм прапорщика АстрахансьRоrо 

JJ.рагуноького полку тетяни СкаР

боrоватоr , яр;а по хвороб! вІд

о та.аа nід групи богоwо.11ьцІв •о 

:;::f:~и~:д:~кк;:зп:~п:~. необ 2~~?~ 

6І9 ДоR.ІЗД про R.І!ОПОТ8ННЯ 1!8,JІЬ -

ІjQВЗНОГО f висfченого по ухазу 

Сената бувmого значкового това 
риша Ки!вського noJJXy Я1<ова Анд 

lntєna про р11.цачу lfot.І;y реабf.11fта 
Іцt Іfного універса.Q' та резо.111щtя 
Іпро від11оnу йо..у в Яоrо к.11опо'!'а - 28 серпи: 
Іпt . f75I р. 
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620 Про11енtє архнt.tаІІJtрита Густи 

не ького ~оrцького t.toнac тиря 

Пах оu ія про видачу R:ouy паспор 
'l'З на пра:аа. провозу вина f го- 22 грудня 
рі.11ки з· Г.11ухова до Петербургу. 1751 р . 

ба! L:права про п оt.t •якшеиия оу-

дового вироку переяо.1авоь11:0ІQ' 

ПО,)[JІ'овоwу писарю Яки 1.1у Іtаневоь 

Rot.ty в оправt про nобИt'l'Я t 

l '""'"'j~ ••<то• ••••• 

збезчещення m111 військового ка~ ~j;~a а 
цеJІярис'l'а "'1ха'1.1а Ісаєвича . !751 р . 7 

622 Справа про покарання прапор 

щика киrвського гарнtзону Нес, 

'l'ерова за побмпя ба'l'уринс ькаг 

t.tfщанина naв.u:a КВ,JU'11а Ї захоп.1 -~~пада 
.пня ЧО'l'ИРЬОХ . ПОІІ'l'ОВИХ паке!'fВ . 1751 р . 

62З Справа.. про звинувачення гор -
ДОВИІІ О'l'ЗІІЗНОІІ цмбу.аtвськоr со -
ні Миргородського поJІку Якиwоw 

РадіОНО11Иt.t ПОJІКОВника ЮІЄВСЬІ\'О 

го гарнізону Авраuа Миронова , 

цибуJІ і ВСЬКОГО СО'l'НИКЗ .ІІави.11.а 

ЗвениNІродськоrо ro поручика 

~:~пани•ева у побнnІ овоєt ос -~~r?~~fl 
16 
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624 О1ре;в.і.1ення канце.-ярІr про 
розс.иfдуsання обвинувачення хо 

рунаого Генера.11ьноf вtАськовоr 

артиJІері У Григорія Кологривого 

у образі росUІського , походаенн 

!І"анцеJІярських чиновників Гл;ухJ - !9 січня 
.ського гарнізонного пову, !75! р . 

625 Справа про ape11r ккrвською 
губернською канце.1ярJвD кнfвсь 

кого соrенного пиоаря Aprewoнa 

.Корницького nt> обвинуваченню у 
куп tв.иf крадених речеА. 

626 Ордер про передачу на розг-

.ІІЯд Переяс.1авоь!І'оУ по.иковоr ка1 

цемрі У скарги переяс.1авського 

nre.iя ЗВбаІЖ на переяс.1авсьхо 

.го вtАта КИри.11а- Gавонова за бе: 
пІ;в.сmвне звинувачення у xpa;в.fJ 

ці wагістраrоьких rрошеА, побоJІх 
і§ого , Іtого дру11инн І батька та 

у захопленні Яого uaJtнa . 

6'i!l Cnpa;ia про розшук запороа:ц!в 

які на Правобере:sніR Украrнt за 

SO берези -
!5 серпня 
І75І р. 

хопи.ІМ грооі і ualtнo у консrан•-И 

Н!).о<ПО.ІЬСького купця ФоІІИ Бостан ~ ~~~~; 
а:у.1а . !75! р . !4 
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628 Ор;цер про з оdов •язаЮІя КІІ fвс -

629 

iкor поМІ"овоr канце.1ярt! поверну 

trи козаку БасанськоУ OO'l'Hf Пе

ІРеясдавського ПОJІКУ Івану ()Іедь 

Іниченку двох конеІf , захоплених 

Ікозакоu ЕоdровицькоУ сотнf КИУв 2S груд.ня 
~,ЬКОГО ПОJІКУ Фе.цороv Дубиною. І75І р . 

Справа про cnpody JІ7dелськоУ 
)'то.повоУ канце.rярІ r з •яс111ати 

)'т ерево.11.ни!t куро копи lJИТОВСЬКОГ 

b'l'aтy'l'y 11 рос і ІtськІ гроІіІf. 

І752 р . 

28 JІИС'l'ОП Д.8 -
П! грудня 
І75І р . 

629 1 Опре;цf.rення канце.хярtУ ;цо сп 
рави про звинувачення писця гру -
ького сотенно гv правдtння Га;ця 

~:~;:о:о;;~;ц;::н; ~;::;. козако vrг~. 

\6'1 р. 

Реєстр :вхt .ц н.их до1чuен'l'і:в 

анце.1ярі f з т 3804 по JJ 4408, 

650 Справа про спір козаків с . 

~ П)'сmнцf Яготннськоr сотні Пе 

Реяс..авського полку за грунтм з 

.11асницею с . Фарdоване І х . Деu 

18 квітня 
І75І-

4 :ІОВ'І'НЯ 
І'758 рр . !06 

~ . у;цовою генера.11-uаІtора '3и!!Іпе1 -А8 г:~:п ;цs
ького . І75І р. 5 

.І.р1~. Л ІІРJІ )'КР 11186 З 111 . Іt37G - І21. 
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65І Справа про ontp козаків с . 
Дави;цtвка Я6.11унtвськоr'со'1'нf Лу 
беооького по.пу з ;цера:авцею цьсІ-о 
ceJJз , dунчуковиw rовар~111е11 Анд ~~~ня 
ptєw Гормикоw за nрмвернеиня !~ 20 черви 
у пім,аио'l'Во. І755 рр , 

682 Справа про опір козаків Ос'1'еЬ.-

.,, 

оькоІ ОО!_Иt китвського ПО.ІІКУ 
Ан;11.рі.11 , Гнаrа ra Івана Кривиць 
ких з 6унчуко11иw ronapишew В.ІІЗ 

cow К.ІІиwовичеw за ПрНв.иаснення 
Ух грунrі_в . · ' 

Справа про пере;11.ачу на роз·г
.!ЯД Генерального вtІІсько:вого су 

Ь~,у су;цо:еоІ_ суперечки J<озакt:в о . 
Іс. Березоrочі і Вовчка Снtn~нсь 
ІкоУ соrнІ лусsеооького по.пу з 
пІдпс.11ко:еникоw Сеwеновиw за при 
в.иаснення грунrІв . 

Справа про передачу на розг
Ь.яд Лубеноько'І по.11ковоІ канцеля 
jptr окарг козакjв і сrар111ин Лу
Ьенського по.пу на генерального 
hіЯсько:еого бунчуа:ного де1.1 • яиа 
Ьсsо.11оио ького за прнв.11аонеиия 
pyнrtn , оfна і зJЮва:квания пра 

ow в.1ас11осrІ на 1.1.111ни. 

5І ГРУJ,НЯ 
!752-
~ січня 
!755 рр. 

І7-І9 

Рі~~~. 

1-'s~авня 
січня 
І752 рр. 
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635 Справа про звинрвчення коз: -

ка1о111 ОСrерськоr оотнt КМ!l!сько 

го полку A11;11;ptєv , Гиатоv та Ів~ 

ноv !{J:М:вицькиvи бунчукового то 

:вариша Власа Клиvо:вича у nрив.1ос -~0~~g:~ -
н~нн! rх -груитt:в . 1752 р, 

656 Справа про зоdов•язання ПеРЕ 

яоза:вськоr по.uо:воt канцеJІяріf 

прискорити розг.1111;!1. скарги бун 

чукового товариша ОJ:ексtя 1'а.1и 

новського на переяс.1авського 

по.11ковогО писаря каневського за 

нап-ади на !!ого wаєтнtсть , І . EJP-
• .хяrвський Яго111нськоТ оотнt Пе 
реяоJІамького по.1ку І прив.1асненlи~~~~;ца 
ня грунrІ:в. І752 р , 

657 Ормр про переJІ.ВЧУ на роз г-

.111;11, Генерально! no.tkOBo r канuе 

.111рі r С!І'арrи отвwана t козаків 
о . rОродище терехте1о111рtвськоr 
сотні Переяо.1авсь1<ого ІТОJІКУ на 

бунчукового rовариmа Я1<ова Іск~: 

за при:в.1аснеиия ot11o•aтelt І ри 

бо.1ове.1ь • 

.lpyit. ЛІІ РД УРСР І9ІІG З• • JoНJ'5 - l:tt. 

/J:l52p. / 
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6Зf Спра:ва про передачу на розr 
ляд Миргородськоr по.жко:воr кан 
цецрf! 011:арги zи'fелtв Архенге 
лоrородськоr сотні 1.kргородськ1 
го потrу на генера.1-w&Аора Хор 
:вата та Іfого гусарів за уn~ски 
у хатах t пасіках , потраву посі 
вІ:в 'fa при1.1ушення вtд6уваm 68] 
щипу. 

6883 лист овя11еника У"спенськоr 
церкви w. Коте.11ьва Се~.tенв Трощ 
кого та lforo 6para Івана до ох 
ТМjХ:ЬКОГО ПО.1КОВННКа про звtль 

29 rра:вн -
5 Jtі!ПНЯ 
1752 р. 

~:н:: ~:в::~;~,::~ козачоr CJI)'i ~~а~~л 

659 Спра:ва про повернення брига 
днру Внrко:внчу х.11і6а , сf.на , X1l fJ-
6н та Іншого walfнa 3ахопленоrо 

у Іfого пJд.цаннх 6ригаднроw Ва 1~1'1~~~~1 -
си.1е1.1 КапнІс'і'ОІ.І. 1752 р . 4 

640 Справа про передачу нв роз r-
.~ща Прн..11уцькоr по.nковоr канцеля t r 
скарги сотника LІонасrирськоf 
сотні При.11уцькоrо поп.ку Івана 
Роwановича на князя СазкІІ.!,зе за 
захоп.11.еннясtнохатt , на.1еа:ноJ 

монасmроьв:оІІ)' СО!'ЄННО!оQ' прав.1f -J~pJ~я 
- nм~ 
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64 Спра:ва про запио ;цо козачого 

tаиу СІ,rвших ПОСПО-ОІt'ИХ з о. кз 

ІИ!'И Козе.1ецькоr oorнt КМІ:воько 

о попу Івана Ку;ципа ta Іfого 19 аовтил 
.1tеutннмкtв . 1752 р. 

642 ~;цер канцемрff пеРево.иа:воь 
ому ПО.tКОВІІИКУ Сеuену Су.пиuі п о 

• овериеинл :в козачи Іf оrан aиte.tJ 
• Доuонtfв Пм.mпа Кра1.1арл , Сіув 

111ого розвt;цника poctlfoькor apw '! 
пІ;ц час рооtІfоько -rурецькоУ :вtі -8 m:;того 
ни f735-I739 рр . 1752 р. 

6428 . Ордер ПереяоJІавоькlІf nо.11ко:в · й 
канцеJІЯрf r про надання ооtнику Іле
ПJІЯВОько'! oorнt ПереяоJJа:аоьког< 

пот<у BaoиJJo ЛЗзаревичу :ві;цnус ~ -
ки на .11tкува11ня , по:вернения Ro1y 
захоп.1.енного 'оtна ~а про розо.tі 
;ц.у:вання кривд, нанесених йо1.11 2S .аипия 
.11.fп.~я:вськиІ.ІИ козакаААІ . 1752 р . 

645 Рапорt переяо.rавського по.u:с~-

ЮІка Се1.1ена СУJІІІІlІІ про захоп.11е1 

ня ченцяwн Ю101'0-ЮІриJJf:всько'! 

1.1онасrиря J: озачих грунтів с . 

/ІЧНі!Ки Терех•еіІІtрf:воько'! сотні 

Переясла:воького ПОJІКУ ra про '!х 

о проСІу уникну'!'М су;цовоrо роз г

~д.У цих кри:в;ц 11.1.11 хо1.1 звину:вачеkr
ня rервхrе1.1нрtвського соn~нка 

~=ь~~н:::::~о~ь н:~а~~о::т:о:: Sf?~~a~~ 
utоникв J еконоuа . 

Ару•. J1 \1 Pll УКР 1986 3ом. НЗ76 - 12<, 

1

"''"'"1-;;;:::-.. , ........ . 
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6'4 Справа про передачу на розг-

faяJt переЯСJІавськоf ПO.llJroJIOI кан 
11!е.ІЯріІ скарги а:итем с. Хоцьки 
~yrol поJJковоТ оотнІ Переяслав 
ЬКОГО ПО.1ІКУ rввнв вврк11нв на 

fІ'Ісьтвоrо кв11це.tЯриота rвана 

Sахчевського за паdит!'Я Іtого та 
J!ИПНЯ 

ого дрfD!ни· J звхоп.аення wanнa І752 р. 

6'5 Ор.авр про передачу па розг_.я 

ереяс.иавськоf по.1жовоr канце.ІЯ 

ІТ скарРИ а:иrе.tя ,с . Хоцьки Дру 
о! по.tковоf corнt ПереясJІавсь-
его по.ику Івана Боркана на вtlt 

ькового канцеляриста Івана Бах 

евського за побиття nого та ІІо 23 JJІ!ПНЯ 
О дРУІІННИ і захоплення wаІіна . !7§2 р . 

646 Справа про призначення знач 
:rового f"ОВари111а І~&!ргород,ськоrо 

іІОЛКу ГрнгорJя ~нпова гороJІ,о 
ви w отаwаноw МНргоро;цськоІ СО!' 

нt , звільнення ІІого з цtвf поо -
;ци та про розолІ;цув'ання скарг 

на нього І~ІИргоро;цських козакtв Іf7§~~ня за прнв.1аснення грунті в та і н111 і 

2ЗJ~~е~; утиски . - І2І 

6'7 Справа про розс .І іJІ.УВання ск рг 

виоорних козакі в МиргородськоУ · 

оотнІ на wиргоро;цського оотен111 

го отаwана Григор ія Лахневича 
квітня-за захоп.пення різного wa nнa і 
ЗІ z.onrня 

гро111еІ! , nodol та арешти . І752 р . і!! 
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647' Про11еиорtя Канце.1ярІ ! г0.1ов 
ноf ap~.tepl У і фор"ифікацІ У :в. 

Ко.11егіf інозеuюр: оnрав !'а ра

пор'І' по,!ІКовника OJІeJ<oJя Чиркав 

да ка11це.11ярt r головно І apmлe 

pif і фор'І'ифікацІ У про побиття 

дозорцею Бакурнноькнu . фаRторо 

.каuепец~ки11 і бувmиw чернігіво -
киw ПО.ІІХОВИW хаице.ая:риС!'ОМ IJap 
ченком з !'овари111аwи с.11ужиrе.11Ів 

ЧериІr!всьІІ'о! арти.1ерІйсько! 

коwанди -'1'9 вІд.Ібрання у них 6 

КроІ••• l'"""""j~ ............ 

пу;и;ів казеного пороху , який во f~~~удня 

ни nродаваАИ на ,lІеоя'І'ОП ' Я'І'нич - 10 оеРезня 
ноwу ярwарку у u. Чернігові . 1754 р. 5 

647с .zюнесещ1я со'І'Ника Городниць 
в::оf conil Черк trІвоькоrо ПOJU\'Y 

Івана ІТ.ирятиноькоrо про безпід 

о 'І'авниІ ..ареІІ'І' Aoro чернігtвськ w 
поеавникоu Боа:ичаu та підбурю 9 січня 
вання пgpm нього козаків оотн !752 р . 

648 Спра:за про зобов • язання по.11 

ковникоw І-го .коuпанІІtського п .л

ку Григорfвu ПЗ:З.ІІОВИW ПО.іКО:РО-

ГО аоа:аула Мtxall..u Gauaнaca по

вернути козаку ,lІомои'І'Івськаf 

сотні Переяс.1авоького падку Си 

дору Бор;цоносу окрин11 з uaAнou 

'l'!I гро11 І . 

Ару.<. ЛІІ.РІІ УРСР 1\111& з . . . ... 11е- 12т. 

25- 27 
січня 
!752 р, 
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6ц9 Справа про повІlІ,о~и:еиия J.Іир 

городсько! no.tкo:вoJ С.(f;цчо! ко 

1.1ісН геn1.1ану Ю!ри.11 Розу1.1оась 

коwу про .затриt.ІІ(у с.11Ідстаа над 

оекунд-wаІІороw Таиєєви1.1 , заииу

аачени1.1 а утисках ии!'едtв ПИ6у-

.11ІаськоУ та Кри.1і:всько! оо!'ень ·ц-5 че})JІн 
І&ргоро;цського по.ику . 1752 р. З 

650 Справ.з про 11укания козацтва 

•и!'е.11еt.1 а. До1.1он!'ІВ Переяс.1авсь 

кого подху Пи.чипоw Кpawapei.i , бу -
mиw розві;цникоw рооfІtоькоІ ap
wf! nі ;ц....час росІtІськр-турецько! 

~~::р~:5~~:;9л~~~о~~:~~ииw У 217~2т~~а~~ 7 

651 Справа про иа;цания comиsy -
Кропиа • янсьхоІ сотні Переяс.rавс -
кого попу ДІ.ІН Тру Дарагану 1 в.t1. с 

нtс 'І'ь 50 ПООПОJІІІ!'ИХ J(BOpfв у 
ЯгоmнськіІі , Ге.11ьцязt:вськІй , ПІ 

щанській та БубнfаоькІІІ ооmях ir~~~~ 
ПереЯславського полку. 1752 р . 

652 Ордер про передачу на розГJІJ~ 

JІУбенськоt лолково! канце.1яріУ 
СК3рги DІ!'е.ІЯ Першо! ПО.ІКОВОІ Сjот 

нf Лубенського по.11ку Панаса Го -
та ре яка-Бебеха на пок І ІІного по -
кового соmииа' Григорія Ку.іяб!' 
!'а Аого сина,6унчуиоЕого то:вар1 -
ша васиJІЯ Кулябку , за приверне - 16 липня 

. ня ІІого у пІ;цданство . 1752 р , 
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653 Справа про :~tове;JLення Ан.u,р Іє1 

Гонч аревиw свого ПОХО,11.J:8ННІІ з І 

JJepeяcJiaв ;ц.ІІЛ зв t .иьнення своєJ 

ctw•r з крtпацтва у поuіщ11ка о . 

~а гри нова. Бою:t цо ького пові ту П вереснf 
' і .:rоро:цськоr губернtf Андрія 1/~6-с tчнf І/ 

ln. !-рого . f754 рр, 12 

654 Справа про розо.1J;~tування ока -

655 

Іги значкового t-овари11а Wиргород 

ького nопу Григорія ~осипова• 

ІJІа :нrачковогD !'овари11а IOH,J,opa 
,ЗИmневсь1<ого за привласнення ІО 

11\ВОРІВ ІТОСПОJІИUІХ о . Юfбинці ш -~1ч~~~~: 
ородСЬRОГО ІТОJІКу . І752 р. ІО 

Справа про звt.11ьненн11 соt'ни 

~а qиrрин-ДtбровоькоJ COt'Hi Лу

~енсь кого пову Q.Іекоа~ра БУ
/\'овського вfn сп.иа-rи 132 жр6 . 

ta't'paфy за нecnpaвe;it.tИBI аппе.1Я

ціJ у судові~ суперечцІ з ко;~а-

011 с в оєJ Oot'нf Гераоиwоw Григо 

ренко u за прнлмонення поJІовини 

хутора . 

16-!8 
.пи пня 

І752 р . 

656 Справа про заборону Канце.1.11р r 
oвept'anr до козачого с!'ану пі;11; а 

нх Пере)rомsвського кate;t1.pa.nнo 

о woнacnipя , аиrе.и І в о . с . Вій- ~ 

tiut t ІJ.8 ЦІ<ІВЦІ ЛepmoJ ПОJІКОВО 

omi переяо.иавського nоJІку t'a 
ро ві:цuову 11 011аотирев і 'І вивеn -г3 литтня 

~ні іtого з -п і д влади поJІковоr І752 р, 

анце.1111рtr . 
Ар,•. Л'.ІІ'А Іf'СР 1960 З•• HJJ~- 1 2t. 
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657 Сnрава про звипуваче1111я коза 

Ікоu с . лемки Друго! по.яковоІ 

І::о !'ІІІ Переяславського попу Ce
lueнou завtтаА.101.1 переяо.tавськог 

~ о.икового оумі Коно,-анn~на Лес не -
Івича у приверненні Я.ого у пІ;ц- і~ ::g:~: 8 

1752 р. І! 

6~8 Справа про передачу на розг-

~ J!убенськоt по.u:ово! канце.ІЯ 

ІРІ! скарги коuаЩІ.уmого 1краfн - _ 
ькою JІfнtєю , генера.1-..аеора Лу 

!кіна на коuан;цира козачоІ коuзн 

.р~.и на JJlнtf , лубенського nолков -
о ocaJy.ta Р»ачевського , за са - ~ J~~~~=

uовІ.1tьнмІІ в tд • !з;ц додоwу , !752 р. 

659 Справа про розо.1tдування }Іу-

6епськоо ПOJll(OBOІJ канце.1ярtєю 

карги коuан;цира козачоt .:01.1анд 

на Украfноьк!А .Jtiнlf , .trбеноько 

о ло.акового осавула Р»ачевсько 

го на офІцерІв JІВН;ІІ,-UІ.!ІЦЬКИХ 

ІАінІ«них по.ІІІ'Ів за nриму11ення 

~озакІв коuанАи АО пар"Nку.111рни 

ІРобt,-. 

660 Справа про передачу на розг-

ІJІл,ц КІІ!воько! лолковоJ канце.ІЯ

[ріІ oкapni виконутого обо:в •язк 
о!'ника ІtиtвськоІ сотні Сеwена 

ІКосrовського на офіцера посJІЗно 

н~п:н:~а~~~:й;і~w t r;~~:~и;;;:и ~ rt~~"~. 
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66! Спра:в_а про надання у масиіс ь 

ки :tвськоuу noJll.ioвowy обозноwу 

О.Иексію rnnисоцькоwу 20 дворів 

підданих у u. Гоголtв КИІвськог 2S січня 
полку.. І752 р , 

662 Донеоепня вtмrавиого бунчу -

JКового rовариша Григорія Корніє 

~вича про на.11.ання ltowy унІверсаJІ 
rиа пf;цnер.цаеюrя права в.1аснос 

'І'і на с . ЄркІвцt І с . Ле.tяки Лу 

'6енського по.u:у , наАанІ Яоuу у 

І7І7 ra 1723 рр • .пубеиськиw 110.11 18 січня 
~ковиu марко:вмчеu . І752 р . 

663 Справа про иадаюsя у в.1асніс 

ь переяс.11авськоwу по.повнику 

Ре11ену Су.111111 П nocпo.111t1n1x nво 

ІРів у w. Бари 111 Івка та с . с . Ys- . 
f:вка і Кораі Бари111tвоькоJ co'f'- 3°~~~~Го 

нІ Переяс..11авсь~сого {ІО.ІКУ . 1752 р . 

664 11.атер!аJІи /;!І.о н есення m вили 

.литовського Статуту/ про нада -
ня C.1yxиreJOO гр. гаври ла Го.11ов

Іна Івану ФУJЮову р ІчноТ вt.11.cr 

рочкн д№ представ.1ення у JІу.{ен 

ькиІt ПО.ІХО:ВК Й С)'Д 11,0KJt.IЄfl!'iD 

ро пра:во-:в.1аснОС!'І Rого пана н 

et.t.11 с . Берес!'І:вка Консrантинf -
ькоr со!'нf Лу<Іенського по.u:у , 

пірні з -:в.11асника1.1и оуоІ,цнього 

• Коро:ви1щt , <Іунчуковиuи !'Свар - 2 січня 
)паЮІ Пe!'J)ou .ласкевичеt.t t Ан;црfє !'752 р . 

~О.!Іі!'ИІ<ОЮ • 
.І.ру• .• 1\\РДУРСР Іr.&СІЗ1мНІ314і ·- 1 2t. 
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665 Справа про підrвер;цаення пра 

ва в.11аснооrІ удови wиргородоькс 

го сотника Ганни Паве.1.ко та П 

оииtв на о . Петрівці І&!ргоро;ztсь 

коf ооrнІ І&Іргород.ського по.пу . 

Кра.Іон 

25-28 
аовnrя 
1752 р. 

666 Справа про зо<Іов • язання вака -
оового ооrника Петра карповича 

представити в ПереясJІавоьку по 

кову канце.1ярtю ;~tоку11енти про 

n,Раво в.аасност і_ нас , Сrу;11,еники 

,lфуго! полково! сотні Пе реясsв 

ського ПО.І[!І'у , яке належа.110 АО 

!І 

рангових wаєтностеІі nереяславс1 12_18 сер ня 
кого полкового пиоарсmа. !752 р , 4 

667 Справа про розг.ІЯд скарги пе 

реяс.11а:воькоrо по.1кового хорунао о 

№хаІІ.1а Лукашевича на 11ереяо.11ав 

ську поАкову старшину за вtnне 

сення о. Лецьки Друго! nоJІКо:воУ 

сотні Переяо.11авоького 110JJкy до 

рангових .wаєтносtеА 11ереяс.11авсь 

КОГО ОСІ.1Ву.ІІЬt:ПІ~ . 

668 лист ра;~tника Єконоwічно! кан 

це.11ярі! Григорія Теп.11ова про зо 
<Іов • язання <ІУН'Іуков11х товариmtв 

Дwитра і АЩІJІ,ія і&арковичів на

діс.11атн :в канцемрію ;11.окуwеJІtи , 

під!'Ве мауючt rx право в.;iacнoo -

24 січня 
JІМ'СГО 

1752 р . 

rt на xyr . Паско:вськиІІ Бикfвоь - , 
;~~ во.11остt ПереясJJавського пол--гf,~с~?" 32 
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669 Справа про перевірку зако11н1 

ті BOJJOДfHHЯ киJвськиu ПОJ1КОВН1 -
коu Dxиw:ow: Дарагащ:t1 грунтаuи 1 

с:l'либоке ВоронкfваькоІ сотні /~,~~~ 
Переяс,11а11ського полку. І752 р , 

670 Справа про леревtрку законнФ-

тf володіння І<иІвськиu по.пков111 

I<ow: Юхиuоu Дарага11011 грунтами 
вс . ГJІИбо1<е Ворон1< івсько! сот 

ні Переяс.11авсь1<ого · лоJІІ<у . 

67І ЛІtс '1' -І<анце.аярі І до !Мргород 

.ськоУ лоJІКовоУ .ка нцемрі: У про 

надіс.11ання до гетьw:ана КириАа 

Розуuовського екстракту судово 

справи про спір бригадира кап

ніста з бригадироw: ВИткевичеw 

за w: . маnе.11ію Оt.Іе.щ.ницькоУ со~ 

ні №ргородського по.11ку. 

672 Спра»а про передачу на розг 

8 липня 
І752 р. 

JІЯД Переяс,11авськоУ поJІковоУ кю 

целяріІ скарги вНіськового 1<ан 

ценяриста Григорі я Гуртовича н~ 

удову писаря переясJJавського пф:

кового суду Параскеву Роuано1шч 

І у друго~.1у mJJюdi ДВорецьку/ за 

неповернення i!ouy ні 6оргу , ні 

хутора пі;lІ. с. ГаІhпине Пepmof п1!JJ

иово! СОТІй ЛереяСJІ0ВСЬRОГО по 

ку , якиw буJІО забезпечено цеі! · ~І ~~~~я-
6орг. І752 р, 

2! 
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673 Ордер dунчуксвоwу товаришу 

Григорію Іваненку про призначен 

ня ІІого у слідчу кou tcJ ю дм 

розг.ІОІду окарг значкового това

риша ЮІJвського noJ1Кy І&!роно:ви

а на nокійного nереясJІЗвського 

єпископа Ни11одиwа за захоплення 14 грудня 
ІІого ualtJfa , арешт і 110601. f75Z р , 

674 донесення Ю>нцеляріJ геrьu ан 
Юtрилу Розумовськоuу npo аnе;~я
ціі!ниІІ роз гляд cnopy удови nopy 
jч ика Ю>rерини ланг з удовою лор -
~чика Марією МихайJІОвою за сnад-

~щину свого покі йного дядью1 , ка І7 червня 

~і r_ана Григорія Ангалерта . !752 р . 

675 Справа npo звинувачення коза 
jRoІA КозелецькоJ сотні КИІ11сько

Іго 110.11ку Михайлоu Нес1о1іяно 11 Оун 

укового товариша rвана 3аdfли 

ра прода:s: киrвськоwу полковоwу 

оса вулу матвію Шу141 захоnленоJ 

ІУ нього половини wmнa иа р. Z1 о ічня-
рсrер nід w. Козельце u . 2h~~р~~ю в 



676 Справа npo опір удови перея< 
.1авсько!:о ло.ІJСового осавула ГРІ 

горІя JІука•е:вича ЄіІ;цокІf та Яо 

го пасии1<а , :вt ІІськового каицеm 

риста Івона Мако иwовича за спа) 

щину свого чо.11о:віка t :в!1'Чи1.1а 

з !!ого Оратои , лереяо.rавськкw 3 ЦІТОГО 
~оJІХовиw хорункиw м.ixalt.101.1 J!p: 1752-

/n О)ЧНІf 
!755 рр " 

677 Справа про :в І;ц 1ю:ву :ве,11ккосе 

.ІПІцьrrого священика АЩІ.рія Баби 

ча :визнати свою судову пі11,.1ег-

:afcn, у зе1о1е.11ьних справах соте~ 

ноwу правлінню JІуко~.юькоf сотні 

JІуdенського 'по.п<у та про образ 22 оІчня 
Ниw .11укоwськог·о СО1'НИКВ Сmфан~ 1752-

nико:вця і оотенноJ стз111иІDІ. 9 J~~B~~. п 

678 Справа - про передачу на розг 
.1ІЯJІ. flереяола:воькоf полко:воf ка~ 
це.1ярі r скарги удови сот пика ПІ 
щанськоr сотні Переяс.'Іа:вського 

по.пу мар! f ~н;п,иСіи на пІщансь 

~ого сотника Петр~ Кандибу з~ 
19- 20 захоп.11еняя ху:11.О<Іи f на11аганн11 

6т~~. прИtІ.1асниrи rт хутfр. 

679 Донесення гадяцького по.11ков( 

го сотника Іва на Манка про на;ц< 
ня ві:11.строчки Яого позову :11.0 п1 

:вернения з ПОХОАУ у РQЗГ.ІЯJІ.t 

скарги :ві;цота:вного co.;r;n.aтa Баси 

JІЯ Неuировича на І!ого батька зе 2О червня 
прив.паснення t.taltнa , І752 р , 5 

.Ір111. Jl\IP.11 УРСР 1986 31~. N3/tl - 12•. 
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680 JІИСТуЯ.ВННЯ l.{aHЦЄJJЯpiJ З ПОJJ-

ТЗВСЬКИІ.І..JТОJJКОВНИКОW Андрієw 

Гор.1tенко1.1 та переяолавськиu ко 

uендантоw про заборону 00J1Дara1 

Переволочанськоf форrеці бУдува 

ти будинки на посполитих і коза 

чих груІLТах та про гвалтовне 

з.аІІняття кварmри Ц.аnітаноu По 

mиниw !: побитrя 1111u козака Гав 
рила Триголоса . 

68! С11рава 11ро роз г.ІtЯд CiJopy по; 

кпвника Григорія JІю6иотка з бун 

чуковии уовариmе1.1 Яковоu Марко 

вичеt.1 за s:іноааті та орні зewri 

3-27 
.пиоrопада 
І752 р . 

з знач1<о:В}!І.І товариmеw Лубенське о 

ГІо.ІІКу L!ихайJІоІі Орехо:вськи1.1 за 

І'Ш!Н у 1.1 . Яблунове. та з козаІ<оІ.І 

п 

1.1 . JІубни І:ваноw Сизоно t.1 з3 wJt;!н Н ~~;~~i~a 
:веm11як на р , Ольmанці . !752 р , 19 

682 Справа.. ripo зобо:в • язання Кан-

це.чяріf розглянути criJp КИєво
МихаІІлівсьІ<ого wонасmря за гру -
ти з Юtєво-МеІИгірськи 1.1 wснасти &- 23 тра:в~ІЯ 
~w. _ 1752 р. 4 

683 Справа про розслідува11ня суд -
jвoJ оуr~ерчки r~ідлот;овника Семе 

~ова з лубеноьки u LІгарськи w wо-

н~стиреu за на Узди .на !!ого uаєт ь~~:ДНЯ' 

::::;. с . Березоточ1 Лубенського 2~7~fР~~~я 55 
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684 Справ1а про передачу на ро:!Іг 

.1я.д КкІврькоJ nоJІко:воJ канце..u~ 

рі! скарrи о.ІІИmе:вського оотникз 

Василя ПІраІІЧенка 'l'a Rого брата 

в і йськового канцеляриста ОлеR 

сандра Шраuченка на бунчукового 

'l'Овариmа 1ласа Іt!иwо:внча :!18 при 2S травня 
в.пасн_енкя Jx грунтtв . 1752 р . 

685 ~ер про при:!Іначення предс~ :в-

ника канце.иярІ ! до ~оноwtчиоt 
І\'ЗНЦеJІЯрf f ГЄ'l'ЬWаt1а КИрила Розу 

wо:воького д.tя учас 'l'i у розгляді 

П суперечки :!І бунчукоnиwи топа 

рнmаwи дwитроw t Андрtєw Мерко

вичаwм за право в.11.асностf на х. 

nасковськиІt БикІnськоJ :во.иос!'І 

Переяс,11а:вського попу . 

686 Справа про зобов •я:!Jання гене 

2"3 .ІІІС'l'ОП 8 
І752 р. 2 

ра.11ьного :вf !fоько:вого ооа:ву.иа як -
бо:вича прибути О8І.ІОW'у вбо прио 

.11аm по:вjренного дм учас'l'і у 

розгJІЯ,Ці генеральниw :в і Rськовиw 

оудоw Jіого суперечки :!Іа грун'І.'М 

:!І :вНІсько:виw то:вариmеw Кондзерс -§50 :;~:~ 
ськиw. 175.? р . 

Арус, Л\\Р.'1 УРСР 191& 3• ~ N316 - 12т. 
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6ffl Справа про передачу на розг 

ляд КИУвськоУ по.пкоDоУ канцеля

рі J oкaprn удови бунчукового ro 
вармmа Меланtr Солонини на Сіун

чуко:вого то:вариmа Івана М\NенІ< 

за приІІня'І''І'Я в про'І'еІ<цію П під 

!даного васи ля Еохка . 

688 Справа про зоСіов • язання Пере 

~сJІавсЬкоУ поJІков оУ канце.t11ріJ _ 
ПРИСКО!)ІІ'И РDЗГJІЯД судо:во-r супе 

речки києво-Софі Івоького кафед

раJІьного uонасrиря з сотникоw 

ВоронківоькоУ сотні Прреяславсь 

:кого полку,1\аі'Ві:~u Сулиuою '!'а х -
27 

ЛІІС'І'оrада-

::~:~ u:;т:~~~~к~ ~ ~: n:~~:m 1-т~~У~~я 

689 Справа про розо.иідування наУ -
у ПУ'І'НВJІЬОЬКОГО поutІЦНКЗ ІСарпо 

- а на uає'І'!!іО'І'Ь dунчукового 'І'О:В -
[рнmа данила Треdиноького, о . ХИ -
:.Си Глухfвоькоr оо'!'Ні Нfиинськог 
олку , 

Ордер про зоdов •язанвя І.ІJІрго

одоькоІ по.11І<овоІ І<анцеJІяріr 

Ьозо.11і дуваm опра:ву жителів М!р 

~~о:::::~Х П;~:::~:~~;О:ОJІ- ro ~=~;~~Я 
оuандою 38 участь у гаІt,ца uаць - кп;;~ · 
ouy рус І. !752 р . 



~ 186 ":. 

l """"j~ .. , .... " ... 

690 Справа про передачу на розг 

.tяд J1убе11ськоr по,11ко110J канце.nя 

pJJ '!'а ЮіfІІСЬКОГО І&!'І'рОПОJІІ1 'І'а 

cкapni :вt-Іtськового rоварнша І:ва 

на Кова.11е:вського на соrиика Ііб

.11у11 J11ськоУ сотні ]Іубенського 

лоду С'!'епана С'І'ороа.енка '!'З яб

JІун t :вського овценика С'І'Є')ана 

:Васі.1іє:ва за пtдробку с;r.цовоr 

~nра:ви no обвинуваченнn І!ого У 8-l6 .пипия 
:краJ;ію~:ах . !752 р . 

691 ЛИС'І' упра:вн'І'еля ге'І'ьwанськоr 

ранговоr- wєтноС'І'f , Чехt вськоУ 

Wо.11ості- Переясла:вського ПО.111\'У , 

т е'І' рЗ JІеВИЦЬКОГО ДО ЕкОИОWіЧІІОf 
Іхаице.uярt J ге'І'ь1.1а11а Ю!риJІа Розу 

і1.sо11ського про 11а.1еан!О'І'Ь Ц'І'орі 

t грун'І'і:в п ід м . Ораиця , якиwи 

~0.10,ІІ іЄ і рК.tfJІЮ ЬКИ ІІ СО'І'ВКК 0.ІЄ -

bt ll Требкнськи ІІ , ;в;о скJІ.аду lfexi - 24 ао:в'І'ня 
Ьькоf :eoJIOCl' i. 1752 р. 

692 Спра11а про зобо11 • язання бун-

Нуко:вого товариша Григорія І:ва 

Ненка бу'І'и nt;цсудниw в ереяо.1а11-

Юькоwу nо.пово~ оу;цо:еІ при роз -
Іцдl в прави про :r вхоп.11енпя ниw 

Юtна в waє'l'HOO'l'f nереяс.иавсьtог 

UіО.ІХО:ВІПІk8 І,;еwеиа Су.11иwи , х. n 
Іоавськоиу Я:го'І'И11оькоУ сотні Пе - 2s-29 оерtНя 
lРеяо.11авського по.1ку . 1752 р . 5 

APJ~. 11 \\1'4 ~РСР 11186 з.~ 1'1376 - 12r. 
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• ••<>Аст. з л rол о вк и 

иоw еро 

693 Донеоення і чо.nо6итна 11ід11ол 

овника Олексія Се1.1е11ова ттро не 

аконне володіння бунчуковиu ro 
ариmе 1.1 Стефаноt.1 Куля6кою сіно

аттю в урочищі Путивець , на,11еа: 

ого до Аого 1.1аєтностt , о . Бере 

оточі ПоJlКовоТ qо1н і JІубенсько "2~ ~g;~~~\ 
о ПО.ІПІ"у . І752 р . 6 

694 Справа про розс.nідуваfП!я ска г 

начкового товариша Миргородсь-

1\ого ттоJІКу Сидора вишневського а , 
Ь начко:вого товариша ИосИтта JІеон 
і'r ієва ra його сина , t.ІИргородсь~ 
~Ого городового Отаuана Григорі 
~осипова за ттотраву сіна і наІJа 

ання захоПИТІ! його грунти і 

р tдданих у о . Юtбинці 14!ргоJХ!д-

ькоf оотнt Миргородськоrо noJJ- 31~§~_:сня 
1' у . І755 рр. 19 

695 Справа про зобоВ'J!зання Юt!в 

ького wагіс "Ірата визнаrи свою 

n tдоудність Генера.nьноuу 11іІІоь

овоuу судові і провести 1.1еау11а -
~я груптів _спірних з ЮІєво-ТроТ r62ч~Е;~~я 
~ьки t.1 КИрилtвськиu uонастиреu. !752 р . 

696 Сттрава про надання канцемрі ю 

отнику .Піп.tЯ:вськоr сотні Пере 

яславського полку ВасиЛD JІаза -

ревичу в ідпустки дJІя лікування 16_26 черв я 
його ран . І752 р . 
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697 Справа rтро зоСіов • язання Лу-

Сіеноькоf- полково! канцемрfJ 

прискорити розгJ'.яд справи про 

захоп.дениящ6енськи1.1козако1.1 

ТІ!wофієw Шостикоu 1.1аІtна і гро

mеІ! у вІдоtавного, вf!Іськового 

товариша Леонтія Прийt.tи. 

698 Справа про зобов • язання ген 

ра;~ьного вfRськового осавула 

Якубовича повернути Мойсею Ходо 

лію п • ять дворів , захоп.пені: у 

нього вс . Яцини ПирЯ1'ИІ10ЬКОІ 

сотні JІубеж:ького потсу. 

699 лист КанцеJІЯріf до киrвсько1 

ІАи троnоли та про передачу оправи 

про обвинувачення Ан.црівw Яку

Сіовичеw бунчукового товариша Д~ 

ра 3а'n!РRЄВИЧВ у крад і жці з по 

7 - 8 І!іОВТН 
1752 р. 

\"''""'і;::-~·'"'' " ... 

:: :;~~:к::о~~з::; , :енерально 10 J~~e~~ 2 

700 Справа про зобов • язанюt бун-

чукового -товариша Гераои 1.1а Де-

wemкa повернути осавулу Еасань 

ськоІ сотні Переяславського по.11 

ку Івану Величку захопJJене ualt 2~ JІИ;~оп да-
?)\') р. 5 

Jlpy~. Л.>ІРД УРСР 19$13 Зак. 1':176 - 12'-. 



70 Ор;n,ер _щю пере;ца 11у на розг-

;~~я,ц Миргоро,цськоУ nоJІКовоУ хая 

цеJІяріУ скарги зна11кового това 

риша Лу6енськоrо nо.хку Ваои.ая 

!отииовича на r.аnяцького nom<o 
вого су;n,,ц ю Івана , wкр rородсько 

го полкового ocaвy;iia Сеwена t 
хоро.1ьського сотника Яреwу Pa;n, 
зянок за_ захоп.1ення Rого грун

тtв , сtяа та tн11ого ШІRна. 

Ор.цер ,цо по.атавоьхоr rто.tко-

КроІ"о 

;~~0;з:~~::~t~~~~Рf:з~::н~~= ~~t~:н І 
кого л:андwt.1fцькоrо по;~~ку. І752 р . 3 

702, матерj:аJІИ про судов -І · справ~ 
про спtр за грунти wtж козака111 

о . с. Капусrяни і Леяиси Яготин 

оькоУ Оо!'Ні Переяо.;авоького 

по.1ку. 

703 Справа про опір за грунти "' а: 

озакаw J,І . He;n,pигaP..ittв tlуt.Юько 

го полку . однодворцяwи ПуrnвJІЬ 

оького повіту та жите;~~яwи о . о . 

!9 вереси 
1752 р . 15 

Кулеm івка.. і ХорунжІвка Коистян 25 травня 

~нівоькоУ оотнІ ;tуОенського ' §76І~ня 
по.rку. f76I р . ІІ 



:. І90:.. 

704 Справа про признач ення чле-

нjв коиісН для картографуванн 

грунтів -спірних и і :s: КИІвоьки и 

1.1агісІ'рато1~1 'І'а кнєво-Тро!цькиw гr серпня 
ЮІрилівс-ь к111.1 uoнac'l'Иpew . І'752 р . 

705 Донесення ки Івських u іщан 

Анnрі я і-Се1.1ена ПfІf'Іуt1енків ге 

ть1.1ану КИрІІJJУ' Розуwовсько1.1у пр 

несплату "11.1 боргу ки!всьЮІ w wlt а28 .1:1ютого 
~иноw Прс'Копоw Котляроu . І752 р . 

706 Донесення дочки киrвського 

поJJКонника МихаИJJа танськогс 

Ма р і! геn. uану ЮІриJJуРозуwо:всь 

ко uу про небааання П wачухи 

виплачувати борги П покійного 

батька проnорцН!н о одер11а ні й 

спадщи ні. 

7rJ7 Справа про передачу на розг 

ляд ЮІ!вського 1.1агіотра'!'у скар 

ги квпjтана ки!вського гарнізо. 

20 JID'l'OГO 
'1752 р . 

ну Прокофtя- Бабоmина на ки!всь1Ь -

го :а:итеJJя , грека Антона Крю.10- Іб бере зи 

лея за несплату боргу . І'752 р . 

70f Справа про зобов ' язання Кан 

цемрі єю Оригадира Ва с им Кап ні -
та пов ернути t.111ргорсдськоuу по; 

І ""'"'-І"~··~ •нсто• І ••••• 

KOEO WY осаву.11у Тh:хону Ю! JJНИЦЬК( І2 JІИО'І'ОП да 

wy позичені гporn i . І752 р . 4 

др1х. Л\ІРД УРСР ІШ З•м. H376- 1?t 
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!("""'"'"'Пр.мо-

7(.F) Справа npo розс.пtдування ска 
ги СІунчукового rовариmа 11.ихаІІJІ 

І!.'ирая на RГО'І'ИНСЬ!tОГО ПОJІКОВНМ 

ка Васм.tя Танського за захоп.tе 

ня у ІІого прмказчика Kyr!\JІ горі 

"'" 
7!0 Справа про зоеІов •язання ne-

peяc.1!aDCЬROГQ ПОJІКОВОІ) канце..11я 

рі 0>~ управи '!'е.1ів геrьuанських 

рангових uавrностеА у Переяс.tаЕ 

ськоuу по.ву , Биківськоf f Іfе

У.fвоько! воJІосrеА , на;ца'І'к С'І'В -

12 .ЧИС'І'ОП zr.a 
І752-

~~"~. 

. mсткчнf ві;цоwосrі ревtзораw П~ ІО-Іб 
реяс.11авського поJlКу . tу;~н~. 

7ІІ Справа про на;цання Ю!!вськІ ! 

поn:овfІІ канце.111рtr ;цозво.rу зві 

!4 

льни'І'н вJ;ц ревіз і J ;цвори nого- ~ І-22 .!ІИПН 
рf.11ьцІв . 1752 р . 4 

7!2 Аонесення ПереясJІавського пс -
ковнмка Сеuена Су.ІІИІОІ геrьuану , 
IO!pиJQ' Розуwовськоwу з прохання 

даm розпоря.ца:ення про звt.1ьнен 

ня , чи незвf.ІІЬнення вt;ц консис 

тенrоького податку коuпанJІІців , 

ЮІ"t а:ивуrь у Переяславськоuу по - 19 червня 
;ку . !752 р , 
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7!2 Справа про зоdов•язання Пере 

Іяс.п~вськоf полкова! квнце.rярtf 

~п.хаm'І'И П коштанfІІоько1~1у nо.аку 

ІнедопJJачене консиотеи'І'ське утри І~ ~~~~:я 
~анни. 1752 р. 

7ІЗ Справа про передачу у КИ!всь 

kи ІІ nол:к з Нf21Инського no.txy llJ н

ькоf f О.П.11евоьк0Ісотень , а з 

~реясмво ького-Бори оп і .а ьс ько І 
отнf . -

7І4 Донесення wиргородського по.і 

овник11 Фе.11.ора Оароградського 

проханняu розnорЯJІ.•ення ВІІJІ.ЗВ ~ 

rм консиоrенrоьRе утриwання дра 

унськиw nо.ииаw за рахунок ві А

ьковоm податку з wлинtв Оuель 

:~:~~· По'І'ОЦЬІ(Оf t Кри.11івсько гь~~а~~n 

Аруо:. .1 \ІР.1 ~ РСР 11186 3•• "310 - 12т. 
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7І5 Сnра:ва про пt;цrвер;аа:ення пра 

~а в.1асностІ вJ;цо'tІІвного бунчу
нового товари11а Григорія Корнf 

євича на с . ЄрківцІ Лубвноькоf 

Іп олковоf со тні J о . JІе.1яJ< и Пиря 
тиноькоf сотні JІубенського пол

у та про надання ІІ:о1о1у с , Кей

k!алІвка Пяряn1ноькоУ сотні f 
Із вt.1ьнення ві;ц вtІІ:оькового по-

КроІ••• 

етку ІІ:ого двох 1о1~вів ма р. 5-Zl січи 
дай . !752 р. 

7І6 ~;цер Похі;цноУ канце.1.яріf 

еть1о1ана К\.fри,11а Розуwовоького 

енерайьноuу в і ІfсьJ<овоwу ntдока -
Ію Миха!ІАу Скоропа~оькоwу про 

риои.ІІКу відо1о1оотеІІ: податків , 

кt збира.1.ис ь з Олишевоькоr f 
!,tІииськоf сотень Rіа:иноького 

o.u:y і Бориспі.п.ськоf сотнt Пе 
оеяо.11авського пову , переданих 

нині у Юіf:вськи:t no.n . 

7IJ Справа про зобов • язання 1-'Ір-

оро;цськоf по.uовоf канцеJІярff 

вдавати необхідну ;цопо1о1огу t.ІНР 

ородськіІt "счітнtй" 11:owicir п~ 

ерев і рці нею nрибуntв І вим1 

ч червня 
1752 р . 

ів ~ргородоького по.rку У 1785 І3-ІЧ JІИrтн 
Іп52 рр . !752 р. 
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7І8 ,lІонесення ПереясJІавськоf лоJІ 

овоf канцеляріІ про вtдwову ло 1:1' 

овника Васи.ІІЯ Та11ського ловерн -
ni лриказчику бунчукового това-

ри!!!а ~"хаІІ:.аа ПЯрая захоn.1ену у 26 ГРУАНЯ 
ього куфу N!рf.ики . !752 р . 

7!9 Справа npo з • ясування КВнцеJU -
t1>ю величини податків , які зби 

аJІИсь у І734-І738 рр. з Олишев 

ькоf І Uринськоf сотень НІnн-

ькоrо полку та БориоnІnськоr 6- ІО червн 

сотні ПереясJІавськоN! no.u:y. І752 р . 

720 Справа лро зобов • язання КИУ -
ськоf nо;~ковоІ канце.1ярІ У нa

ntc.1arи в Нfаинську "очеrну" 

KOWICID nоку11енти по ВЗ8ЄІlІ!ИW 

розрахуикаw КИІвського І НJаин 

о ького по.икfв за виq.1ату кон· -
истентоького утриwання Ризькоw 

nрагунськоwу полку у 1736-
1737 рр. 

72І Сnрава про зобов•язания J.!ир 

г.о родськоf по,11:ково І канце.uяріf 

стягти з значкового товариша 

UирГО.РОАСЬКОГО ПОJІКУ Антона Ту 

JІИНсьмго вартісn. І58 во.11ів ! 

6 коиеІt , пркв.1аонених ЮІW у 

f737 р. 

APJ•· .1 'ІР4 УРСР 19811 Зоw Jt37&-І1r, 

29 
.11ИСТОП8,11.8 
IiS2 р . 



Кр.а•••• Про~ме-

722 Справа про переси.пу .11.0 W:a JІ 
рос І !Іського Скарбу ЗІ крб. 80 к ., 
стягнеюr~ з значкового !'овариmа 

НІЮІНСЬКОГО по.яку Jlук • яна CawoJ 
JІовича , прив.11асненнх ниw при 

odopt волtв дм apt.ti r пf i:t час 

роСfІfСЬКО-ТуреЦЬКОf ВfІfни 1735 26 ЛИС!'ОП Іuа 
!739 рр . г;:52 р . з 

728 Справа про РОЗСJІІД}'1ІЗННЯ tj'lf 
нансових розрахуН1І'ІВ wia: вІ~:tКУІ 

никаuи по~:tа'!'К!в Переяс;11авоьког( 

по.11ку Гаврим11 Григоровиче11 І 

Васи.11е11 3венигородськи11, 

. r . І . 

724 Спра11а про розс.11!.11.ування фt -

паноових розрахуниtв 111 • ві дкуп 

пика11и пода!'ків Переяо;11авоького 

ПО.tКу ГаврИJІОW ГрИГОj)ОВИЧеW f 
Ваои;11е11 3венигоро;цоьки11 . 

!'. л. 

725 Справа про продах. з гроuадсь 
Ікого rоргу wаІІнв козе,11ецького 
t.~:tщанина lі.ВНІІJ<!І Сrеценка , кон
'/)fск ованоrо за з.tоваивання_, ;11.опу 

!цен! при JJВКупці во.1fв ;11..1111 apwt 

8-20 черв ~ я 
!752 р • 

!4- 23 .ІИПІіІJ 
Г752 р . 

. iit ;D. час poct й~ько-!'урецьк_оr ві й ~О _;g~~~:l 
№! Г7З5- 1739 рр. 1752 р. ІІ 
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726 Справа про зобов •яза ння Мир-

ородськоr лоJJ.ковоr кa1щeJJ.яptr 

вtт.1111111 вJд по:еиипостеІf коза -

а Хоро.иьоькоf соінІ Якова Пзв

;;ова , призначеного в rrиcapt ;цо • 
~рrnродського і н;цуктового аозо -
1 та ІІОСПО.ІІИТОГО Іl8КСИІА8 П.1ах-

тtя , призначеного ;цо цього а: 

дозорцt у прН !ІЗЗЧНКИ . 

727 Справа про ЗВіJJЬНЄННЯ BfA 
t І!сьхового по;цзтку трьох 1.1.юtні 

Імтавного сотника Гельuязtвсь 

коJ Co'!'Hl Перея<:JІаВСЬ!СОГО по.ик 

Сави Тоцького . 
8 березня 
І7'52 р. 

7~є Донеоепвя Переяс.1авсьхоf по -

728 

овоr Rанце.ІЯрі r про к.wпотання 
переяол:авСЬР:В ГО ПО.'ІКОВОГО СОТНІ -
р;а Івана Добронизького про під 

rвер».аення праве на звt.ІІьнення 

від вt Іtськового подаfі(у Іtого 

uJJИнa у м . Доwонтов! ПереясJJав ЗІ .JJІпвя 

СЬІОГО ПО.ІІtу. f752 р , 

Справн- про о:зв!.льнення вtд 

остоі!но"f повинності .11.ому в І Іtсь 

ко:еого ка1ще.11яриста Івана. Бах

чевського у м. Переяс.~авІ . 

Ару<. ,, \\РД )'РСР І'JМ 3о м М31'6-12'1. 

Ws~nня 
ІЗ жовтня 
f754 рр . 
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729 Справа про звільнення в і д по 

Ьаткі в і повинностей дворів sи

eJJiв с. Гилці Чорнуське! сотні 

ЦуС:енського полtу , в і д.отавних 

· усар Серt!ськсго гусарського по -
І'< у петра василієва , максиwа Тур 

І! енінова і Живко Драгова , та 

hвору С:атьків в і ІІськового кан~е Іf.,§~:вня 

tр:::а~асиJІЯ Яновича , жи телrв 2~~~у~~~ 

730 Справа npo звільнення к.анце 

~рією від посто'!в д.всрів капіт -
~ а Казанського полку васи.11я ГУ-
Рt єва та уд.ови t!унчу~sового тов а ~ ~:~~:; 
Р~ша Єфрос і нt У raиaJJt У . I75Z р . 

73І Лист ки!вського 11итрополита 

hи1.10ФІ я про ненале11не пр11:вернен 
Ря прилуцькиw 11оnовнико1.1 Гриро 

Ріє11 Гал:аганоu у підд.анствс іч -

~~ського диякона ВасиJІЯ ВИків- 2~~~а~~я 

732 Листування канцедяріІ з J.tиp 

ородською поJІКовою канцелярією -
Ьро поширення пільг , на.цаних 
кра!нськи w переселенцяw , на єв 

р !в , які лересеJІЯються з Право-

6ережно'! Укра!ни у задніпровсь 

Ri сотні J&.Іргородського полку 

прн ІІwаю'l'ь православну віру . 

29 червня 
3 липня 
!752 р. 

ІО 
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783 ЛИС't')':Яання І(анце.tярff з кн! -
с ькою по.хковою канце..11ярfєю про 

mукаР.ня козац"ва аи"е.хяu 11. Го . 
голів ГоголІвськоr ооtні КИfвс 5-? квtmя 
кого n.oJIXy Антопоu Іванченкоu. І752 р . 

734 Справз про Понов.11ения у коз -
чоwу С!'ані а:и!'е.ІЯ u. Бариwевиа 

• Rереяс.павсьиого ~о.пу д.оі~а 
Звонииа приверну!'ого у nfдАаІІС -
во nереЯСJ18ВСЬКИU ПОJІИОВІІИИСU j~ ;;g~~=; 

l '·····j~ ............. 

Ceweнou Су.ІОІІ.ІоІ). І752 р . І4 

785 Лис тування Rанцелярtf з c.11f -

786 

• ЧОІ) иоuісfєІ) киrвського no.tКY 

!'а з ЮІ1'Вськиu полковнииоw юхи 

uou ,lі/Іраганоu npo перевірку на eir

HOC!'I .11.0 козачого С!'ану аи!'е.11 і 

34 .JІ.ІІорІв t 42 С!ез.11.ворних ха!' 

Носівсьиоr СО!'НІ киrвського 

ПОJІКУ Пі.JІ..JІ.ЗНИХ графІІНf Н8Т8.пf f J~fO~З.JІ.8 
Розуuовсько! . І752 р . 

Ор;цер кorny SаnорІзькоУ Cfчt 

про посилення С!ороrье!и з гаАда ІО липня 
І752 р. 

787 Рапор.! ко111о~ого якова Ігна-
овича п.ро омрааЮІн ОР.JІ.еру ге

іfьuана ЮtриJІа Розуuовськоrо про 

1:1оси,11ення С! е ро!'ЬС!н з гаІt.JІ.аuакаІІJ 

ira рсзmук п • я~rи гa RJi,auaк i :e , які 

пр:~::хв::::: ::;:~;0~0 ::~~: 6 ~~~~~я 
no.JЩ.J.,.i ;f\i\>дl1PJiti>C!e1н~z11tJt~!i!f; . 
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738 Справа про зо6ов •язання поJJ-

jк овнииа П!-го коuпанІ І!оького лo.ir 
rtY Гната Часника поси.ІИrи 6оро1 -
jjy з гаR;цаwаха~ у зади! провоь
~их с отнях ~ргоро;11,ського по.пу 

Рм ери no ки !вс ького nо.повника 

~иwа Дараrаиа npo розс.ntд.уван -
~я су перечок козакі: в 1.1 . Юн:ва ~ 

Іки rвоьнн u wа гістр<Jтоu за nраво 
tJ і:льноrо ши нкування горf.ІІКОЮ . 

739 Сnрава npo зо6ов • язання ка1щ -
р~ярі! та киrвського nоsковника 

~иuа ,llaparaн:i Р.:.vСдІд~ІІти з в • 
~зки гаі!даuаків , захоn.1е11их коu н-
ою ротuіотра Рокиць'кого , з жит -

!пяwи u. КМвва та орrан!зувати 
оз11ук Ін111их ч.1енів poз rpowieнo 

к"ь" 

о Рок1щьК1111 гай;цаuацького заrо ~;~:я 
t'Y· І752 р . 

740 лиотува ння канцелярі! з nОJІ-

овникоw Ш коuпаніІіоь.коrо по.rку 

нз'!'оu Чаоиико1.1 та "'рrородоько 

ПО.t!'авоькою nо.о:овмt.11 ханце.1111 

Pi яtr.11 про поси.11ення 6оро!'ь6н з 

гаАJtа11ана1о11 у Sадн!nров • J . 

74 І Сnрава nPQ nepecи.11Ry в Гене 

ра.1ькмІ! вНІськови !І су;в; еІСоrрак 

ry с.1І;цсn~а п'ро вrечу 5 квІrня 
І75І р . з 'переяс;11аооько! nо.11ко 
во! rюрwи ареш!'Ованих raІІJJ.awa - Іб '!'равня 
RiB . І752 р . 
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742 JIИOl'JB!lf!H.11 Канце.kярtr з ]Jy -

deнcькori по.uовоІ) ка1Ще.1ярів11 

про покарання оrараrини Лубенськ ! 
ПОJІКОВОf OO!l!f за передачу ГЗЙ

даuаків< Pot.taнa Верdн з '!'овари1а 

ІоАІ nf.11. конвой заnорозькоr коwан 
ди курінних orawaвtв Чорного f 

Шероmка , яRі вивез.111 ареиrова - fері~я 
них на запорізьку Сfч . І752 р , 

748 Сnравз про зоdов•язання Мір-

ородоь1<оf nо.ІКовоf 'канцеляріf 
провести розо.1fдування обо тавин 

D'І'ечі гаnдаwки , с nfйuаного на 

:.tІгиІ!о'ькоІІУ остроnі , з -під кара -
JIY козаків Rреоькоf сотні 1.іирго ~jj~ 
родоького полку . ·1752 р, 

744 лноrування канцемрff з ки! -
ькиw генера.11-гуdернатороu Миха -

JІОІІ .Л!ІОН!'Ь8ВНW про ПОJІіпmення 

орrанІзацН doporьdн з га!!да11а - 20 червня 
КЕІІ~ІИ у Заднtпров • 'f . f752 р , 

745 .лист кнrвсного генера.~~-гуО:е -
иаrора l&!:raR:.ra :Леонn.є:ва до ге 
ьuаиа Ю!})І.1а Розуuоооького. 

КоnІя JІ11ста геn.wзна Ю!рила 

озуwовського до ne.0111:oro корон 
ного геn.uана Браннцького , про 

повернення ІЗІ гмо:ви :худоби, 

l '""'"'j~ •o<too • • ••• 

ахоn.1енно! гаІ!даwакаwи на Прав І! :~~~: · 
бережнІR: ·Укра!нf . І752 р . 

АР1•· Л\ІРД УРСР !986 З•м . .-.376- 12'. 
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746 Справа про зобов •язання J.!ир-

горо11.ськоr полковоJ канцемрt ! 
органtз111ати у задніпровських 

jс отнях no.tкy заготfв.ю оfна 11..11я 
~црагунсько! t .;~ав11.wJ.1Іцко! коwа 

ид на;11;Ісл:аних тти дм боротьби 
з гаІда11акаwн , 

747 листування з Миргородською 

по.11ковою канце.пярfєю про загоrІ -
.m у заднtnровських сотнях Uірг -
родського по.О:у сfна д.ая драгун 

2~22 
травня 

І752 р . 

~ ;:~:н~х .1:;::f =~~ІІ'~~~~:~:д,з н;; -~Іс~~: 
tцаuакаwн . І752 р . 

748 Справа ІІРО розс.11І11.уваи1111 ска 

ІГІt значкового товариmа Пареяс.tа -
ЬКОГ(J no.11<y Іоомфа Тов6нча на 

jn оJІКо:вника І-го коuпанt Іtського 
no.llКy Григорі я Павлова за образ і~ :~~~~а а 
і побиття його . І752 р. ІІ 

749 Справа npo звІ.u.нення бунчук -
!вого товариша Стефана ТоІіари з 

o.wicit по розслідуванню втеч! 
RJереясл:авсько! nо.nковоУ канце.пя 18 січня k:lit арештованих гаtІда 11в кt в . І752 р . 
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Ир.оІ•,.. 

І .. """"'10~··· ••noo І ••••• 
75( Донесення ~ргородськоJ ло.11 

ковоІ ка;це.чярfУ npo nереси.11ку 
в канце.u~рtю донесення значкове 

го товариша ІlмрrоРQдоького пол 

ку Дwитра Уоти1.1овнча про неслла 

ту Rowy залорІзьиюrn отаwанвwи 
вартості 4-х ионеІІ захоплених 

:;~;:::~~ у ІІого зв;цнtлРовоьFр-}95~0~~J 2 

751 Справи про страту жошови11 от -
waнow Якиwоw Ігнатовичеw S-x 
заnорозЬкмх козаків /учасників 

_ гв й;цаw~цького руху/ та за<:Іорону 

Канцелярією в:аивати оuертну жар ~\:~~:н: -
До козаків SаnорfзькоУ СfчІ . !752 р. 

752 Спр'!_ва про наwаrання ло.tковн -
ка Гаври.tи ВІІmпевського n}Жверн -
ти у пімаоо'1'!Іо wІщан w. Пе.Реяс 

- .tав Артеwа D.І!ексtєнка t Карпа 

Шаnроненжа та про звхоnJІення 

Іх худоОи nо.tковницькиw у~рави- П ~~;~~'1!18 -
те.п:еu Іваноw ЄлІзаровиu , 1752 р , 4 

755 Справа про покарання удови 

лереяс.1авського в І Ата 5Иновія 

~еw•янова за з О ер! гання нею ука 

~У з титу.101.1 funepaтopa Івана 
АН'fОНОВИЧа . 

",, •• ЛІІРД УРСР !'ІМ з.~ ... 316- 12r. 

5-Іб вере<ffЯ 
1752 р . 5 
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754 Унtвероа.11 rеть wана КИри;о~а Ро 

зу.wовоького ОПіІDНЯНС ЬКИt.t 08,ІІ f 'І'

рениw заво;цчикаw данн.иу t МоІ!:оер 

• І'rи WІенкаw , Сеuену Бап:оноuу та 
!якову па111ен1:у про nf21,тверlІ,J[ен-
Ія я rx права на зі f.11ьнення вІд 25 сtчня 
усіх по,цатхtв і: повинносrа ІІ: , !752 р . 

755 Справа про розолt21,ування скаj)г 

756 

~иrвського ооmика пав.1а ГуJ;Иwи 

Іfа його Jt.РУ•ини .Фек.!и иа прове
~n ення JІ!нІУ форпос'І' і в через rx 
juаєrпtоть о , Нещері:в КИУвськоt 
~ O'l'HJ , на ОУ'І\!Чю1 з -за нерозuе
j&оБан оrо лtоу з 11ите;о~яwи t.t . Обу 

р:ова та на перешкоди, ч1шен! ки І -
!J ькиt.t генера.11-губернатороt.t МИ-

р: аІ!:JІоt.t Леонn.ЄВИW BJ .1I>HOt.ty Про - S~ Т~~~~І 
~ а:ау Ух гopf.llltИ у t.t , КИввІ . !752 р . 7 

Ордер ДО КИУвс ьвоУ ПOJIJ('OBOf 

ІІtанцмярlf про переонлку оена'І'
~ ького указу з забороноІ) ки rвсь 

~11.w wонаотнряt.t мати у w. києві 

~ еуказ.нt шиffІІ'и . 

757 Справа про роз с,11і;цуванн}І ока -
. rit: вtдкупкика податкJв Ю1Увоько 

~;: отні у І743-І745 рр. козака Ан 

Іrоиа Гora.ra на КІІєво-Печероьку 

1авру за несп.иату пода'!'Кtв з ви 28 квітня 
обницrва І виr:rинку горіJІКи . "'~5~ 11р. ІІ 
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КроІ••• 

758 Справа про розг.ІЯА оуперечок 

!КИ!ВСЬJІ."ИХ -rозвкtв 3 Ю4!вськи11 w -ЗІ І:ОВІ'НЯ 
істрато11 за nраво торгtв.11t го- Го'~і;я 

l '"·~j"~··· ~"..,. ." .. 

[рtтсою у 11. КИєвt . !76! рр . :rl 

759 h!стуват~я з nереяс.11авськи11 

по.повникоw Се11ено11 Су.ІІИ11ою np 
сунення no11и.11or , доnуtІених І рк 

~t!всьRИ1.1 зdорц:икоu i.xa!\.1101.1 
j)о~аренком при оrягненнІ подаr у 

горіАКи гуdернаrора 11 • .Іlошни 

R'l'Oнa Ри11кевича ВИІІІИНКОDВНО ! у 

• Ірк.11і!вка . 

76! Справа npo зоdов • язання nо.п-

ових канце.хярt lt Лtвоdере•но! 
кра rни rерwІново висJJа'l'и сrо.пя 

Ів j ІJИ.ІІЬЩИКІВ .П.ІЛ .podO'l'И на 

риваmоuу Оудtвницrвt rp . Олек 22 червня 
fя Розуuовського у w. Г.ІІУхів . 1"752 р. 4 

76! Справа п ро зоdов • язания чер-

ігtвського поJІковника Івана Бо 

хича нарядиrи роdі'l'никі:в. І під 0-
11.и з вІ.пьних ПОСПОJJИnІХ 11 , Еер з 
на 11.JJЯ роdоти на nриваrноwу Оу 

Аівниц!'ВІ гр . О.11ексtя Розуwовс 2r-22 тра ня 
кого у .u. Козе.11ьцt . !752 р . 4 

Ар1с. .1 \\PJI І'І'СР Іе66 За~ Н'111 - 12r. 
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76< Opnep ;цо гJJу:хfвоького сотни 

ке ,2!еw • яна Турянськоrо про ре-

wонт гребе.n. на ;цорозf з Г.жухо ІО квfтия 
ва ;цо Яuno.RЯ . І752 р, 

765 Справа про виси.пу nі;цво;ц з 
НІ:а:инського , Чернігівського , 

При.11уцького t Переяол:авсьІ<ого 

no.u:tв .а..1я робоtи на nриваrно1.1 

бу;а.Івницrвt гр . HaтaJJlf Розуwо І- ІО грrnн 
оькоf у м , Козе.пець . І'752 р , 

76' JІистування з киfвоьки1.1 wитр -
по.1ито1.1 'D11.1o.tifє1.1 П:ербацькиw np 
розг.~яд скаргн священиків о . І:: -
ки .JІубенсьхого полху Андрія Ва 

. си.11fє:ва та Івана Андреєва на 

бунчукових товарн!!ІfВ Ан;црfя f 

~:,:~;и Н~в::~~:/:е:~::;~е:ш rз~!~:: 
церкву , І752 рр. П 

765 Справа про з.аборону бунчука 

воwу товаришу васм.11ю По.1уботку 

стягати wито з nереfз:а:мх на Ао 

го перевоз і через р • .nесну . 
8 ІІОВ!'НН 

!752 р. 
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766 Донес.ення nереяс.rввського J.Іа 

Ісrрату npo захоn.11ення ржищев- ' 

ькиu corapocroю П:енявоьки1.1 пере 

gс,11авоького utщанина Пав.11а . ПІ.пен 

ака з -за неолJІаrи ІІоJ.ІУ боргу 

иreJieJ.І о . Скопці Першоr ПOJIKO

oJ СО'!'Ні ПереяОJІSВОЬІІ'ОГО ПOJJKY 

еонrієw МеіІовнихоu . 

1()7 Слр~ва лро уrвореккя isowlclr 
, .zя розuеаування зе~е.п. wla ЛJ
kо11::ьк11ю і ХОРОJІЬОЬІІ'ОtІ ОО'!'НЯІЛІ 
.:Иргородського поJІКу . 

к,..~." 

26 червня 
І752 р . 

5 червня-
2 л:иnня 
1752 р , 

1,"." ... 1~ .. , ......... . 

768 Справа про розwеаування зеwе ь . 
~1 . ЛJкоwькою j хорояьоькою со rЇ~~~~па а 
няwи Іd!ргоро;11,ського по.пу. І752 р . ЗВ 

76 Справа про вt;11,ж.10,цения розJ.Іе 

. ]()'Вання зеuе.nь 1.tla АрхангеJІого 
родською сооrнею Іо&Іргоромько го 

ncJIКy і Ново ю Сербtєю до одер- 4 червня 
JІЗння указу іJ.ІПератрицt . І752 р. 

77! JІисrуваюи1 канце.пяріf з киr -
СЬКИJ.І ПО.ІІКОВНИКОJ.І ВВфИJ.ІОJ.І Дара 

ганоu про поJІІПІ!Іення охорони і 

обJІіку nо.tковоТ казни . 

APJ•. ЛІІРД УРСР !!ІМ З•• М31~ - 12т. 
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77! Ор;цер -гетьuана Ю!рн.11а Розу-

uовськоГО ;цо КанцеJІярt У про пе 
реси.І'Jку переяславськиu поJІJtовни 

:~;а~:::-:о;Р~;:;~ою Аонесень та ~§~а~~я 

772 Рапорrи і 11,онеоекня Переяс.1а -
ськоJ І При.~уцькоJ по.повкх как 

це.хярtІf та О ереяо.1авського , qep 
нігt:вського і КМJвськоrо wагІс 

ратІв пРО одериання і опуСІ;пfку
вання уіазу Сенату про вирtmенн 
воіх су переч0« за зеu.nю тІ.ІЬки 

суnовиw шмхоu , заборон у oauocy 
· ;цtв ra свавt.11ьних захоп.т:~ень сітіРІ-zг квlr tR" 

них зеuе"1ь . !752 р . 

773 Лист .11:rсsенського по.uовннка 

Петра Апоо1·"JЕ АО генерального 

ІвНtсько:вого rrнсаря АІІА,рІя БезС!о 
Іооnко npO вt;цсутнtсть у полкова 
uy архіві унІвероаJІІВ геrь uанfв 

~~п~~::::::н~n:::; С~~~~~::~::~ Ізо I~~~n~~ 

774 Справа про надання ч.1ену "еч т-

Ь оJ" кoufc!Y Переяс.1авського по -
~У . вtitctкoвo1i1y rовариGІу Саві 
ерJІецьКоuу Д.11.11 ПОСН.ІЬНОJ 0-'УЖС! 7- 8 верес я 
ВОХ ІІ'іН~НХ ll'OЗSKfB . !752 р. 
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775 JІИСtуJання rтохfдноУ ка1ще.ІІЯ -

ntУ з гетьІіаноu Юtри.11оІі Розу.uов 

с ьки.u про ви.11.fJІ.ення ко!!!тІв на 

ТРИІі!ІІ!І!.11 КО.!ОДНИКІВ ta вt.11.прав "27- 28 січи 
у Іх на ка'!'орrу . І752 р. S 

776 Jh.lcm киУвського ПОJlІІ'ОВкика 

Єв<І')Иuа )арагана і ПfJИ.ІІУцького 
t~о.хковникв Григорія rа.1агана до 

ІrенераJІьного ВJі1ськового п11саря 

н;црІя БезбородьІІ'а про вІ;цсуtпf 

tЬ у nо.tкових архівах унІверса 

JІІВ геn.Ііанfn -поnере:циикtn Іван 

СкорОПОДОЬКОГО ПРО ІІаДВІНІЯ 'ІИІІУ rг ;:~~~; 
Ji OJІll'OBHKJ<S . ' !'752 р . 2 

7761 ЛІІОТ га.11.яц ького ПО.111\'ОВНИКS 
he!'pa Г!І.tецького f рапорt і~рго 
одсьхоУ по.uовоУ ханцеJІярІ r пр 
t;цсутнІсtь у по .11кови::~: арх і вах 

н ІверсаЛІв геn t.tан І в-поrrередІ!И 
tв Івана Скоропадського про на 2і0в;g:~: 
ання чи ну ПО.!ХОВНИІ\'8 . Г752 р . 

775< XUct генера.11ьного в І R:сьховог 
исаря АН]lр І я Безбородька про 

году гent.taнa Кири.па Рсзуuовсь 

ого призначити J.:И::i: an.яa хвненка 

вана Гор.1еика і Івана ЄСиІіоиtо -
ького с.1ужите.1.чwи канце.ІЯрІУ !' 
·ро заборону приR:.uа!'І! в Канцеля 

fl) Р.ОВИХ С.І}'JІИ!'Є.ІіВ І канцеJІЯр C- sr берез я 
Ів до йо го при !зду на 1кра!ну . !'752 р . І 

.111•. JІ ІІІ'д УРСР ІМ З•• 1t)ТС- 12'. 
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777 Справа про повернення Андрtю 

~WІ"нськоІQ' посади писаря Я<І.11у-
t~1вськоr сотні Лу<Іенського по.1- 14_19 .1DІПН 
~у. . 1752 р . 3 

778 Сnрава про надання дозВОJІ)' 
І-~ ереяс.1авськоwу nо.11ковнику Cewe 
hy Су.ииwі на nоfз,цку до Охтироь 14 вересня 
kor чудо'fВорно! Ікони на <loгot.tf -fg5~пня 
Іn я . І754 рр . !О 

779 Справа про призначення Ваоид 

780 

Іs:ученка оо'І'никоw БІ.поцеркІвоько ~4 ч~~~~-
оrн! №ргородоького понку . !752 р . 

Справа про призначення ila<r
fя Koo'l'ama 11а посаду оо'І'ни1<а 
Бо6ровицькоf oo'l't1f киrвоькоrо 
no.rxy. 

22 червня 
І752 р , 

781 Справа про призначе11ня вtІ!о -
кового rовариmа Сеwена Коnцеви 

ча оо тни коw Пepmof пояковоf оо -~~~2 
нt ПереяоJІазсьJ:ого по.пу . !752 р . 12 

782 Справа про призначення пере 

ясJІавоького хорунжого "'xaJ!na 
лука111евича l@УГІІt.t nереяо.11авсь- ~-28· .чипи 
киw nо.повнw ооаву.11011 . !752 р. П 
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783 СпрfІва про призначення вtn-

с ькового. R'анце.11Ярисrв Васи.ІlЯ 

Висоцького пмсареw Генера.11:ьног 27-30 
військового СУду. !}~2~~-

781+ Uи11ул:а Ко.иегіУ tнозеwних 

спрвв з виwогою оdгрунrува rм 

правоu f ,рнІість призначення геть 

waнou К:Ири,11оw Розу1.1овсь.ки1.1 по.11 

ковників у М!ргоромькиЯ t IG!Y сь -25 !рЗВ я 
ІІ'И R ПО,111111 . !752 р. 2 

785 Справа про зв ільнення козе-

лецького ратУ.mного писаря /.СІ!ко у 

Кукурана з киУвськоУ " 011етноУ" 2в-29 rрав я 
кoutctr . !752 р. 1+ 

786 J!ис rування ки Увс ького wиrpo 

ло.ІІИrа Тиwофtя :i геть1.1ано1.1 КИ-

ри.поw Розуuовськиw з приво,цу в -
горо;nа:ення геnuана omi.eнou Ан §9 r:~~:я 
д11Ія Первозваного . !752 J! . 

7'ifl Справа про рСігрун'І'ування Ко 

легіУ tнозеuних справ п равоuІр 

ності призначення геrьwаноw ЮІ 

рилоu Розуwовськи u полковників 

у І.Іиргоро,цськ и і1 j КИУвоькиJІ по 

Арус. ІІ "ІІР.11 УКР 1'86 S. • Н376 - 12т. 

5" а:овrня 
!752 р . 
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78 JІио rуван11я з киrвсьхою пов -

вою канцемрfєю про організаці 

зустрічи гетьwана КИри.1а Розу - 1g_
14 

.ІfІ!ППЯ 
ІІОВСЬКОГО у Ю!fвоькоwу по.uу . !752 р . 

789 JІисrування з JІ)'С!енською і 
. КИfвсьа-ою поJІ](овиwи канцетrрlя и 

npo загоrtв.ию коне!! д.ия проfзд: ~ ~~~=:; 
гетьwаиа 1tиp1ura Розуuозського . !752 р . 4 

790 Донесення С!уtrЧукового toвapi 

ша Якова · Іскри про nиrзд до ге 

тьwана згідно розпоряда:ення ilo І .!lИПНЯ 
го Похtдиоr канце.11ярfІ . !752 р. 

79І Справа про шукання козацnа 
11:ителе11 с . Вовчкове Першо! по.11 23 JDJпня 

Jl'OВOf CO'tHf ПереяСJІаВСЬКОГО ПО• fо5~;РВИЯ 
ку 1Ьtко.1ою Розовикою. І757 рр. П 

792 JІИО'І' ВИ:КОИ)'ЮЧОNІ оС!ов • язки 

!ПІ rвського оС!ер-коwенданта , по;;: 

кавника Авраwа "'ронова гen.wa- · 
Іну !О!ри.~у Розуwовоькоwу про oweb
rь киJвського генерал-гуС!ерн:Н'о 

ІРа JJиxaltJІa Леонnєвз . 
ІЗ верес~ ~ 
І752 р , 2 
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793 Сп.1tава про повернення д.рµ:и 

ні арештованого в mewнtlt спра 

ві вfІІсь.І(ового товари11а Васим 

ЗвениГоро~ського облік і в , ве1<-
. се.1lв , Оо[Jгових ро3писок , зе1.1е 
льних куnчих та fІ!ПІих wаАиових 

докуuентІв , вtдtбраиих nІд час 

йо го аре11!'у . 

7'94 СправЗ про ві;D.правку ки!всь 
киw rенера.1-губе!:fІатороw JІео11-

20 жовтня 
!752-
ІО .ІІИПНЯ 
!758 рр. 

тьєви1.1 в Sапорfзьку Сfч 4660 к Іо J;р~~я 
грошового 11:а.1уван11я за І75І р , І752 р , 

795 Донесення в!Аськовоrо канце 

.111рисt>:1 Івана АJtІІ.рtєвського в 

Ка1щеАЯрfD про надання Aowy wi 26 червня 
оячноІ в.ідпуотки . І752 р . 

796 ,ZІонесеиня керів~иrа Старо.цу( 
ського повиття Каяце.Jtяріr , вfй 

ськового канце.~tяриста Ан,црfя миh-

~;~~::~г: ПfJ,0 НЗДSННЯ l!ouy В ід 26 и~~В~~ 

797 Справа про звt.1ьнеяня у від 

ставку сотякrІJ БооРовицькоУ со,Ні 

19 

КИ!вського no.uy Коноrянrкна Ва 2З-2ч черJ ня 
оилієва , З 
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798 лисrування Переяс.11авоько! nф-
1<onor 1<анце.-яріr з геrьwаноw 

Ю!ри.1оw Розуwоооь1<иw про звJль 
нення у відсrавку соmи1<а БУС!
нJвсьJ(о! oorнJ Фе».ора васинієва 

ra про оС!рання на Іtого wf c цe іІо 

го зяrя , вfІ!Ськового канце.~.ярисh r черня 
та rвана Nакоиwовича . !752 Р.:. 

799 Справа про призначення J.\!Ікси 
Іwа Афецика со-rиикоw Бориопо.rь- І4-20 
~ько! оо-rн і КИ!воького no.uy . 'd~~-

800 Сnрава npo звільнення з nooa 
Jtи иаг.хя.цача оnисиих nосnо.а:итмх 
~.rасі~с ькоt , Креwенчуцькоr , По
~оцьв:оr і Оме.11ьницьв:оІ соrень 
~ргородсь1<ого nоЛІ<у rвана ЦнС!у 
~евськсго за захоnления маІІна , 

hoC!oI ra всsивсrва :1иteJJfв Uирго ~ ~~~~; 
РозІ,ського nOJJКy . !752 р. 75 

80І Справа про звfJІЬнення у вtд 
rавку соrника Бррис пі.иьськоr 

corRi КИ!воького no.uy Сrе·~ана 20 червня 
Аіреидика . !752 р , 

80 lloнeoemrя значкового товари 
118 КИ!ВСЬІІ'ОГО ПО.ІКУ гав рила Га 
рячки ra aorecrar Ю!Івоьхоr noJІ 

.ково! каице.111рtr про звJ льнеии. 

ІІого у відсrаnку з наданияu чи 2~3:16~~~:я 
ну вtnськового rовари111а . Г752 р. 
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803 Справа про призначення вііІсь 

ІСОВОГО КЗПЦЄJ[ІІрИС'І'а Івана Wаксн 

11овича сс.тнико11 ВуеІнfвсьио! сот~~с~~:-
ні Переяс.11авського по,.11r;у. 1752 р . ІО 

804 Справ.а про звf,.11ьнення у ві;ц- , 

тавку військового )'анце.v~риста 20 квітня 
Іваси.1я Ро;цзяпиа . І752 р. 

80 Справа про усунення Григорія 

~ахневича з~ поСІиrтя кош~анtйця 
почrу геть11ана КИри,.11а Розу11ов 

ького з посади ота11ана УJ!ргоро -
ько! сотні та про призначення 

а цю поса;цу значкового товариш 

f.иргородськогр по.п:у Григорір: 19- 23 JІИпн 
осифова . І752 р. 

80S Спраза ~ро передачу на розг-
~;ц Переяс.1авсь1<fй no.11кt1вflt кан 

релярf ! справи про 111укання ко-

ацтва аиrеле11 11 . ЕаришІвка Пе
реt:сJІа:вськоfо ПОJІІ\'У JЬsиrpo11 ЗВо - 21 Jl(l'J'Oro 

~И!\'011 . І752 р. 

ОСП Справа про ви ви.ІІХу з сJІf;цчоІ 

Ітро во.ин ио11ІсІ! до Юtfвсьхо! 

по.111<овоf канце.ІЯрІ! книги odJІi 

ку вОА і ~ . закуn.1ених д.ІЯ ар11і r 
козелець.JиІІ w t щаниноw данклоw 

Стецепкоw • 

.Іру•. Л\\РJ, УРСР 19811 З•• /'l~lt - 12т. 

22-26 
листоnа;ца 

!752 р. 
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Справа про надання вfйсько 

Ьзоwу канцецрисrу Івану маркови 

ky чину бунчукового товарища . 

809 Сnрава про надання бувшоuу 

Ь rа~.tану -МИргородсько! сотні 'ІИ -
Uофfю Миха!\лову чину значRового ~9 т~~:~я-
Іrовариmа Миргородського полку . !752 р . б 

8І Справа про надання C:yвu:ouy 

µиргородськоwу по.і!ІІ"овоuу канце

І~!ярисrу Іtосипу Малинці чину з на -
ового rовариmа !Dfргородського J:;Гня 
ом:у. І752 р. 

8ІІ Спр_ава- про надання з начковоu 

. то:вариmу Переяславського полку 

~дору Новаковичу чину в і І!оько:в1 -11 ~~~~ 
го rовариmа. rf52 р . 

8!2 Справа про наданнІі козака11 

Роuенсько! comi Лубенського 
ПОJІКУ Афанасію і Роuану ка.лени 

ченкаr.1 чину значкових roвap11tIIiJ Z7- Z9 чер . ня 
Лубенського поJШу . Г752 р . З 

813 Crrpa1щ про на;цаюrя с mpmouy 
ки 1'вськоwу rroмoвowy ,канцелярщ 

ту Ct'~f!aнy пасе1шу чину :вfr~сь 

ко1юго rовариmа . 
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811 Справа про надання значковн 

тов8рнmаu ДаІПІ.1у f К!ірnу Вел:е-

·хевкчаu чину вf 11.ськовкх товари 21 грудня 
~ Ів . !752 р , 

8!5 Справа про призначення Стеф -
на Грнгор!єва настояте.1еw Прео -
. раа:енськоУ церкви w. Городища 

l '""'"j~ .. ,,,,. " .... 

ГороднськоІ сотні Лубенського 26/.uшня/ 
по.uу . І752 р , 4 

8!6 Спра»а про спробу вІІІСьково 

го іfанцелярисrз Федора Войнн 

.врятуnаrи свого баnка , удовою 

священика с . лtтки Юtrвського 

ло.оу , від приwусового постр~ -

•ення у ченці КИєво-ВИдубецько І9-2О трев я 

го wонасmря . !752 р. 

8І7 Справа про прискорення від -

правки з києва у Криu татарськ1 ~_ 20 чеРDН 
ченців . І752 р . 

8Н Сдрава про п ідтвер;D,а:екня Пе 

.реяс.1авськоuу uагістрату наказ 

Переяс.павськоІ полковоУ канце.~н -

рtr про внси.u:у на 6 'І'ИІНІВ у 
геn t.tаноьиу рангову wєтність , 

Чехівську вол:осn , П иооарів і 

po6tnmиtв для косіння оtна І п ..:11лн.я 

.бу;D.Івни цrва овечих косар . !752 р . 
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819 Л»от)']!ання Канце.11яр!! з Сев-

ьжою провінц!Яною жанцемрtєю 

про на;11.ання пі;11.во;11.и і rpьo:i: ко1 -

воfІних ;11.м лровезетrя з Глу:~:ов< 

у КИ!в 4396 крd , 70 жоп . •ВJІУ - ІО- І2 аовт я 
ваНJІя киТвоькоwу гарнізону. І752 р. З 

820 Справа npo nеревtржу Киrвоь jою 
ПOJll\'OBOD канцемрІєю ОВІ;D,ЧЄНЬ 

у;D,овн прапорцмка Аотра:~:аноьжог 

драгунського попу Теrяни Скар 

~;г;в:~о~0::;~~:~ноУ dез ласло ~J5~eg:з~ 

82І Справа про nовrорну ви;11.ачу 

паспорта і.Ііщанину w: ЮІєва , кр. -
цю LІоісею Остапоnу , якиR проаи 5_5 чер:ен 
ває у ПеrерdурзІ , 1752 р. 11 

822 Справа про повrорне зоdов • я-
зання по.uови:~: Rанце.ІІЯрНІ , waгt 

отрвrІв та jн!І!их органів wІ оце

во! вла;11.и не відлуокаrи 1.1еmкаи 

ців JНвоdереано! 7краТни з wіоц 

!х noorJP.нoгo прохивання dез ~ ir:rн:я-
o'fltц!lhrиx пacnoprtв . І752 р , 11 
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823 лист ч.11енІ в Канце~рtr до ге 

нерам.ного вfІ!оькового писаря 

lАндрІR Безбородька про вио и.п:у 

~окуwентtв н есеІхідних дм nовто -
нот видачі паспорта uіщанину 

1.1 . КИєВа , кравцю· Моісею і:ютапо
j!Іу , яки~ проа:"иває у Пеrербурзf 
ta ЛИС!'а JtO Ко.аегі f інозеwних 

t: прав про :еияв.11ення на ЛІвобере - 10 червня 

нtlt Укра!ні фа.11ьmи.вих гp ome\t , !752 р . 

824 лист канце.1111рІf до ВОЄВОДІ! 

t:;евсько1 провІнцtІtноr про пере
rзі рку св і дчень удови прі~по~кка 
VІО<rра хаяоького драгунського по.п 

~У Теmяи Скарбогова-rоr, за!'риwа 2 сfчня 
pi-or dез паопо~rа у"': Козе.ІJ.ьцf, !752 р . 

825 ЛИС'f КК!ВСЬJ\"ОГО ии трОпо.1111та 
!rи uофія про вндачу його писарю 
вроwонаху ]іосм"'Єю Га.ІЯхо:всько-

~ паспорта А.ІІІ про!зJtУ І Петер 29 квtтня 
Ьург . ' !752 р . 

826 Справа про видачу Канце.пяріє 

f І!ськовоwу !'О:Вари111у.Антону Ков -
VJ:евоькоwу паспорту д.111 nро!з;цу 29 сt<~ня 
rte repdypг . !752 р . 

l'"·-j~ ~пюо ••••• 
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Справа про од.ерхвння ге1'ьwа 

иоw КИри.11оw Розуwо:воькиw JDІO'ff 

:від сина криwсьного хана , буд-

. аа цького t . погаІІського оараоке 23_24 трав я 
султана Дав.11ет-Гfрея . I75l р, 

828 Справа про вик.rик у ГJJ.Yxt в 

бунчукового 'fоварив~а Якова rок и 

'fa вВ!ськового канце.аярисrа Ів -
на Бахчевського д.~я покарання 

за передачу доручено! rw с.11ідч r 
справn підполковнику Сине.tьни - 5_9 червня 

.каву. 1752 р. 

829 Листування з Лубенською поJІ 

новою JІ"анцелярtвю про вtдправк 

857 козаків-підпоwІчникtв на 
О:уJІ,іВНИЦТБО фортеці "св . Є.Іза І5- !8 АИПН: 
.вети" /нині w. Кf ровогрц/, 1752 р . 

830 Сnрава про перед.вчу на розr 

.11яд киfвського гєнера.11-губериа 

тораІlихаІІ.11а 1t1 єонтьвваокарги 

переяславського по.ІІНового канц -
. .11Ярис;а Сергія Сезоновича про 
виwагання хабарів , зд.ирс~а t 
по6оf , чинені nо го слуnте.11ю ч1 

новника~ ки!вських канце.аярfІІ: а 

карауJІЬниuм otifцepa1.r11 І соJІДат ~;~~~ня 
1111 киfвського гар11Jзону . І'752 р . 
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85І Справа ттро вІд1.1ову канцемр і 

иадіс.tвrи перекладача у прикор 

.11.ониу коw:tсію , по розг.11му rara Гго...зо тшн 
рсьІІ"о-заnорізьІrИх претеизІІt , !752 р. 

832 Справа про повІ.11.о~еиня ll'l!f -
ськи1.1 гeнepa.11-rydepнaropou J.Jи -

xanлo1.1 Леонтьєвиu геrь1.1ана КИ-

рилз ?озуuовського про приз на -

чеиня капіrанз К;узьwу Uакоиuов 

poctncьx;rw: предсrавнихо1~1 у пrrn 

кор;цонну ко1.1ісіt го гозr,.::п.к ~ -r:~;~ 
rаро-заnорозьких npereнзJ!! . !752 р, 

833 JJИOI' І\'И fВСЬІ\'ОГО генераJІ-ГУ-

бернаrорз UихаІІ.иа ЛІ!'онrьєва ге 

nw:зну Ю!ри.жу РозуІ.І()всько'Q' пр 

пересиJіі\'у реєсrру npereнзl ll ra 30 КDіrня 
· rap АО запоро~щіn . !752 р . 

83 Справа про лок!Іраиня оСІrннк: 

ПереясJJавсьnоrо no.uy Гриневич: 
за пере несення nвох о:воfх ІUИ -

нів у о , 3apyd\fнut Rkfвouoro 3-ІО rрзвн 
повІту киrвського 11оєвоnс'::'ва . І752 р . 
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835 З:Ио'І'ування з переяоJІ.авоькнw 

полз:овннкоw Ceweнou СуМІwою np 
видачу Рязаюькоwу t Псковське 

117 драгуноьки11 пoJJ.кaw продово-
льоmа ~ пере11с.11авоькоrо t ~у6 
нtвськоrо вtІ!оьковнх 11о rазннІв 
в рахунок С'!'ародубоького І Чер І8-2І 

нt r Іnс ького ловІn . ч~~~яр. 

8З6 Справа про призначення о6ер 

провіан'І'ІІВР.с'І'ерв П.1є111вєва д.ия 

організаці! постачання в!Соьк 

роз'І'аmованнх на лtвобереанНІ: 
50 ІІ'Вf'І' ІІ Я 1кра!нf лродовоJJ.ьотвоu , фураае 28 !.'равня 

і кtньt.m . ! 752 р. 

887 Сrтрава про скасування вtдп-

равки косарів з JJІ:во6ереаиих С< 

!.'ЄНЬ І&ргороJІ,СЬКОГО nо.ю:у в 6al 
І5-23 нfnров •я 'І'В про заwІну цtєr по 
JІІІПНЯ 

ЗИННОС'І'і ГРО!ІОВІІW ПO;!l.,!'R'OW . !'752 р . 

838 Лис!.'УJ!аннЯ Юнщелярf І з пер~ 

ЯОJІВВСЬКОЮ ПО.П!І'ОВОЮ "о четною" Jb-
wІсІєю про О'І'ЯГНЄНІ!Я з ПОJЖОВО1 

і Со'І'енних коuісарtв !74&.1749 
рр . затри11аю1х инt.ІМ казенних 8-!8 чере· ' гроmеІІ: . І7'52 р 4 
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839 JІиотування Похідною канце.ІІЯр вю 

rе!'ьt.tзна КИри.11а Розр~овоьmго п о 

ІВІ;цnравК-у з Носfвоькоf t КоСінзь 

ІКо! оо!'ень Юі!воького no.l}(y ta 
ІБаоаньоько! , Еаришевоько! , Бере 
~ аноько! t ІІГО !'ИНОЬКО! ОО!'ЄІІЬ 

nер'ЄЯОJІЗВОЬКОГО ПО.ІІКУ - КООЗрfв 
• ~JІЯ заготІв.111 оІ11а у . геn1.1а1106к І! 

r~анговІ\'! uаєтнооті , БнкtвськІ й 1_21 черви 

ІзоJІосtі Переяо.11ввоького noJJкy . І752 р. 

840 Ордер nо.о:овнику Ш-tо коwпа-

~НІоькоrо по.1:ку Гнаtу !Jаокику n о 
аСіорону овавt.11ьно роЗtаmовува1' 

h oJПC на зи uовІ кварtири у ЦиСіу-

1.JJІ:еоькІ й OO!'Hf МІргородоького 

hову . 
І9оtчня 
!752 р . 

84І Справа про розо.11І;цування 06-
та:Вин ot.tepтt аиrе.чьки u. ЮJєва ' 

• /.lарини Бtм11:Ів11и , закаrовано! 

на ;цоnитах у КИfвськоwу wагіот 

раті і Юі!воьк!R гу6ерноькіR 

канцеJ!ЯрІІ з-за nідозРІІ у пере 

ховувзннf 11 кр6 "J Dкраденю: в Yl а-

ви підПО.ІІКОВRИКЗ Родєва Yf CJJ.y 119 :~r~~ 
хиtе.n.ющею. tl52 р . І9 
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8112 Справа про о;и;еравНJfя з пра -

пор~цика Реве.аьського драгунське 

го по,1ку ;и . ~исирева '!"асТиии 
111тра1Jу /І58 крб . 8 коп . / за по
биrrя І ока.1ічення n І Іtськового 

~::;::;и~: ~~:::о~~::;~~ н::у 5 и~~в;~ 

8113 Ордер /до Ге11ерзJJьного війсь 

844 

~кового OY'JJ.1/ з резомщІяwи ·, су 
~ови х оправах про пооиття /со.1-

ІJ:t зтаwи / знач кового товариша Се 

uена Деркача і захоп.11ення його 

1i1aRи a , про стягн ення з запорож

ця федора БакJJаиа грошеІІ на ко

jРисть удОВИ СОТНИІ<В !(аидИ СІ И , пр 
~ овернення зиачковоuу товарн 1111 

~ЗЮІJІу -Пр~хоровичу, грунті в і гр -
)'.;І еІІ: захоп.1ених пок ! іІииu геиера-

::::. в ~:~:~овиw оеІозни w ~ркО- 2і-т~~р~~ ~ 
2 

JІИСТУВ<!_.ИНЯ З Ю!fБРЬКОЮ ПOJIRO 

вою канцелярією про покарання 

винних І. втеч і ко.11одни!І'а Мзкси 

ua СеІІе!!товсьКого надlс;~аного 
києва в 11 . Г.Q"хів . 

4- 23 липня 
Г752 р . 
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645 Сnрзвз -про поdиrtя ;цозорцеD 

Бакуринс·ькиw , фактороw Кзwене

цьі(\ІW і бувmиw чернІгІвоьк1111 п лко 

виt.t ка~щемриоrоt.t 'Uарченко11 з 

товаришаwн СJІу:s11тмtв q ернfг і в 

сьноf артнJІерІТ коwан;цм та вt 

;цІdраІfНя у них 6 пу;цfв казенно 
го пороху , яки іt вони продава.ІІЯ І2 червня 

І752-

l '"""'j~ ""оо ••••• 

на дЄСЯ'l'ОП ' Я'rПИЧНОІ,/)' ярwарку ~ 

11. ЧернfrовІ . 
І4 червня 

!754 рр . Іб 

846 0PJ1ep про nepe;z;.aчy на розг-

,11яд Лу6еНСЬіfОТ ТІОJПІ'ОІ!ОТ наице.м 

ріТ скарfИ козака qигрин-Д!6ро -
ськоТ сотні Лубенського полку 

Івана 11.ечет<t на Федора БезRров 

ного , підданого генераJІь11ого в n
ськовоrо о6озноrо деu • яна ООо

JІонського , зз побиття t!ого си-

на ~рона j захоплення 111у6к І 

BOJifB . 

847 Спрзв11 про зо6ов • язаннл Лу-

6енськоІ ПD.ІІКСВDУ ІНІнц"JІЯріІ 

о тяг'І't! з Де1r>1о а ІІро!tІенка , стаn 

ннка бунчукового товар111:1а ОJІЄк 

сІя Свіч:хн , rpocJ за ноня вкра 

;ценого у ии!'Є.m с . Овсшrн Лубе 

СЬКDІ'О по.пку Ko;iiot.tlilця . 

!3 J!НІТНЯ 
!7'52 р. 

І5- 22 
J!ІІПНЯ 
!752 р. 
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848 Jіио:rуванн11 з предотавнихоw 

етьwана КИриJІа Розуuовоького в 

~nорозьJІ:fіІ CJчf , wиргороАСькиw 
оrникоw Ваои,11е11. зару,nниw. про р з 

j:: .1fду1н1ння справи про 11а6.11ю зап -
t~озького курtниого orawaнa Чуба 

~nfзнану в вахчиоараf олуюн•еzе Z- !5 .11ипня 
~риuсьхого хана А.1.і . !752 р. 

849 Справа про переси.11ку в Пер~~ 
JISBCЬJSY ПОJІІ\'ОВУ канцецрію , на 

tсJІаного з Сискного приказу ю~ 

ЄJІJІ І.І . 8о.11Отоно1:1і кt ндрата Гри 

ор • вва , :еисtченог9 ІІ'нутоu за 

часть у 1<p!lдfzц f 2800 1<р6 . у 

jГРоУцько-Сергf У:еоьJ< і ІІ лаврі , 

850 Cnpa:e!I про зГ:В!Іл:rуваІПІя J[}!Te 

6 І!: ОВ'І'НЯ 
!752 р . 

,11ew 1.1 . Києва Ваоилеw Е.tажевсь 

І<Нw - Іt!ргородсь1r11w t в f ІІськов1 w 
1<анце.црмсто1.1 Ро1.1аио11 Копачоw 

д і вки КИє:ео-Ф.~~орІвсько го Возве 22 січня 
енсьхого uонастиря Агрипини Ст -~5~того 
роа:овнм . І755 рр . 

851 Справа про зобов • яззння по.а 

тавського ПО.іІКОВНІІка Ан]!J)ія ГоJ 

.пенка вжити заходів дJІЯ бороть 

~:к~ 11е~~:~~~tєю в Перево.хочан- ~9'~~н~ . 
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852 Q'Ід.ер до КИУ11ськоr полко11оr 

канце,11ярt r про зв t .1ьнення від. 

консистенrоького nода1;1<у погорі 26 серпня 
.mix хителtв ІJ . Нооtвки . 1752 р . 

І75З р . 

853 Спраnз про надання на ранг 

t лості!!ве во.ходіння грун~ш~ 

~ тsр.;rинн , козаків t ое.~ян J.)fpгo 

родського , Лубенського , Старо- Іб 1~~~ня 
=~~с;:~г;я~ f н . no.n:tв Лt1106ере 5 ч~~~~я И 

І756 р; 

е~З Ордер ге,ьwан8 Ю!рилз Розуwо -
~ького жо Канце.tЯрtr про розс,11f 

~увакня справи про вид8чу кон

~иотенrоького утриw!іння деІІЩика 
f wагунаw коwанд.и пІ,1по.1ковІ!Ик . 
Іцрагунського nо.11ку кн . t(ербатов 

р а ,11fтн! uJoяцt !755 р . 

Лист гетьwаиа IO! pиJJa Розуwов 

Ь ького. м генер8льного підокаР

. j6tя ВасиJІя Гудовичо про вианов 
ІJ!ення наг.щцу над. ранrовиt.m має k:П5~g~ня 
11остя1m JІІво6ере•ноУ 1краfни . !760 р . 

АР1"· Л "ІІ РІІ. УРСР 1986 Зао Іt31~ - І~т. 

l """"j~ .. , .... " ... 

!8 
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854 Справа про вк;~tачу nрм,11,ворно 

wy косsзарю , ПDJІІІ:овнику Григорfr , 

JІООис n:y унtверн1.11а про пра:во 
власносrJ на waвrнocri nокfйно 

.го лусsенського noJЖonoгo cyд.nf 

AнJlP f Я Я'І<овлева , с , Хороm1<и , с . 
Пулинці , пі;цваро1< паюmицІ ra 

;:~:-= . Р~;::е~:ч::: ~У~:;:ь· ~ ~~~ 
спа;цковwців . 1753 р. 26 

855 Справа про поверие~ня прапо] 
щи1<у rРузинськоrо гусарського 
'полку кн . Давиду Раrtєву 20 ;ц110 
рІ11 підданих у w. 1Мрго1Jо;ц! , Бі І 7 т':6~~~: а 
дІdраних у нього :в 1746 р. І753 р. 25 

856 Cnpa11a про повернен,ия оиукаw 

вt1tсько11оrо канце.ІЯІJоІС'І'а Іt.Іиwеи 

'1'1я Рад.м'fа 'l'perьof часrмни при 
. 6уr1<ів з JІебедиmннського w.tина З JІнпня 

на Козелецькій греблі Киfвсько- fs5tавия 
ГО ПDJІКУ . !755 рр , ЗІ 

857 Справа про розслtду11ання з.110 

Івимваиь гадяцького nол1<овника 
Ile'l'pa rалецького ПЬІ! С'І'яrненн! 
ІвtІfськовоrо noдa'l'iry з w.rииів 

. corниira і козаків Багацько! cor 
ні !4!рrоро.11.ського noJІKY на р. 

Ле.пі наданоrо Aowy у В.'Іасиtоть f~ ;~~::, 
гетьwаиоw КИрилоw Розуwовськиu . І75З р , П 
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858 Справа про на;цаІ!Ня при:цворно~у 

І<Обзарю , ПОЛКОВНІП(У Григорію , 

JІООиоn<у в ім.них в!Рськових сІн -
:a:at>eil: t отепу у JІубенськоІ.ІУ по.11 і~ ~~;~; 
Іку . 1752 р . 6 

859 Справа про повернення ІJ.РУІИН 

lapemroвaнoro в таєt.ІНt!'! справі , 
І&t:Іськового това}Жmа Василя ·S9e 
~игоро;n.ського оСІлікfв , вексе.11Ів 

!боргових розписок , зеuеньних ку -
~их та fНШ)!х wа~'!нових ;цоку11ентt ;іо ~~;;Ня 
tвt;цtСІр а ких пt;ц час nого apem!'y. І75З р . І4 

860 Справа про "ІТО;цtл СІуІf'Іукови w 

Іrоваришеw Даю1.11011 і новосерСІсь

~иvи каnрз.11а11и Требинськиии спа -
Ь.ини свого ;ця.!(ька , серООького 

Іооєво;ци :е ві;цсrавm1го Со'і'Ни1<а ІО .ІИПНЯ 

IpкJtlf:ecьP:of сотні Переяславськ JиJ~~it;n. 
о nолху СJІавця ТреСІинського . !755 рр . 22 

86! Донесення rенера.11ьноrо вt r:сь 

~011ого су;цу про розс.11І;цув а11Ня с -
І'Jеречки за грунти у JіубенськоІ.ІУ 

І'J мку utж СІунчуко:виw тonapиmew 

Rкonow Мар1<оnичеw ! при;цворниw 

ln~~:~~::~ . полковникоw Г}Жгорієw 3 ~~~о~~;ц ІІІ 

А•1•· ЛІІІ'.11 УРСР ІІ«і З•м .ot)I0 - 121'. 
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862 Сттра:ва пri o розсJІfду:вання ска ~г 

кнr:вського по.1коnого писаря /зг доu 

по,11Ко:зого сумі/ 3-Інов і п Борсу-

ка -та со 'l' ника О.ои1t1евськоr сотні 

ію~Івсько го поJІку Васнм Шраwчен 
ка і Ііого С!рзта , військового ка -
целяриста ОJІексаща ШраlІ'!енка 

ІН а бунчукового 'І'овариL'Іа В.~шса 

!Буд.11 1 нсьІ\ого за привласнення п't -
1<1 аннх t незакопне ск уповування ~06~;~~а а 
грун'І'ІВ. 1753 р . !О 

863 Справа пре спір щбенського 

полкового обозного Івана Кулясsк 1 
з вН!ськови u канце.ІІЯрнстоw rва 

нои Ку.11яС!кою за грунти у с . Бер з -

нлки ЛукоІJськоУ сотні JІ,убенсьІ<с 5~р~~~ВІ!Я 
го полку . !753 р. 

864 Сп рава про спір за грунти 'І'а 

ипо.кіс Стро.кач f в D ЛубенськоІ.!)' 
по.ІІКу uia бунчуІ<оD~ши товариІ!Іа J.< 

ffкoвou Марковичеw і придворниw r7 JІІІnня 

КОС!зареv , ПОJІКОВНИКОJ.І Гри горієм 5 1~~го 
люо:нсткоu . !754 р . 94 

865 (Юдер геть 1~1з нз Кирила Розуwо -
ь1юго про надання гр . Дарі І Го 

.повкfнВі до;цатковоr відстрочки 

П судовій суперечці за грун т 

J t ~ о . о . Коровинці і Березtвка 

~онстянтинівськоr со't'ні }Іубенсь 
~ого полку з бунч уковн/.61 товари 12 червня 
paw Лазкевнчеu f Полі rnкою . !753 р. З 
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-· гзо -· 

Справа ПІЮ опір .11уеІенського 

полкового обозного Івана Ку.ІІЯбІ 

з городовиuи КОЗ ІІКІІІЛІ і ОЩраІИ- ~s!РЗВНЯ 

;;w:a u;. Л~~:~н:~t ~риutську толо~5f~~~ 

867 Спрзва про вІдНОВ.'ІЄННЯ WЄ!:О-

~вих знзків uJи uaєmoorяt.1:11 Сіунч;; 

о:вого товари111а Іваuа raua;ii r т 
ІСірига;n.ира ВитковІІЧа у Стародуб- . 

2
6-

28 
::о~~~~::~~ . зН11щених за нзка - ii§Rв~~ 

868 Справа про приз!!еченн.ч кouf -

if :11..'ІЯ ук.11адення ІАЄJ:ОВОГО П.'ІВН 

еuе.JІЬ спірних ufJ: КИєво-КИри.11і -
ькиu Троrцьки1.1 uонастиреu і КИ rв .J~~ 2 

ЬКИІІ w.агіс1'рЗ1'011 . !753 р. 

869 Справа про передачу на розг-

АЯд ГJІУ :І ЇІІСЬКОГО СО'l'!!ННОГО пра -
іння ска рги вfnоmвного гуса -

ра Угорського полку КИриJJа Аксє 

• ьєва на гJJухtвського аите.u~ ІІJ' -~~~~ 
а ГУгнивого за нecnJJa'l'y Сіоргу . !758 р . 

/І.р1.<. Л-.Р~ УРСР 1911$ Зом 1<1310-12<. 

28 
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870 Сnрава npo nередачу на розг-
j.І яд !.&!рrородськоУ l!OJli{OBof кан
це.11ярі У скарrи кап! !'ана Мо.ц;цав

Р ького rусарського по;mу Ваои,11я 
ІJіевчукз- про продаж заставле11оr 
йоw:у uирrородськиw козакоu Гри- ~~ ;:Е~~~ 

. ЦЬКОІ.І ЦІ!куне11ко11 с if!OJS:B'l'f . І753 р. 

871 .листування з Миргородською 

полковою каt1це.11ярtєю про повер

нення прапорщику Грузинського 

rусарськоrо 110.ІІКу кн . Дави,11,у Ра 

!'!єву 20 дворів пі.11.даиих у 11. 

~:о~~ді , відібраних _ у нього ~ ~ії~;~-

872 Справа про розсжі;цування 

скарги соткнка Г.ІІИнськоr сотні 

Лубенського по.11ку Антона Кри

а:анІвського на удову писаря ге 

нера.1ьного ст Івана І!ін:овця 

Q.leнj JІнзотуdІвну '1'!І П другоrо 

чо.1овІка бунчукового rовариша 

Данила Треdинського за nрив.11ао -

11е1111я п дворів пІ,11,д,аних у о. 

Мойоеrвка JJyкowcькor со'І'нІ lІУ-
беисного по.п:у , нц,авоІоІ)' ІІоІ.ІУ ~\;f:~o 
ге'І'ьwаноw КИрм,11оw Розуwовськнw. І753 р: 

Про .... 
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..... ІІІ І д'...,.,"°.· [ ЗА ro л о в к 11 

a.•n . •о~•Р• І .. "" 1"'"""'1 "'." .Uтt1 •кето• """' 

6'7S Справа про розслідування ска г 

СІунчукових 'l'овариmів І.11лі 11.ило

радовича 'l'З Івана Олет:андрович 

на прюсазчиків кн . Пік.Іти ТруСІе 

цького зrа захоплення rx грунrf , 
х.1tСІа , сі_на f ху;uоСІн у Пирятин- s-4 :s: овтІІЯ 
ькіІt oor11i JІУ.С!енськоrо полку, !753 р . 

874 Справ а про звинувачення оот-

875 

и1ю1.1 КропивянськоІ сотні Пере 

славського по,~rку ДІ.Іи'l'ро1.1 Дараг -
0 1.1 з спадкоємців Г!'!Нерал- 1.1 а І! о-

ра михайла Хрущов:~ в захоп.11енні 7 серпня 
рунтів Кро.пивянськІ й сотні пр,и ~~5~чня 
~рmині р . Іркліfв. IJ56 рр. 

Слра:ва прФ звину:вачення С!ун 

укови w товариmеu сте:JІа н о u Toua 
ою старос п~ х . Без угли І! Яготин 

ьІ\оІ сотні Переяславського по.л 

~~~а=~н:о;и~:г: ~::~:~~;~\~ ~і~~ня 
Во І!т і вці . !754 рр . 

876 Спра :в а про спі р луе!енського 

11ящени:ка ~дора Барвfноького з 

ртникоw ~оронізькоr cor'нt Нf хи -
ького поnу Ан.цріеv Холодовиче 

а :nІд!вську спадщину своє! ;npy ~S~~~~~я 
!>rh-,i , 1753 р . 

АJ>1к. ,11\Р/1 УРСР 1986 Зо к. ІtЗМ- 12т. 

25 
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~···~ 1 •• ..,"< •. 
•• •<ро 

ffl7 ,4онеоею1я оотника Г,;~инсько! 

сотнt JІ'уеІеноькоrо полку Антона 

І КJмаанfnоькоrо про наJ;;ания Aow~ 
вtдотрочки у poзr.irцi JІ]'6енсько J 

поuОІІою канцеJІярJєю окарrн RS 

нього wаnt!вських :а:ите.1tв , ота 

;:1:1:а~:~::н;~~;У:t;:~ар~а~ . 7 ~~f~ 

f578 Листування з 1.)Ігrородською 
Іпо.яковою канце.nярІєю npo розсJІі 
Іtування суперечки сотника Глмн 
Ь ько! оо'І'н! ЛуеІенськоrо ІІОJІКУ 
Ілн"она Кр.~а:анІ:вськоrо з значксв w 

товарнmеw ЛуеІенського nоJІКу Вас ,;; 
ln:ew Уотиwо:вичеw за захоплення 
frретини ста:вка ·і 11.11ина під w. 

t~;::~:r~o~~:;~кo! сотні Мірrо 6-J~sт~~ви 

f579 Справа про взаєwнJ 0СІ:еи11ува -

еиня у нападах , nоеІоях J захоп 
І!! еинІ wаІІна wta значковиw товар· -
l:Jew Мирrоромькоrо по.11ку Дштро 
ontuoвичew , нoвocep6oьiniu ryoa -
ькиw oeкy11;1,-waiiopow J.!ар • янович wIO грудня 
І задиtпровоькиw хите.11еw rРохи f~езия 

. wow Кореие1:1коw . !754 рр. !5 
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880 Спрзва npo ontp utz киfвоьки 
OJIKOBHU оу;u;ею /6УВІІИU ПОJІКОВИ 
иоаре11/ SиновІєu Бorюy1tou і ІfИ ~

ькиu 110.ІІКо:виw обозниw /6увmиu 

ОJІковиu суддею/ Q.ІіекоаІ!Дроu Со а

нною за пра;во зняти вроа:аІ! в 

Dангових ,uаєтностях киrвського 

ОJІі[ового оуд.11.tвсrва , о . с . пичо 

овцf та Оuе.ІЯнове КИУвоького 
о.'Піу . 

881 Справа npo розгляд ПереяоJІав 
ькою nо.nсовою кзнцемрtєю окар ~ 

коuпанІАця НадвІрноІ коunаніІ!

ськоJ- корогвн Петра Васильєва 

на nереясл:а:вського поJІКового 

осаву.11а І.t/ x al'!JJ.a Лукашевича за 

захоn.иения uа!!на І річниІt аре1:1 

['"""'j~ ••<to• ··~·· 

. il:oro -11вагера Іоси~ Подо.иьсько .i4-I5 жовт я 
го . І755 р. з 

882 Справа про скаргу tф1.ставно 

го лу6енського по.:акового осаву 

ла Федора Зарудного на сотника 

Арха нге.:асгородоькоf сотні lr\!pr< -

~~~~;к~:о х;~~;У t п~::~~~:~:а в~ ~qі:ия 
zаю. !755 р. П 

.lpt• 11\ІРІІ УРС~ !'ІМ З••· ... 376- 12> 
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88: Лисrування з wиргородськиw 

ПOJIКODHИRow Фе.11.ороw Осrрогра;цс 

иw про спtр .rу6енського повов 

го ОО!ІВ)'JІа ФеJІ.ора 3аруJІ,ІІОГО f 
wиргоро;цськсго соrника Васим 

3ару;цно~о з козакаuи И!propoJІ.
cьRoro по.rку за rpytmi і озера 

с . с . Тухи І 5JIOJІ.fl'вкa Яресько 12 листола11. 
. сотні Іtиргоро;цсь;юго полку . І753 р , ІО 

884 Справа про побиття t!I захоп 
Аення КОІІЯ у козаків І.І . ОриицІ 

Горошинськоt COtl!f ~РГОРОJІ.СЬКІ 
го полу nиJІИпа і Іlарrина Авра 29 вереон 
wенкfв новосерООькиwи 1<апрала11v. 1§7~~ня 
!.!і!1<01.:ою ira Inaнow Тре6инсь_киwи . І754 р. 

885 СпраDа rfpo переJІ,ачу на розr 
.ІЯJІ. nере~ю.11авськоf по.вово! жа· . 
це.1ярff скарrи козака с . !lзла 

Березанка Яrотинськоf соrні пе 

реяс.1авського поJІКу Гната Коцю 

6н на ві Rськового канце.11ярисrв 
Фе;цора Кисе.иівського за неопJІа 3 корисrув~ння Rого конеu . J~gnp~ 



- - 226 -

Кр.оІ••< l'"'"""j "•··· ~•<ТО• ••••О 

8ffi О{)Аер переяс.nа11ськоwу по.ntов 

ню:у Се11ену Су.ІИ11t про повt,11.011 

ле11н11 До11овtn еконо11ічнJіІ ІІ"анце 

.аярі r геть11ана КИрн.1а Роз)'ІІовоь 

Rого на ЯІІ"іІІ: під.ставі Rозаки с . 

Краоного- ваоаноьRоТ oorнt Пере

яо.1авського nоЛІrу Степан JJaвpi 

ненко з товариnаw воло;цtють Іб груд.ня 

ставко11 у ц'Ьо11у oe.nt , 1753 р . 

887 Справа про спір значкового 

то11армmа Переяс;,~авського no.tКy 

Д.Wитра Коз.1овського з вtйськови~ 

кан цемриотоu ФеJІ.оро11 хиоелІвсь 

КИt.І за ПрІІВJІЗСНЄННЯ ПОЛО!!ИНН 

. озера rriA о . Лісники ЯГО!ЮІСЬ!ЦІ 

со тні Пере~;славоького полку , 

свавільне насипання rpe6JJI , пот 

равt х-'Іі6а t захоnJІення JІ.ВОХ f~ ~:~::, 
конеІt;- І75З р~ П 

888 Справа про спір удови Wipro-

ponoькoro поJІкового обозного 

ПеJІагеr Родзянко та П синtв , 

хоро,.11ьськоrо сотника Jєpewtr , 

га;цяцького nол.ковоrо оу;11;дІ І:еан 

І 1111ргоро;цоького по.uо:еого оса 

ву.11а Сеwена з роnинаwи козаків 

Хоро..ІІьоькоУ сотні МИргоро;цоько 

го ПО.ІКУ ІJІJІЯІІІЄНКІВ , J~ІащенкІв і 

Фе;ц11Ув за по6оІ , захоп.11ення гру -22 берез я 

тів , хуnо6и і'З перео6t>яа:ення і~~ 
C.tyJІ:60D. !755 рр, 52 
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КроІо•о 

1754 р. 

889 СвtдчеЮfя козаків t коз11чок 

fІреськt:оськоr оо'І'Ні J.Іиргородоь 

кого поАКу про продаж овоfх гр• н

тів вtАоьковиt.t -rовзриmаw Прохо 

пу і ~ртину 'ТроQи11сь1шw . /Г754р./ ro 

І75З .р . 

89 Спра:е!І npo спір хозакі :е с . 

i.la.1111 Се;uеuька Jryкowcькof со'І'ні 

Лубеноького поsу ,1tііитра t Гав 

ри.11а Кр~охиа. з сотникоw Хоро 

.пьськоІ coo:1;f ~rгоро;1сью:.r- о 

по.11ку Ієреutєю Родзянкоt.1 за 

наІзди , захоп.аення грун'І'tв t 
B0.1JB , 

89І Справа про передачу ва розг 

JІІІд rенера,11ьноt.tу в f \'!ськовоиу 

суду оупереч1<и ген ерального 

в і і1ськового аунчу:а:ного ДеJJ • яна 

ОdО.1ОИ0Ь!І'ОГО з 6унчуховиw 'І'ОВІІ 

pиmet.t !ll<oвot.t Іlарковичеw за ' ху -

21 :І:ОВ'І'WІ-
28 .ПМС'І'ОП!І а 
!'753 р . 8 

тір у ГороmинськНі со'І'нl J11бен ІІ- 14 черв ~я 
с ького по.пу . ' І75З р . 5 
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892 Cntщ!a npo onf{J у;цови wирго-
родоького ло.1хового обозного 

Петзгеr ?.Ідзянко "а П оинtв з 

родинаШІ козакtв :Хорольоь!\оf 

оо-rні М!ргородоького nom<y Ілл -

meнr>tв t Федяfв за 110601 , захо -

1 '"""'1"~" 
~··'°· І ".~. 

.п:ення rрунтt:В t жу11.0СІи та пере '2~ ~~~~~~-
о61'яиення: oJІy:a:tfol) . 1755 р. ІО 

89З Справа· про опtр у:z~.ови uирго 

родськоrо nо.1ковоrо оеІозного 

ПеJІагеУ Родзянко та П синtв з 

родиною 1<озакtв Хоро.иьоькоТ оо -
ні 1Іирrородоького полку Федяfв 

за незанонне куnлення оtноааті ~;~~ 
і утаєння сn~,овнх ;цокуuеноrtв . І75З р. 

894 Справа про передачу на роз г 

АЯД Лубеиськоr 110.tll'OBOf !І'SНЦЄ.1іJ -

рі У скарги бунчукового товари111 

АнJІ.Рія Новицького на свого СІра 

•ri1 , СІуuчук0вого то;~арн!ІІа Федор 
Новицьіогв, за nрив,11аонення ур -
чища Опустіле Городище та ymo 
ки 1- крив.nи , чинені його лtдда 

ниu у w. Снtтинt Т116енсьКого 

110.Jllty . 
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КраІ••• 

895 Справа про опір .яуdенського 

по.D'R'ового обозного Івана Ку.аяО 

:н:wиго~~А:~: ::з~;::о~к;'~ rP~~:: 
.аоху на р . Со.яониця . І755 р , 

896 Донесення Переяс.1аnо
0

ькоt по; 
ковоJ канце.ІЯрІf про за"риuку 

у розглядl суперечки СофJfвоькс 

го ка'fjедра.11ьного wонао"иря з ос'і'

никоw і козаками ВоронківоькоJ 

оо"нt за грун'і'и , на.tе1ші до uo 
нао тирськоr wає"ноо"f , о . Ко ІІ -

лоnе Ки JnоькоJ сотні КИ!воькогс I S Оерезн 
• ПОJІІ< )' , • !753 р , 

897 Рапор" оороqинськоt СJІідЧ"о f 

коwІс І ! І док.пад КанцеАЯрІ! np 
РОЗГ.tЯД скарг козаків , ПОСПОJІИ 

"их J духовеноtва По"оцьр:оf , 

В.иаоfвоьRоt t ЦІІ6уJІівоькоf оо

rень ~.~ргородоького полку на 

Оувшого наг.t11дача вl.ІІЬних пооп 

JJИ!Их Івана ЦІІ:Оу.иевоьР:ого за н 

пади , nodof , aPeait11 , з'ахопJІЄння 
сІноа:етt , wаІІна , 11.110611 і спа~ /~~~~ня 
1,11!6а . І755 р . / 

898 Справа про розоJІІJІ.Ування по 

хода:ення ЬІихаІ!JІа :лиоякова дJІя 

звt.fьнеЮІя !!ого вfд кріпацmа у 28 червня 
Іющра.tа !нгер11.11андськога драгун rf~~eзнi 
оького полку Єгора Іварова . !762 рр . 32 
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M.• 1il••onPo· 1 3АГОЛ08КІt 
•І•.-.... 

899 С11рвва 11ро cnfp nереяо.павоь 
кого 110.ttКово го хорун:аого Григо 

рtя !.Іоцr;-ка з лереяо.иавоькиw ло 

кОвиw 01м.ею Консmнrо.1но~.1 Леое 
flевиче~.1 за налади на- Rого хутt1 

к.,. •••• 

1 Зо.1отонtсь1<НІ сотні , захолJІ:е1 µ5g~1дня 
ня .rюдеСІ , худоби , Ofl!З тв t11 . 18 січня 
1о1аІ!нв . 1755 рр . 

900 Сnравв про звинувачення коз: 

коu о . ДоеІротове КроJІ:евецькоf 

1 ··"-J~·· ....... . .... 

сотні НІІDІНСЬКОГО ЛСІ,ІІІ'J ,l&!ко.1101 

І\;У11чиноь;.-иu вНtсьцового капцем~ аовтня 
риота №xal!.ta ~.JlОрадовича В r~'l'OПЗJ а 
захол.иенні J:Іого wаJ:Іна . J;.755 рр. !8 

90! Справа npo пере,11.ачу на розг 

.ІЯ.Ц J.:иргородоь1tіІІ: ЛО.!ІtОВІІІ: КЗНІ -

.:е:ярtУ окарГІ! аитем КонотянrинІ -
оькоf оотнt ,дуеІеноького 110.111<У 

Антона ,іі.ом6ровського на сотника 

Хоро.иьськоf ootнf МіІргородоь

кого nomcy Ієреwfю Родзянку за 

наnа,11. на ІІого дІw , no6of , аре111 

І захоnJІІення wаІ!:на . 

902 Справа про сr<аргу аителІв 

І.!иргородоьr<ого noJll<Y нв 6увшогt 

наг.1ядвча вІ.иьнкх 1100110.ІJИтих 

!6-18 
травня 

,1753 р з 

Івана Ци6у.1Івоь1tого тв ЦИ6у4fао ко-

го на wиргородоь;:у старшину за к~f~Jя 
крнвдк і утиски . f75З р . 
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903 Справ.а про розс.1І;цування 06 
сw~внн закатування nt,ц;цячкw JJц н-

оькоr воєводоькоt канце..:тріt 28 грудня 
Фе;цоt'О;І Т,.111nикоnнw а:ите~ьки .11 І~~Рвня 
Го.1тви R_атеркни Іваново! . 1753 р. 

904 Сnрам про скЗрrу nереясsв 
сь11оrо по.;mовника Сеuена Су.4ни: 

11а кptrcкoutpapa !.'.арка Рикачев 

за захоплення кр і паків , r,оней І- ІО серпи 

t иt;цноrо казана . . 1753 р. 

>05 }і)Іотування з Переяславською 

906 

по.пковою ка1щемрією про шукаш~ 

>озацтвв .житеАЯІЛІ !.! . Березань 

ани.1оw кас •я1101.1 , С'І'ефа1101о1 гала 

тенкоw , ЮСкоw Лоrвмноw і Проко-

поw ПІве;цен1101.1 , пІ.JUІ.аннr.tн покійн - . 
о 6ерезаж~ького со11f11ка Васнц fб ~~~і~~ 

Дуuитраmка-РаР.ІІі . І75З р. 

лис Т)'Dання з По.1тавськос пол 

ковою канцеJІ:Ярfєю про заборону 

тарооан:s.арІвськоr.~у сотнику Бер -
зАну чини~ уmски вt;цотзвноwу 

уоа ру Федору Кон;цра ну , ЮІ те.lю 

u. Боrоро;цичне Старосана:арtвоь
коr сотні Полtавського no.u<y . 
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9(]7 СБідч·ення про грунти скупл 

ні та nрив,11аснеJІі у 21ителів flpe 
СЬ!івсько r comi !І.иргородськог 

полку військоnиwи товариmа!.ІИ П 

goпou і ІІ.артино1.1 ТрощинсьfіИІ.Іи 

переказ указ ів КаСіtне'!'у від І7 

р . і Сенату від І74І р . '!'а І74 

р . про з116орону скуповува:rи гру -
'і'И і приnер'і'ати 1 пfдданс1'Во ко 
заків і :вільних посполитих. /ТТ54 р./ 

1758 р • . 

908 Ордер до киrвського подковни 

1н:1 Дарагана '!'а ли·ст від киl'всь 

кого 06ер-ко11енданта 6ригадира 

Костюріна про орган іеацію розе 

.ІІідуваІШя СІСарги ІСапі'і'ЗJІа юПв 

ського гарнізону Івана БезруІС оl! 

на оо'і'ника Павла Гудиwу f ,коза 

ків КИ!вськоf со'І'ні за нанесені ~ ~~Е:~ 
owy образи . І75З р . 

909 Справа про заОорону JІу6енськ -
wy по.111Сово11у суду nт1ватм при 

сових заходів для забезпечення 

явки в суд капі '!'ана Угорського 

гуоаQСького полку Івана малаwи . 
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9!0 Op:ztep!:! 6унчуково1.1у то:оаf'ІшУ 

да ни.11у Треби не ько1.1у та Генераль 

ноuу військовоuу судові про по

вернення бувшо1.1у олу:sиrе.nю nиоа 

ря Генерального ві Иськового су

Ід.У rвана Uиковця Ул:в.оу Солоду 

худоби, з_ахопленоJ в;цовою І~ковµя 

нині ;црухиною Данила Требинськq §7 л~'і~:~ю ; 
!758 р . 

9!! Спра:оа про пf;цтвер;цJІІення пе-

редачі на розгляд Переяславське 

полкове! канцеJJярі'! скарг бунчу 

1tового 'і'овариша 1іиха!tла Іваненк 

на переяславського полкового ос -
Ів ула ~хаіt.иа Лукашевича за заор -
Іиня грунтів у його хуторах в Зо 
лотонtськfй і Кроттив • янсь~ і: й 

k:отнях Переяславського полху , 
\знищення шинку в одноwу з хуто- .r,ис~~ада 
fpfв та інші кривди . !'753 р . 

9!2 Справа ттро зобов • язання вfІt-

оькового екз актора , сотника ГJІІІ -
Сько r сотн{ Лубенського ло.ІІКу 
ІАнтона Криханtвського повернуru 

начковоwу товаришу Лубенського 

jrтолку ~дору ХИJJІJЄВСЬКОІ.ІУ пару 

!волів , з12_хоплених його вfйтоw. 

І- 3 
.І!ИСТОІ!З:ЦЗ 

!753 р ; 
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9І3 Справа про передачу на розг 

JІЯД Генерального ві: Іtоькового с -
ду скарги канцеляріУ генеральн f 
ві:і!ськовоr ар'І'ИJІеріf на лереяс 

лавського nол«ового суддю Коп-

С 'І'янтина Леселевича за привJІЗс 

нення С'І'епу t nмцу з д:воuа ха 
'І'ЗUИ в с . Горбанt Гельuяз і вськ1 r 

І ,."""'"І ," ... 
> •«ОО ••••• 

· со'І'ні ПереясJІЗвського полку , н; -
леа:них ?ереясJІавськfА 110JІКові !f §9 г~~~~н -
артиJІерІ! . І753 р. 7 

9!4 Рапорт бунчукових 'І'оваритів 

Григорія Іваненка і Во.;Jоди uира 

Велецького про складення отrису 

ВіJІЬНИХ вііtсь«ових лук СтроRВЧі ; :~н:::::~ . ПОJП(~ ТВ СуСЇДНі:J \29 п~зе~~Я 

9!5 Рапорт канцеляр! У тетьwану 

КИрилу Розуwовсько1о1у ттро пере

силку опису ві.хьних вtІtськових 

лук Cтpoit-aчf у Лу6еНоькоwу пол 
ку та сус і дніх з Нl!І.ІИ земель . 

Ордер до Лу6енськоr noJІКonoY 

канцелярfТ про надання глинсько 

wy с_отни«у Антону Крижанівсь«ом 

відс'І'рочки у розгляді в поJІково 

wy суді його суперечки за rрун-

tи з uatвi !вськиuи козакаwи і І§ ~~~~;~ 
отаuаноu Qiдopou Ревою. !753 р . б 

Дру•. !l!ІІ•ІРДУРСР 1966 З•~. М376 - І2'. 
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9Іб Інс трукціr і ордери бунчуко 

ви 11 тов ариmа11 Григо рі ю Га 11алff 

та Івану Скорулі про контрольну 

ревізі ю 11аєтностей генеральног 

:ві Іtс ькового oca:вy.ira валке:вича , 

ста родубСЕКогО полкового ПІіСаря 
Петрунке:в!:!ЧЗ і бунчукового това 

рита Іва!Іа іуравки у Стародуdо 

кому по.11ку . 

917 Донеоення киrвоЬкого nмков 
m1ка Єв 'fі wія Дараг:~на та випис 

ка КанцелярІf про збtр ;>:оно::и о 

тенаськqго податку з сотень пе 

реданих у_ кпrвоьЮІ іІ: по.11к з Ні-

zиноького _1 Переяо.лзвоького по п січня 
ків . І753 р . 

918 листу:вання з переяола:воьки u 

nолко:вникоu Се 1.1 ено 11 Сули 11 ою пре 

стягнення r~одатко:вих не:цо r11ок 

з uає'!'J!остеіі придворного nо.лко:в JJИ~~пада 
ни1<а гаврила Вишне:воьмго. 1753 р, 

919 Сnрава ripo розслідування зdо 
ру віі!сьІ<ОЕого пОдатку з 11JІИиі1 
dригадира слобідських nолкІ :в 

Ваои.11я Капнtота :в с, Обухів.ка 1_3 червю 

!2 

ПершоУ отародубоько! сотні. 1753 р , 12 
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92 Сп рам про розс.1ідування 

окарг синів ПоRійного !.ІИргород 

ського полко:вого :хорун:~~сго fІко а 

і Рсwана Черкасів на буБшого 

wиргородського полковника , зго 

доw <!ригадира с.:~ю<!ідськи:х пол-

ків Васи~ Капніста за примр-

нения у піддансmо !х плеwfнни 

· 1<а Григорія та захоп.rення його 20 Бересн 
w.mиa нар . J'k:e;iyc. 06ухІвка 1750-

2S жовтня 
Миргородського по.111<у . !754 рр. S6 

92" Донесення Каtщеляріf гетьwа 

ну КИрилу Розуиовоько1.1у про бе -
підотавність вип.лат~~ Нf21инсько 

wy грець-ко~ Сіраrотву ІВО крб . 

за ви1<ористання під 1<арвасарfю 22 .ііипня 
ЙОГО ДБору у U. КИєвf . !758 р . 

921 Опреді:лення і випис канце.'ІЯ 

рjу _про виплату аителяt.1 КиJ:всь 

кого і Переяславського по.лкfв 

59Іб крб . 54 коп за 11родоnо.11ь-

ство і фурах , зfбрані для ко 1о1а 

ди генерал-wаІіора Хорвата під 
23 15.ОВТНЯ 

"' ff п еребування у w. Києві . !753 р, 

Др)·•. U І1 МРДУРСР 1986 3оw. МЗ7б - 12т. 
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922 Рапорт киrвоькоr по.11коІІО! 

канцеJІярі r про одерJ!ання від 
коз·еJJецького ві й та і соrенних 

. Fо1.1ісарів докуменоrfв .про зСіір 
продовольства і rj)ypa:a:y для ко
ианди генера.х-1.tа ііора Хор~зата 

під чао !! перебування у w. Ки 

євf . _ 

925 Справа про звільнення від вій 

сьFових оСіов • язFtв ,призначеного 

на Сіудівницrnо геть1.1а нського 

кінного заводу городн ського сот 

І8 .:ов тня 
І755 р . 

;;:н:~городсЬFОГО ПОЛІ<У !Mtce 2І !}~~с~. 5 

924 .Листування з МІргородською 

по.nІ<овою канцеля рією про пере1.1а 

нювання чигиринськи1.1 o rapocroю 

кн. ііСі.nоноваьквп переселенці в 

з І.!иргородського полку у своє . 
с тароство та надання ft.І ПОД!ІТ- , r T~~~J~li 
нових ці.чьг . , І755 р . 

925 Спр!3ва про звільнення від 

!Ві йськово! слулСіи і повинностей 

::.:~ ~;и~
0

~~::;~;в:к:~а:;, -fзs*~:: 
!к ого полону . !755 рр. І7 



- 248 -

І .. "" 1·······1:;:::-а." А•<Т<І• І ~•••• 

92б CnpaJJa про розшук :в ~рrород 

ь:коwу ПОJІІ\'У хлопця сютsпа , я:ки l8 JІІІОТОПSД 

тік від dоrус.~авського гу6ерна {Z5~чня 
ора КЛечко:вського. 1754 р. 

9'Z7 Донесення ./.\!ргородаькоr по.11-

о:воr канцемрІr пре :вІдwо:ву пі -
апнх wиргородськоrо по.nкФDого 

исsря Коз.ачковського имте.я!JJ 

• Федорt:вха ЦИdу.11Івськоr сотні: 
';иргороnоького по.ІКу , вtдбу:вати 

овиниостJ своєwу дераа:вцІ , 

Л1Іот генера.я-wаІtора Г.яєdова ро 

k!исе,11ення жите,11fв заднtпроnськи 
. Ь отень ІА!ргородоького ! ПоJJтав-

ького ПО.ІШів з тepиroptr Ново І 2З лис тол да і 
epdtf . Ь~§У~~я 5 

928 Справа про {ЮЗІ!ІУК чоrирьох 

Ьлу.мтедІв кроmшнянсьІ<ого сотн -
; а Пареяславсь~tого полку ДWитра 

арагана , яІІ'і втею;и Dід хазяrн 

заdраJІИ з соdою 20 коней , 6мк · ~п:fвня 
Rоrюву ra 'Z75 овець. !753 р . 

929 Справ!'\ про передачу на розг-

Із! яд JJу6еноьІІ'о! полко:воr канцеля 
~:!'! скарги бунчукового тoDapиi::ra 

. І!іанм JІа Треdмнського на арешт. R:o 
о отароо!'ІІ по безлІnста:вмНІ ви 

~ озІ генераяьного :в t '°Іськового 
Ьунs.у:к ного Де1~1 • яна UQ'олонського 
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Рапор·rи і вJдo1.1ocrt Лу6енсь 

.коr ло.'ПІ'овоf .капце.rярJУ про 

стан rоспо.11,аJХ)тва у рангових 

1.1аєтнос'l'.11х генеРаJІЬного вf!Ісь-
11:ового оуддівстsа с .с . Аксюmн 

КроІ••• 

ці t Пусrово!Ітівка Коне rянmнІ 1 -~2! сер ня 
CЬR'Of СО\'НІ та Бf.~~оусівки , При !753 р , 

ходьоІІ' І 1АІт.11ашовю~ 11'6.vнівсь- 1~9 6~~~~ 
коr сотиJ Лу6ено.ького noJШy . !755 р . 

95( Сnра:ве nrю зо6ов • язаmrя !.:Ир 

городськоТ nо.1:1ково У канцелярtr 

:вислати :в Ки!вський вНІсь~rови:! 

cy:n С!увmого запорозького ПСJІR'О! -

п11ка ~ ,·~:~ля "' · Сорочинці t.ttxaй 22 грудня 
.ua Рогулю, звинуваченного у сп ~7~fч'ня 
рияннІ га1tда1.1акаw . I75lt рр . 

93: Слрава лро перевІр1<у право -

wtрностt переходу 1.111:1.ан І ua 
rlcrpareьirиx поспо.ІИтих u, Пер -fj5~авня 
.11с.11ава пt.11. юр11сдикцію nepeяcJJa - 14 rрудІ!я 

· ськоr по:~ковоf канце.11яріf . f754 р. !5 

932 Донесення rенера.1ь11ого· ві:'!-

сько:еоrо C1'!JJ про розr.!Я,11. скарr 

1.1aricrpaтy і uіщан 1.1, Києва на 

сотп11ка Киr:еськоr COl'Hl ТТаЕJІа 

Гуд11.uу J кнrвських козаків за 29 JЩСrоп 1 да 
чинені f1.1 кривди. f75S р, 5 
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985 ШltepfSJІИ /донесеІ!!Ія ІО!fnсь-

933 

кого w.aгforpara . JІІІОТ КИfВОЬКОГ 

о(Іер-КОІ.ІЄІІДSН't'З !8 .DIC't' КИfВОЬ
КОf П0.11KQ}IOJ канцелярtJ ДО КИfв 

Іоького 11агІотрату/ _про з11инувз
чення rвськиw 11агіотрато11 на 

.~о тнИка , ооtе,нноt оtаІ:JІІННИ t ко 
закІв КИІ1Іоькоf оотні за незако 

не !!ІИнкуван.ня горf.лкою , запне 
у козачий оrан , розеІнвання wа

гtстратських в • язниць , побиття §5 ~~~~~А 
Ікиf1юьк11х 1.1іаан 'І'З Jн . крмвдах . І755 р. 7 

Донесення Андрія В.\ІДрнцького 

про видачу Іtо11у паспорта д.11я ві 

1-tьного ОРоаивзння в росt.ІІОьки,х 
у6ерніях . 

І4 серпня 
!753 р. 

934 Донесення переяолавоь;со! олі -
f!of кowtot J про розГ.ІІЯ'.Jl олрави 
про лоеІиоrтя переяс.иа:всь;сого 1.11-
Іщанина Гаври.t8 Sв6ару переяом~в 
~ЬКИІІ вІ іІТОІІ ~p11.11ow СавоJІОВИІІ . 1i1S~a~:oi 

955 Справа про пtдrверди:еЮfЯ уні 

1Верса.1] геть1.1ана rвана СкоролаJІ, 
ського про ЗDЙ.'ІЬНЄ!ІНЯ від вfft-
оькового податку ратушного WJ[l!H 22 квtтня 
w. Баривів1tа Переяславського fg5~J)пня 

. поJІКу . f754 рр . І2 

Ар••· .1 .... PJ. УКР 1~ 3•• ... 37'-І:П 
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986 Справа про захоплення киrвсь 
ИІі воєводою Стефаноw Потоnькии 

оварів киJ:вських купців з -за ЗІ грудЮ! 

.еоллати лереяславсьюнrn жиrе.ІtЯ ff~;Гя 
ЛІ 6оргfв - йо го підданиw. І754 рр . 

997 Листування з Черн!гівськи11 
агістрато11 про перевірку 11агj -

тратських сіножатеІІ та кількос if& :~~~~ да 
сіна , яке на них з6ирається . !753 р. б 

998 Справа про за6орону друхині 

преu • вр-uаі1:ора тарапанова шин

КуІ:!В'І'И горfr.кою в маєтності 6у -
qуко:вого товариша Григорія J:na 
ненка с . Єрковцf лоJJковоr сот- 2_4 иовтня 
н1 ПереясJІавського 110.ІJКу , 1753 р . 

939 ОлредіJІення лро зо6ов • язанн 

ГJІухівського сотенного правлін я 

отягнути з г.~~ухівськоrо в:мтеJJя 

Сур1.1аченка гроті за куплену го 

рілку . 

940 Справа про стягнення Мирго-

родською лолко:вою канцемрією 

з 6увmого нагщача олионих лос 

ло.11Итих 1Ирrородоького полку 

Івана Цибулевоького розтраче

них казенних гроmе!І за сіно і 

горі.лку . 

І7 JІХІТОГО 
!753 р. 

~sЗ:рвн 
Оі'ІНЯ 

1759 рр , 50 
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94! JІистуванн11 з Ко.1еrfєІ) fнозе -
них оправ про on.tary бувс~оwу 
відкупнику ПереясJJавоьксго no.1 
ку-Григорію Ризі не;цоп.11ачених 8оічня 

. грошей з Чех!:воь1<оf t Бикfвсь- 1755-
Іб чер:вня 

ll'Of BOJ!OC'l'ell: за І74І-І742 рр . І755 рр . 12 

." Справа про звнпувачення вІ;и; 

отавниw гуоароw .Ци11011 Іниmер.ю 

.зборщика nода'І'КІВ ФеJІ,ора Ко.110-

дяа:инськоrо в захоn.11ення куфи 
2!-27 ropt .п:кн у ll:o ro шинку в о . Сер-
.ІІИПНЯ 

rіfвка DepmoJ гадяцькоf co'l'нf. І753 р . 

", Ордер nереЯСJ18ВСЬІІ'ОІІУ ПОJП\'О 

юшу С_еwену Cy;щwt npo о rяrнен 

з бувnrого уnра:ви1'ЄМ Бнкtвсько 

BO.llOO'l'i ' ранговоf W8Є1'HOCfi ге 
'l'Ьwана ЮІри.'!а Розуwовського , 

вакансового со'l'ника Петра карл 

вича rpoi:ie ll за mахраІfоький об-
Ifr~ipi~н w!н ге'l'ьwаноьких овець . 

944 листування з кнf:вськиw абер 

коwендантоw , бриrа,цироu !Банои 

Косmрfниw npo неwоиивfс1'ь ;цоз 
BOJIИ'l'i! J:Иt'eMU БрвЦ.1UІІ!О ЬІІ'ОГО 

2 .ШІ'ОГО с'І'ароо'І'ва .11овнm рнбу в Гар;цІ 11 5 березн 
р , Буr. 1755 р . 4 
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945 Справа про :висиJ1Ку 200 пf;ц-

вод з Юіfвськоn::~ t Переяс.11авсь 

коrо полкі в для СІу;ntвПІІцт:еа С!'а -80 rprnю 

жа у wаєІ"нос-rJ гр . олексtр· Розу 1Р~!'ня 
"ІІО'!ІСЬRОГО . І754 рр . І9 

946 Справа про виси.1ку з Ю1 rвсьr. -

947 

Іrо , Переяс.1.1авського , Пр11.пуцько

rо , і.Ь!рn::~родоькоrо і гадяцького 

nо.1.1кtв по два пи.1ьttик11 д,11я ро е!( 

rи на приваІ'иоwу С!удівницtві гр 2§ ~~~~~ 
Олексія Розуwовсьr;О rо , І753 р . 

СпраrнS про скасування розnо

ІРя.n:sення Ю1fDсько! по.пново! кан 

~ц е.нрf! про перевозку ni;цDo;цa

!Jl.I киrвського waгt c rpal'y СІу;nі 

Іu е.11ьноrо JІfсу ,цм поJІг-овоrо СІу

Jц fвницrва . 

19- 28 
rЕавн_1 

17,3 р . 

948 Справа про о-rягиення з спад.: 

1ов.1.щtв капіrана овоrроІцького 

11tрагуноь1tоrо по.mу Григорія ~-

e.11epra гро111е· , зіеІраиих на пер -
рудову церкви у с . J.)!цалівка So 

1отоніс-ькоr oomi Гереяславсько j,;~вия 

'о ПОJІКУ . WЗЄІ'НОС!'і nЄреяс.tавоь 4 ІmіТІ!Я 
~ ого ПОJІКОDНИКЗ Сеuена Су,іІИ І.ІИ . І754 рр . 
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949 Донесення оотенноNІ прав.аtн 

ня Воронізько! оотні НІииноько 

го nо.1щу npo BИOllJlKY po6iTHИlifJ 

f_nі;цво;а, у 11 . Козе.nець для СІУ- ~~ gt~: О 
.в,івництва кзu • нноJ цеРквм . І755 р. 

949" JІиотування з Кі1нце.11ЯрІєt1 ге е -
ра.t:ьно! :ві"оьково! apm.1ept! 

l'····j= ~.".... . .... 

про позернення дереіJини заСSра 

но! у не! на СSу;цІ:веJJьні роеІоти 
_ :в Г,1Jухt:воькоt.1у пзJІ.ацf гетьt.1ана l7 .о!ОТОП ;ца-

ЮІри.11а Розуt.1о:воького . і?~§У~~ 

950 JІиотуnання з управнте.nеw гр 

олекоtя Розуwо:воького , поручик 11 

Фе;цороw С:еr.;;о:вІтовиt.1 , про вІ.в.w ву 
ВИОJJ8'І'И роСІі'І'ІІИJСіВ j пі;цво;ци 3 

І!f :аинськоГо і КИ Jвоького поJІКіJ 
;ц,;:я ;цогм;цу за оа;цоu Розуwовсь 
·кого у w, Козе;u,ці з -за nepeod 
тя:аення цих ПОJІКІВ СJІ)'.ІІ.6ОВМt.ІИ 

нзря;~tаwм . 

95І листування з Переяс.11авськоt1 

по.хковОІ) канце.11яр t єt1 про'заt.tін 
н а roJJoiнo1.1y трактt неяк і с них 5- 8 .11ипня 
веротовііх стовпів . I75S р . 



952 
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~::::: І , " , " " , 
Сnрава про заборону nрІІJІ.вор 

ноwу по.повнику Гаври.11у Виu~нев 
ськоwу стягати norpeOe.ii:ь~ииy и~ 
каранськіЯ греблі пf;ц u. Пере- ~ ~~~~~:-

!755 р . 

955 ОР.ІІ,ер ren.uaнa ЮІркJІа Розуwс~ -
ського до КЗнце.ІІЯрІ r та омери 
КанцеМІрІТ ;11,0 Генерального nH1: 
ського rfYJJ.y про розwе:куваиия 
JІукоuськоІ Оо'і'нf JІуОенського 
110.ІКЗ' та ХорольськоІ о отні J&.!pr -{9 0 :;~:;: ро;цського полку . 1753 р . 

954 Орд.ер гетьІіана Кирила Розу-
11овського про повернення значкс 
воuу rоваришу і.Оіргородського поРІ
ку Llatвi.o ХИzнякову 8 крО . 99 
коп •• взятих в нього канцемрі 
є.о uінfотерського nрав.11tння nри 
npи!!owi Казенпоr зОроr А.ІІЯ коза І червня 
ків W!рrородоького nоцу . І755 р . 

955 Справа про всrанов"ення Каи-
цеJJярtєn новоf форuи ді.11ово;u.ноr 
.~rисrування генера.1frету росНІсь 

Г7 

ко І ар11іІ з а;u.uІ11іоrраrивни1.1и fР!'ёресн 
установа~.м JІівоОере;а: ноІ :Гкраrни !755 рр . 8 
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956 Сnрава про зобов • язаш1я wир 

городс:ького полковника Федора 

Ос!'роградського приокориm роз 

ГJІЯJІ. О)'Аовкх опрзв JІубенського 

ПО.ІКОВОГО ооаву!а ФеАора 5аР1А 

ноrо у 1.11ргор0Аськоwу по.1ковоwу · г~1;:~ 
оур,І . І7~·5 р. 

957 Сnрава про переда.чу розг.пя;цу 

су;в,оnих оправ га;в,яцького ІЮ.и'О!! 

ннка Петра ГаJІецького з 1'1.рго- 12 ГРУАНЯ 
родського в лубенськи" nо.ІІІ'о:виІ! ~5g;рпня 
СУА · 1'754 рр. 

958 листування з Генера.пьниu :вН! 

сько:виw оу;ІІ:оu про порядок СУАО - 1_2 грудНJ 
чиноnа 1 по.1кових оу;цах . 1755 р. 

959 Справа про опір сотника Тере 

х11еuирtвсько! оотнt ПереяоJІавсь 

кого по.ІІІ'}' сав11 Гриневича з удо 22 .mтoro 

вою протопопа МЗNєю ЮtоеJІtвоьк юfs4~j;yд 111 

1" .... -1 "~·· ~·' "'" І ...... 

з а несп.1аrу боргу . І755 р. IS 

960 Справа про надання канцедя -

рівю Вf Ро ькового скnрбу коmтtв 

дм придбання одягу і взуrтя д.п 

кзторхки.кtв,, засуда:ених на зоо.tа -і1в~~~~:; 
ня у Рогервік . І753 р. 



- 25'7 -

96І листування з І.Ь!ргоромьиою 

о.ІІ!І'овою зrанце.JІІІрJєю про кt,11ь

!сrь колод1шкJ в у nолковt іt тюр 

Jf та про стан рогм,ду rx с nрав і~ :~Е:~~я 
ОJІ!\ОВНІІ СуДОІІ , !753 р , 

962 Сnра:ва про втечу оеwи коJІод-

'!ИІІ'fВ , над.Jс.11аних на ро<Іоту у 

вір Генера.~ц,но! вН!оь~tовоr арт -
.tepi! з Генера.Ііьного вfr.оьково ,J~;~~ад.а 
го оуду . !7'53 р . 

96. Ордер канцелярt! 1.111рrоро;цсь 

964 

965 

коwу ПОJІКОЕНИІ\У <!~ед.ару Оотрог-

рад.сь:коwу про переои.жу nai:era r2 JІИС'І'ОПа; 3 
в KJ 111 Sапорtзько! Ctчt . Г75S р. 

СПрава про призначе11ня звач 

iioвo110 товарит:~а Ки!вського nол 
ку ІТеrра Савею;з кнtвськиw пм 

ковиw хорунаиw. 

Справа про призначення знач 
1'Овоrо tовари111а Киrвського noJJ 
ку ІТет.rа Савенка І\'ИfВСЬІ\'ИІІ ПО.1 
ховиw хорунаиw. 

І травия 
ІО червня 
!753 р. 
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966 Справа про пгиз!fачеиня wир-

ГОРQlСЬІІ'ОГО ПО.JІКОВОГО писаря ф -

дора Козачкозського wиргородсь 

ки 1.1 по.n<о11иu оwею, а nt!1'oьi<o 

КроІ""о 

J! ОГО канце.ІІЯрио та Петра ГаJJях о - 2 JDІDToпa .а 

СЬКОГО ІІИрГОрОДОЬКІІІА ПО.ІІКОВИІІ І~1гrреЗНЯ 
писареu . 1754 рр . f!П 

967 Cnpana про надання канцеJІяр 
ськОwу сжу.мtе.1ю при Генега.u.н -

~с~~~~::;в~:~а 0~~~о~:;:~;.:1 ка1 -:r~~:я 
це.rяриста . !754 р. 

968 Листування з ки!воькиw пол-

J>ов1шко11 ЄВ'Т!іwІєм Дараганоw пр< 

оwе!Х'ь ки!вського другого пол

кового ХОРУ!f•ОГО Iєpewlf .L;eu • я 

ноаи'!'а !'а про заwtщення Іtого пс 4-ІО 
сt~:ци . ~~~11~· 

969 Присяга лубенського по.ІІКово '128 .ІІИстопа 9 
го сотника карпа 5І1ачка . I7~S р. 

970 Справа про розurук І висилку 

в Uоскву асессора кн. Цереrе.11! І9 АИС!'ОЛ<~а 

по с прав і ревtзІ! рахунків аст- 1f~~резнf 
раханськоJ ри6ноJ конторм . !754 рр. 
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1-t.'lt до•о•І"О~ І з А r о л о в к и 
•І• ио••Р" 

97! Спрам про ухилення Устиuа І 

Степана Кис.иенків :від с,11у116и 

виборни 1.1 и козакаІАІ :в Роuенські! 

сотні Луб6І!ського ло&у лід пр1 

водоu перебування у відо~.ютві 2а :е:ов1'ня 
Генерально! вfІ!Сьr<о:во! артилері . !753 р . 

972 Слра:ва про :вип.чату 11 алуnа1111я 

:відста:вному військовоuу товари

шу АнонУ- іJр • єву 40 npd. за ви
конання...ниu у І738 р . обов • яз -

- :~:І<;~хf:вника ~ереяо;.:а11Ського і?§~ ~nнi S 

973 Gлра:ва про дспJJату аалування 

1-Е і йськовоuу r<анцелярис ту rа:ври 

;л.у ЧернР.ховсько1.1у за Аого слуи 

бу ло,11ксвиu r<анцеляр1юто u в !.!l!J 
городській ло:л.коЕіА канце:л.яріf 

у 1746 р . 

974 лмс,-ування з ПереясJJа:вською 

пс-11ко:воІ)-канцелярfєю про скаргу 

~озаків Яготинське! сотні Ceue
iн a Плаксенка У Федорз Чая-11е11Rа 

на :віІІсь!Сового канцеляриста Фе

\Цора КисеJJівського за неспра:вед 

\Jrиве обвинувачення !ху лоліmч 

ІІОІJУ злочині . 

П ZІ.ОВ'І'НЯ 
!755-
8 січня 
!754 рр, 

25- SO 
квітня 
І75З р. 

п 
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975 Справа про покарання в1.J;став 

ного є'{!ре:~чсапра.11а uороь1111х пол 

кі в Федора Пас ишсова за неспра 

Іnед.111111е оdвинувачення віІІта с , 

і)р1<овц і ПОJІІ(ОВо У сотні При.~~уць -

. кого по)ІRу Гордія Шкуру у непов з!~\.~~~~~ -
Ідо оr~fц!Яних до1<уwент І в . !753 р. 5 

976 ]J)!с~ування з "сч еrною" 1<owic єю 

IJJpo притя-гнення 11ІІ'ськовог0' то-

tва риоrа Анд.РІЯ' Трусевича до фіна - . 
Po:eor звітності за будІвннцтво ~2,11~~6~~ 
.аухові 1<азенних будинків. І755 р. 

976 Сnрава про звІ.11ьнення у вtд 

тавв:у значкового товари111а L~р

ородського ПОJІКУ Ону,~рія К8,11uа ~~~~~~ня 
а . І755 р . 

977 О~ер ;11,0 ЄКокоutчиоУ канцел.ч 

рі! геп.1.1аиа Ю!р11.11а Розуuовсько 

о про Бип,11ату гроаей за верх ні 

наuет .~~убенськоІ nолковоr пожід 

н~~ 1~е~:;;0~зяntй гетьwано1.1 ;11,.11 2 ТТ~~в~~ 

978 лис~ванвя з Похf;11,ноD канцеk -
Іоfєю гетьuаиа КИри.па Розуwо:еськ -
о про виwогу вJRсько:еих в.ІІЗсте 

оз'!'аmувати АрхангеJІогородсьІrИR 8-9 dерез 
о.11к из тісни::~.: nартирах . !'755 р, 
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979 Справа npo nepe;itaчy на розг-

ляд ЮІfвс ькоr noJПl'oвor канце.1.11-

рtТ скар:n1 архи1о1ан;~tри"з Києво

Пече1>0ькоr .ПЗВІJІ на полю~ кк rв-

о;~~~~" г:f~;з~н;а~:л~::в;::;~Р ~~~~~ 
іІОН8С'І'НрСЬКІ!Х t.ІЗЄ"НОО!ЛХ , !755 р , 

980 З:ИсtуБання з n1xt;nиon канце-
1111рІєn геrьwаиа ЮІрида Розу1.1ов
ьпого ПІЮ розслfдуванил з.11овn 

Іs.ань f уmсків ~Іцера~ .паи.n
UІлtцьхого корпусу козакfв з ко 
~анди .11у dенського по.rкового оса 
Ьзула Рвачево ьного на Укра!нськ І r ~~;~~я 
t нtт . !755 р . 

98! Справа про поо:ук в по.1ках 

fвоdереано! 7пра!ни пf.1tРЯJІ.ЧИкt 

м пос'fа:еки продовоJІЬсnа І ФУ 

з.-у в " 1.1агазе:ни" Уkра!иськоt 

ЛІнf! . -

982 Рапор~ Придуцько r , J.:иргород 

, ькоІ і Чернігtвсько.r по.nковиr 



- 262 -

1 ··~·~ І ••ІОН•. 

~--

Кр.11••• 

985 Справа про по11ук n по.пах 
Л:Іво6ере:и-ноr 7краrни пf;цр.чдчикf~ 

для пос rавки про,11.ово.11 ьс nia І ФУ 

ражу n "wагазеАни" УкраТноькоr a:oi;J~ 
Ліні:! . 1755 р , 

981/ Справа про огомmення по.~~ко 

ви1.1 канцезярf яt.t JІІвоеІережноr 

:Укра rни про поси.хення охогони 

запоу.;"_.!ft-'-' !> ~: :~ 1. ' т-t ІJр;цону 

для 6оро~ь611 з гаn;ца1.1ацьки11 ру- и~;~ 
!753 р , 

985 -лис rування з ЛуеІ енською полк -
nо ю канцеляр ією про заulну IS2 
козаків у коuзнАt посхані:r на 

SЗ;цніnров • я ,11.JІЯ боротьби З га11- ~і~ПЗАS 
даt.tака~ . І75З р . 

9'і!7 Справа про розоо1fдУван11я 

скарги в f ~сьJ<ового товариша Іва 

на Кіtрети на сенчанського ora 
uaнa Стефана Пеmтича за свав іль 

не оrягне1rnя вfіІоь,кового подат-

ку з Ного !.L(Ина У о . І~іJ!и ни Лу- ~ ;~~~~~1 
бемського похку . 1755 р , 

988 Справа про видачу Канцмчріє~ 

уро:а:е1щю w. Сорочинці Uярrоро;ц-
сьІ<ого nохку Сидору Сокоаову 7 .r.иnм 

паспорта на в f льне проVІвання в ~~5 ~roro 

І "" .. ~;,::::-..<ТОІ І """" 

рооt~оьких губерн іях . І754 рр, І4 

Ару~. 11 \I PJt УРСР 1986 з. •. ...Зл; - J2f. 
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КроІ••• к .... ," ... 11.,.." 
з " r о л о в к 11 

989 СпраЕа про лере11tрку Канцем. 

рtєю ПОХО]І.ЖЄННЯ Си;цора СокоJІОВ 
В JJ . Сорочинці МИргоро;цськоrо 26 серпня 

24 мресНf 
полку . І758 р. 

990 Справа про видач;r ЮЗице.111рfє 

ородоІ!оwу orai.r.iнy Ко611зькоr оо -
Інf КИУвського попу Григорію Ла 

SO tравня ~евичу паспор'f'!І на пр0Уз;1. до 
Uоскви . \і~~в~~ 

990 Справа про видачу уроа:енЦю с 

і'оfвка Басаноькоr ootнf Переяо.11 

DОЬКОГО ПОJІКУ f(yз61.1t Дудченку 
І7-20 аслорі'а на вtJІьне проа:ивання в 

раоfйських губерніях . ~~gfl~ . 

99! Справа про видачу уроа:енцю 11 
Зо.11оrоноs;а Переяс.11авоького nм-

'1 liaflliю васи.аькtвцю naonopn 
1в rтроfзд з а~оокви на Лtво6ере:а 

у Украf11у rn про зві.11Ьнен11я йо 

о дружини t дftel! з крtпацтва 

01.1fщика с: ЯfQ!.оІ!ищt КозмвоьRО 

о пов.ft>у ка п ітана ф.11оту Пеtра б червня-
ІJІИПНЯ 

OJIOt.tHiнa . І758 р . п 
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99 Справ_а про ВІІJtачу вf;п.стащ10 

llY гopo,nonowy отаwану Бари111ів 

ськоr оотнf ПереясJІавоького 110 -
ку Якиuу ~;п..1ш ю nacnopтa на пр -

~ра••"" 

'rзд ;п.о Мооюш та провtз з 0060 2 оарnня 
горілки . 1753 р . 

993 Донесення ;цо Канцемр l У ігу 

wена пеРеясJJавського Ь!иха R:.11fв
оь!':ого wонаоткря Герwана про в1 -
~ачу ltowy naonopтa на провіз 

25 вf;цер рfзнкх сортів горfsи 23 а:овтfІя 

:П.О І.І . і.JО?КВИ . І753 р . 

994 Справа про видачу nрапоРQИК 

Грузинського гусароь!':ого по.ІКу 

Князю Григору Ча 'ftІрІЩз Іо паопо -
та на nроfз;п. ;1.0 Москви t назад 
та дозвfJІ на nровfз ниw до J.Dc 

вк 4 вJ;п.ёр по;п.ві АноІ гоl)іn:и т 20 квітня 
4 від.ер криіЮького вина . 1'753 р. 

995 Справа про арешт у Потоцькі! 

оотнf М!ргородоького nо.ІІКу r~ 

І "'"""-1:;::::-•• , .... 1 ••••• 

хонfwого 6езnаоnортного старця 2-І5 sов т tя 

~ворого на епf.11епоf ю , 1753 р. 6 

APJ•· Л \І РД І'РСР 1911& 3••. НІ37е - 12т. 
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99f Донеоення до Канце.mріf jєsн 

uоиаха nepeяc.iiancьxoro 1.Ь!хз>~.иf; 

оькоrо Іо80НЗО~ря Герасиwа про 

nидачу паспорта на провіз до 

І~іосквн І2 вtдер ropf.uн рІз!!іІХ 22 и:овmя 
оортів . · І755 р . 

997 Справа лро видачу ігуwену Пf 

реяс.иавоького !.СІха~.rівоькоrо 1.н 

иасtир.я Герwану ta tєроwонзху 
Гераон1.1у паопорtів ra надання 
дозвоJІ,У на провіз горf.11ки ,до жовtня 

Мооквн . І753 р. 

99~ Сnравв про в1tдачі канцеJІярtєtJ 
1.1.apfY JІfцца.11евtR паспорта на 

;~~;:д r::н~:~::д:::~:w~ п ро 5 тт;кв~~ 

999 Справ11 про ні~дання i.mpropoдc -
KOWy ПОJ!КОВОt.ІУ ЛИС8рІ) Фе;D.ору 

ІООО Справа про noвt;aowi:emiя ЮІн-
це.nяріУ wа~оросІRськю:: зdорtв 

:~~:з~::::а~:~'І'~с:~:ь;о:~~~; ~~~і~~ ~а~ 
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Kp.ilue І. ·~""::r;:= '""'" і """' 

!ШО Справа npo призначеннл ~рго 
ро;а,ськоо по.ІІКоЗоІ) канце.1ярІєD 

нових 21.e-nyrart11 в коwіс tю no ро -
.11ІдуваииD nобиrrя .1ікаре1.1 каза -
ького драгупсьного ПO•'tt<Y Q.;~ек-
андроu І!'перо11 козака с . Бирок 

~ргородського пм;;у tавИJ,а ryp :ві:0;~~t t -

11е11ка . !7'53 р . 5 

1002 Справа npo nереl!едеЮІІІ ссrен 

ного отамана )сm:вицько! сотні 
.kргородського nо.п:у J.Іихаnла 
де116ровсЬ!І'ого , винного у вбивст 

в1 Rозака Федора О.ньхо-венка , на 7· червня 
посаду соrенного отамана JІругоl' fg5~стоп а 
~ргород.ськоl' соt"ні . 1755 рр. 48 

ІСОЗ Допесе11Н11 Генера.ч"ного вt Іtсь 
kOBOГu С У11о У ПРО 'ІІJ:дnрЗВКу В Ка 
це.111рtю сnрави про вdивсt"во Ва 

оиле~.t с::вистуно11 козака u. ото 

ки !~рГоро:цоького по.і!КУ Ю!ри.1а І micтona; а 
t:ираєюtа . 1753 р . 

1004 Сnрава про розслі,J!J'вання Кан 

rуно11 козака w. І'!отохи :.:Иргоро ІОг~~~nсда-

."'°'' "_""'' К<Р'" ё'ря.єнкз . !'7~о р . В цшрtою '"""" в,"", "'"'І 

Jl.PJ •· ЦЛМРД УРСР 1911б 310, ~ - 17т. 
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Справа про заrвег;цження rе!'Ь 

uaнow Ю!_рилоu Розуwо11оькиu вира 

кfв Генwа.11ьного вНІоьttо:вого су 

\дУ про відnравку на каторгу в 

• :~~0і~;е1:~::;~; т~~л~:~~Р~:~;; rl7~Fч:;я 
a:em1x за вбива тво . 1754 рр . 

1006 Спраьа про nере;!І.ачу на розг-

ІJІяд rеПерального ві !Ісьхомго су 
pi.y скарги К:ИТваькоrо wгJатрз-

ту про <!іііку козаків К11fвськОr 
~с отні: давида Гор;ценха f да:єи,ца 
:r оСІотка у wагіа оrратаькоwу Кажу

u • яцька~g шинку· з 11и телеw С. Бо -
. руйкИ О::тероькоr сотні киrnоьк_о .imt~~a,ц: 
jго ло.тсу Гаври-11оw Р.е.11елою . І753 р. 5 

ІС.07 Орд~ гетьuана ри.1а Розуuо -
~ ького npo затверд.аенн11 вироку 

енера..п.ного :віІ'аькоnого су.цу 

~ро стягнеІІПя з Васи,11.<1 ~нстуна 

. ІtтогоJІовного 111тр&)Іу та npo n J ,ц
itт panкy !!ого н а каторгу в Perep
~ fк за вби:єатва козака u, Пото-

~и №\рf'()ро,цаького по.nжу КИрила V &.стопа а 
иряєнка . І755 р, І 
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ІОО Справа про ззтвердхеннл геть 

~аном Ю!рнлоw Fозуwовськи11 виро 

~і в Генерального Бfііськового су 

µу ттро :відправку нз ка'l'оргу в 

І '"'"""'і "~· · · ••<«>• " ""' 

~огєUз і1пре!Dтантtв JІубенськоУ ~ ;;~:~я-
t•язниц~ засудJІеннх 'за вбивств • І758 р . 39 

ІСО. листування з ;Іtубенсько1.1 ПOJl 

ко:вою ка·1ще;~ярією про перео~код , 
чинені пfдтто.~rков11ико11 Qпексіє~.1 

Се11енО11и11 , у розслідуванні лук w
ськнw сотенни w прав"1fннлu спра 

ви про вбивство позашлD6ноТ дм JИ

ни найtJИЧки , жительки х . Шепе-

~;в~~;;~кавоТ сотні Лубенське ~0-J§~гЕ:д л 
4 

ІОІО Сnрава про передачу на розг 

.мд ГенераJJьноrо вt Иоькового с: 

ду скарги осав ула Ю!Твськоr со · 

н t Григорія ГоJІика про побиття 

його капітаноw ЮІТ!!ськоrо гарні §2л~g~g~ 
8 

зону Іваноu Еезруковм w . !758 р . 

ІО!І СпраJ.Іа ттро передачу на розг-

. ля:д UерелсJІавоькоr пмковоr каr 
целярt! скарги поJЛ<овника Деdоо 

ката про по6и ття ZІ:Ителя:t.rn u. пе 

реле.пава кондуктора і оо;щат !fo о 

коuанди та захоп.~rення у них ка- І~ іJЕ~Мя 
ЗЄЮІОГО wа:!на . !758 р • 

.D.p1•. UЛMP.D.fPCP 19$1:1 J І N. Н.376 - І:h. 
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ІОІ2 JІ)Істи киrвоького 06еР-Хоt.tеи-

1даита Івана Косrюрtиа про пере

jсИ .ІО(J окарг КиТвського 11агfстрз 

Кр>І••• 

ту про побиття козак!НІИ ккrвсь- - SI ховтня 
коr corнt wtщаи w. києва . 1753 р. 

IOIS Сnрава про розс.жі;а,у.ваиня ска -
ги rенера.ж-wаІІора кн. Констянm 

jна кантеr.ttра на писаря По.жтавсь 

Ікого ·.' nо.tко:вого оу;а,у Нмкифора 

Мороза за образу Rого честі та 

~;о:~~и~:~~в~::~~~е;;:а;~:::г~ ;f1t::e ня 
noЛRy І.вана Павлова. 1754 рр. 25 

ІОІ4 Справа про передачу на розг-

ляд ЮіУвоькоУ по~'!ІІ'овоУ канцеля

рJУ скарги китвського обер-ко

wен;цанта Івана Коотюрtна на по 

биття аиrе.11я11и w. Бориспі .жь кур 

єра генерз.t-11аQора Г.tєбова , ;цра 

гуна АрХанге.tогоро;цського по.uу 4 иовrня 

ШІкара Г.11азуновз . I75S р . 

ІОІ5 r.истуввння з Миргоро;цською 

nоJІRовою канце.tЯрfєD про розо.:~і 

уваннІ!" обоrавии арешту і побит 

тя цибу.nfвськиw оотн;~коw Аанило 

Ба.Іtрако11 па.11а11аря 1.1 , ПИбу.11ів 

Ктоr.з nуuинцл . 
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ІОІ6 лисrрання з ки'tвськиw otiep 
коwен;цанrоw Іваноw Коаrюрtннw 

про розс;~f;цування otioraDин aper 
ry і по.Сіиrtя карау.пьниwи ;11.ргу

наwи у u. Н t аині ревtзора нtжин 

~ь::~::~::~:р~~г~в:~~а~;~~нrі яtз-Ь§З~~ 

ІОІ7 Спра:в-а про внсиJІку з І~іfрго-

ро;цсьzого ПОАВ'У у Го.1овннА в t й 

F~ ••<ro• I"""" 

ськовнй cy'lt 7краJнсьхо Т .ІІІні І 28 верес111 
свf;цків по справаw офІцерІ:в J.:o; 267~tезн 
;цавського гусарського полку . І754 рр . 9 

ІОІ8 омер ;цо rенераАьного :вt Rсь 

кового су;цу про передачу на !!о 

го розг.ІІЩ оправи про поtіиrrя: і 

образу вН!сьхо:енw канце.t.11рнсrо1 

Ot.le.i..'!нou Пе'lраuевкчеw друаинн 

::;~і~:~/~~~::о~:~~~~:сарсь 7 І~~Е"~~ 

ІОІ9 Справа про кон'!!fрuацtю геть 
waнou ~ри.1оu Розуwовоьttиu вир( 

tty Лубенського поJn(СВОГО суду J ~
re.ІЯw xy>r. Скочако:всько; () ;:;1~ря 

mно:.коУ oorиt чабану "6;цору і Ьуг-

:;~н;\:о:~:~;~~:::н:~чцІ ка. ~)~~. 

АР, •· ЦJІМРJ1 У РСР 1988 3 1к. НІ3М - IZ... 

ІО 
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!020 Справа про переJІ,ачу па розг-

МІJІ. киrвсько1' nолково1' канцеля-

ріІ схарги ки!воького о6ер-коuе -
1данrа rмна Коо'І'орtна на захоп-

лення козакаШ1 Ки!воько! оо~'ІІі 

nоmтових-конеІt RИ!воьr<ого waгf - 7- 8 l!бвІ'ня 
отрну . !753.р . 

!02! Справа про отягиения з капf -

тапз Новотро!uьяого А,Рагуноьког 

лоц,у iie'l'pa Бр: в оо тов а rpo~e 't , 
і6рапих из nо6у;цову церкви в о 

~ицадівка Sо.11отоиfоькоr оотиt 2 серпня 

wаєтнос!Е' і переяславського ттолко 2§7а~резия 
нина Семена Сулиwи . 1754 рр . 

!022 Сттрава про розшук JІубеио ькоn 

олковоn канцемрtєn з•одfя: Іва 

а Ранського , звину:ваченного у 

рз;ціЮ!.t волів і коне:\ 1 ое.1ян 
ІІJраво6ереа:но ! :Укра !нн. 

2І вереси 
1753-
8 JІ.І)ТОГО 
!754 рр, 

!028 Справа npo зо6о:в • язання Чер 

іІrfвсько! nолко:во! ка11це"'1ЯрІ! 

ри1.1усити полкового дозорця , зн ч

(ОВого товари11а qернІгjвського 

По.І!ІІ'у Андрія Бзкур111юького , по 

вернути ap'Мt.1eplitoькtit коwзндJ 

захоп.1ениІі порох та tнr:JI речі , 19-ІІ оерnн 

а6о а.п.1ниm Іх :вартість . [753 р. 4 
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!024 Донесення J1у6еиськоІ полко-

воІ нанце.ляріJ про хід розслі

дування справи конокрадів Васн 

ля еилсн.енка- козака Пирятиноь 

коТ сотнf і КНрила Дул~ !!:Ител.я 

с . Хороmии .ЦруrоІ поJІКСІ!оf сот 

ні , пtдданого придворного коб

заря , полковни~;а Григорія Лю-

6истка . 
блистопаа 
Г75S р. 

!025 Справа , пре розслtдування ск р-

гн поруЧ:ИІ<іБ Іигерwаландського 

пtхстного пo.niy Олександра , Пе 

pg і МихаІіла Хераскових на пере 

• ЯСJІЗВСЬВ'ОГО ПОJІКОВОГО осавула 

Мо:аІіла Лукашевича за прЮІJJасне -17~~ня 
ня золотого ксtшка , залишеного Іб берези; 

Тх дядиною покііІ:ноІQ' 6paroвf . !755 рр , 30 

!026 ЛІІС ТИ Канцелярі J до архиuан 
. дрита Га uаліJвського монастиря 
nафнутія про повернення 1.1аііна , 

захопленого у 6увшого uонастирс -
кого лос.луmника , козака Пирятин 

сь:ксТ сотні Лубенського поJІку }§ ~~~~~~ 
лева qерняt1qького . I75S р. 

!02' Справа пРо відправку в Колег ю 
іНJ~еuних справ фаJlЬШІПІИХ rpome і , 

. :вhrлeflиx 'в по,чках Ліво6ереаноТ 1_28 оертня 
УкраТни . 1753 р , 22 

AJ>J•. ЦЛМРДfРСР І9вб ЗІ" . .'t315 - І~. 
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к.,,..,..,," Лро~е· 

І02! Cripaвa про ОГОЛОіІення ПОJІКО 

ви11 канце,11ярfя11 ЛівоеІереаноУ 

J':краУнІІ про poзmytc RО.ІОАНІ!ЦІ 

Ганни То.1у6єєвоУ , А!)уr:ини одно 

;цворця ()р.'(овоького ловtту , яка. 

втек.1111 з-пfА конвою У о . Козар1 20-2І =:овт .11 

киrвоького noJІNy . І753. р . 

І029 Донесенр.я o.nfдчor коwtоІУ 

по РОЗГ.11ЩУ АОНОСу ченців Гв 

І.ІЗ,111 fвського ІІОНЗО'!ИРЯ ПЗ ОВОГІ 

- ЗРХИІІВНАРИ'!З ІІафну'!ІЯ з прохан:jя1.1 

вио.11аtи в коwісfю с:вt;цкtв иео6 І2 серпня 

хtдних д,11я П роеІо~'и . !753 р. 

І754 р. 

Іа3 0,Мери ГЄ'!ЬІІЗ.113 КИри.tа Розу 

ІІОВСЬКОГО 1'8 додані до них АО-

ку1.1енt11 з пи rань а;11,11ініотра!'Мв 

НО-!'ООПОДВрGЬКОГО упрЗВt~іНН.11 'ft9 u;~~; 
_ лtвоеІереаноu Укиrною у І754 р. І754 рр . 

Ордери взяті у шкіряну олра 

ву з xyJ,oaпf1.1 mснеНІІ.11 11 , зро6-

.1ену не ранtвrе І755 р, і не 

ntзнt 11e І764 р, 

IOSI Справа про суперечку друаи!f 

6унчуко:еоrо товариІіІа rанни Га -

11аJІtУ зе ОПЗАЩИИJ QВОГО ПеР\ІіОГ 

чо.1овtке , гра-,а Гаври.111 В.11а;11.ис 

.павича з Rого 6рато11 , rpa'fio11 2_25 .mто +о 

860 

і.~ойсаєt.t ВЛа;цисJІаБиче1.1, І751! р , І4 
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1.""" І ....... 
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І032 Справа про зо6ов • язаннл Пере 

яолавоько! ло.оковоf канцеляріJ 

вИJІ,ати 6унчуковоuу товаришу Сте 

фану Touapi урядову купчу на ху 

•rfp лор. Sо.о:отоно!іІа rель1.mзіво -
ко! сотні ПереяQлавського ло.о:- 6~~~~~я 
ку . 17~4 р . 

ІОЗЗ Справа про повернення сотви -

1'""""1"'""'. ••<т<І• " ••• 

~~:;6~::;;r с~:::~в:~~:к::го j7~~:дня 
jВих Підсусідttів у u. Кобихча . w~н;р. ІЗ 

!034 Спр:ша про намння писарю 

енерального вНІсьRового еду В -
іо иJШ Висоцькоиу о , Уздиця ГJJУ

р:і:!!сько! сотні Ніn:нського полк 

і с . Mio'l"emi:o ~рінка Чорнуське 
Р отні Лубенського полку та про 5 ceprJІJЯ 
[Різні суперечки , пов • язані з Г6:Рпня 
Івмодінняu цими селами. 1756 рр. 

!055 Ордер гетьмана . кирила Розу1.10 -
Р ького про затвердження ІІ"рава 

Івлаоності священика с . Велика 

~елиця J!укоuськоі сотні: JІу6еtюь 
кого полку Андрія Козwіна на 

fс Rуп.лені ни w козачі грунти до 

Іn овноJІіття його сина , та про ро -
слідування о6отавин стягнення , 

36 

JІУКО"'ОЬЮІU СОПІИКО~ 1ваноt.1 Пикс -29 верес~-я 
цеІА з цього свящемика xa6a j:11. 1754 р. 2 

дР1•· ЦЛІІІРДІ'РСР 19!16 3• м. Н.З76 - 12т. 
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!036 Донесею1я і&!ргородаько! лол 

ко:во! канцелярі І про висилку до 

ку11енті:в на лраво зеuлеволод іннh 

у ЦІн!ул:івські й сотні вfдставноr 

миргородського полкового оса:ву 22 6ерезю 
ла АнNна Воле:вача . !754 р. 

ІОЗ7 Ордер Генеращ,ному :ві Яськово 

иу судові npo передачу на !!ого 

розгляд скарги КИ!вського магf -

с тра ту на удову бунчукового тоз -
рита ~е.инJ: ю Тернав:іот за несп-

. JІату пода!'Ку z: хутора f uлина 28 аfчн.11 
на р. Сирець . !754 р , 

ІОЗ7 Ордер до МtргородсьмІ ПОJІКО 
во! канцеля:рj l' лро передачу на ! 
розгJJЯД сІ(арги значкомго то:ва

рнша ~ргородського полку Івана 

Санд.у.жа на ~.mргородського горо-

ового отаt.tана Іосифова за, захо П оерцн.11 

ленн.11 оін.о:s: аті , І754 р. 

!038 Донесення канцелярf! гетьt.~ан 

Ікирилу Розу1.1овоько1.1у про с:ваві 
lльне 11адання 6утпиw миргородсь -

111.1 nоJJ.ковню<о 1.1 Василеu Кзпніс 

тоu гроиадоь1<0J сінохаті 1.1, Со

очинцt wиргородськоuу лоЛRово

~У писарю /згодоw поJJКо:во wу суд 

і/ Козачковоько1.1у; 
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Донесення со'l'ннха Лукоuсьnо 

отнf JІуdенсьхого попу стефана 

nиковця 1'8 ;аок.Іl!І;а канце.mрі r 
про розс.1tдува1шя скарrн на нь -
го ,11JKoi.tcьnx козакfв Остапа 

~р.а•••• 

Краuенка t Фе;11,ора С11.1rнз за ви- 22 квfmя 

руdанн11 левци , зреmrи , пodof fe5:JJ:Q.!ня 
та fн , утиски . 1759 р . 

ІОЗ Справа про ПО,111.1 спад.І:іННИ 

uирг0-ро,11ськоrо полховоrо о6оз 

ного Васи.tя Ро;азянка uіи ltcro 
JJ,fтьuк . 

І04 Справа про з~зинувачення по-

ручика1~1н Інгер1~1аJJандського пі 

хотного ПOJJKY 0Jrексан;цро11 , Пет 

pow t І.ІихаR.1оw ХерасковнLІИ пер -
JІ0.18ВОЬКОГО осавуJІЗ ~:ИхаІtJІа 

J!у1tа&зевича у пркв.rасненні золо :)5 серпня 

l, .... ,"F 
••<Іоt ··~·· 

того конака , затtmеного Ух :11.11- ~5~;резн 
. JJ,инon Іtого покІІtного братові . !756 рр. 57 

ІО4І JІИотування з Переяс.tавською 

по.1.-:овою канцемрtєю npo поділ 

спа.11.щнни у:~r.ови с~унчукового то- 3-5 .mroгo 
вариmа Якова ДунІна ЯО'.":І Іf. !754 р , 

ІО42 донесення JІу6енсь1<оІ nоJІКово 

анце.ttярІf про под.Іл. опадцини 

у~~;~ь~;~::;:~вого осавуJІа ~~~н~. 

Др)· •· UЛМРДНС~ !\11(1 З.N. Н376 - 12т 
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Аоооо~-. 1 
WІОО"<Т 

~O• tl" 

!04 Спра:єа про шукання козацтва 

f;итемwи с. Недри БерезанськоУ 
і:: о'І'ІІі Переяславського полку І.Ін -

~итою Босако11 , Леськоw Стаднико 22 травня 
~ а Яковоw f Гриць1<оt.1 Панч~нкаt.n1 р;~н~р. ! 4 

!044 Справа пре с п ір ;а спадщину 
ІЗJдс'І'авного поJІковниRа 7горсько 

о гусарського полху Федора Пет 

[рова , wi~ 1ого жfнкою '1'8 грець

tкиw купцяwи rллею і JJaзapew 

ТТонолагерова11и. 

!045 Справа про nере;цачу на розг-

м;ц КИУвського wагtстра'І'у стtар 

и .жителя w. Бориспіль КИfвсько 
о полку Івана 3\шнщького на 

захоплення мачухою всfєТ 6атькі - 12 червня 
ькоІ спадщиmr. !754 р . 

!04 Справа про повернення 6унчу-

;овоwу rоварнmу Василю Дсr6рони 

ькоwу ДОК,)'UентfВ на право EOJJO 

fння с . Безпа.JЧ>ЧЄ Гельwязі::всь

f( о! сотнf Переяс.11авсь~tого поJШу 

р ахопленмх :tого :дядькоw , переяс 

.авсь..:11w священниоw Олекс і єu 

~о6рон;~зьким. 
9 6еоезнл 

!7~4 р . 
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·· І :::::: І · " о "_. • "_, • ___,_' І ------+--J .. ::::·-+--F 
І047 лис-rування з .Ііу<!енською по.п-

1<овою Rанцем.рією про по:єерненн 

дові охmрського полкового су-

1 ЄвдоRі! БоJі:рськfіі: ПОСВГ')' п 

• окіІІ:ноf·дочІ<и , привласненого 

П зятем , вІ~оь'>ов1н.1 канцелярис 

тоv Івано1.1 Саво~ском. 

ІО48 Справа про спір бунчукового 

товариша Василя Ку.11!f6ки з коза 

аІm с . t:Ишаки ~рольської сот-

&-4 
листопада 

!75!\ р. 

. ні ~\!ргородського ло.11ку зв грун Іб червня 

rи , скуплені ниvи у його 111иmаць Ц5~ёрвня 
их підданих . І755 рр, 2І 

!049 Матеріали /два донQ.еення і 

каз/ про позбавлення вНІськово 

о КВ!!Ц-ЄJ1Яриста Федора Солонини 

рава опіки H9JJ. r.1аі!но1.1 його ма

олf тньоrо двоюрідного брата , о -
а локіІІ:ного оотt1нка Березансь 

;оf сотні ПереясJІавського полку 

аси.11.11 Дуlmтра!DКа -Райчі , тв про 

ередачу цього права його маrе- ~~ ;;g~~~a а 
і і П друrому чо.1011tку, !754 р . 
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Kp.i•••• 
з А rо л о вк и 

1050 Справа про передачу на розг-

'1Яд Лу6е~юьr<0У nоJІКовоr квнцеля 

ІJ скарги 6унчу.ко:вого товариша 

едора Новицькоr'о на несправед-
ІО-П . ;m:виІі noдfJl 6атькfвсь;:оf спадщн 

С!е ое зfІ.я 
1и uf :s: ним і його братами . !7~4 р . 

1051 Справа про передачу на розг-

і!Яд ГенераJJьног..о вfіtськового су 

у скарги- в<Зхu t стра Сере!сного 

гусарського ПOJlKy пи.11ипа ~ко-

; лаєва на писаря Ні!Іиноького 
грецького. С!ратства МикоJJу Коне 

тянтиношt · за при:влаонення uай 
!2 лиnня-на його покі йн ого дядька , ніии - 20 серпня 

оького грека /!н:КоJlИ Бооняка. 1754 р. 

105, Справа про спір бунчуко:вого 

товариша Тиuофtя Скоропадсь!(ог 

та переяславського по.лковника 

Сеuена СуJ1Иwи за спадщину гене 

ральн ого ві іІсьв:ового хорунмгс 

Івана СулиІоІИ с . Лебедин Еари- ІЗ червня 

ш ! всько! оотн! Переяславського І754-
25 берези 

полку . 1755 рр . 18 

1058 Справа про передачу на розг 

ляд Генерального :в t ясново го с 

ду скарги соmика. Ю!f:всько! со 

ні Павла Гу.цищ~ на Юіf:вськи /:1 ua 
г і стрвт за привласнення га ю ііо б липня 

!'754 р . 
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!05 Спрзвз про спір оотннкз Ю!Jв 

ькоУ сотнJ П!lвла Гу,11. и~11 з JІЗ:9 Н -
ou КИJвського 11агfотрату !иею 6 JІІІпнл 

оnбишеw з а при:е.11зоненнл гаю йо fг5~того 
о -тестя . І755 рр. І4 

І055 Ua'l'epfзJIИ про сварку ui• коu н -
ироu Коuзнди uз.11оросІІ!ськнх по . -
і в на Iкpatt1cькtlt ЛfнlТ , пр~.1у 

ькиw поJІковиw ocany.1ou Ники~ -

оu Вf;;:ецькиw-Нооенкоu ra оотНІ! 
(OU ХороJІьсько J оотнf •"рrород

ького no.IIR'y ;tpeuol) Родзлнкоu. 

ІО5 Справа про спір генераJІЬного 

t nськооого бунчуиного деu • яіfа 

0.11.ОіІСЬКОГО з сотникоu Г,ІІ;І іІСЬК ! 
отні Лубеж:ького 110.;oi;y в І ~сько 
ilW екзав:тороw Аитоноu Криазнfв 

ькиu зз ЛИпяч І вськ і грунn~ у 

оро.11ьськіІf оотіІІ і/Иргородсько г 

пову . 

!057 Справз про повернеіІня uирго 

родс ькоuу ПОJІИОDОІQ' оумt Фе

АОРУ Коз ач1<овоькоuу о . QпЗіІЗСі -
кз Сорочиноько! cotнf ~~ргород 

серпня ; 

28 аовтня 
І754 р . 

2І травня 
І754-
І JIIO'l"OГO 
!756 рр . 

ського попу на.rеиного на ранг 

ПОJІRОЗОГО ctutвcrвa . 

50 С Ї ЧіІІІ
!!:ОВТНЯ 

1754 р. 

llPJ•. ЦllMl'Jt УРСР 1ge., Зо~ N3Ui - ІZт. 

І! 

20 

!О 
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!05Є Справа- npo с11Ір генероJІьно-

rс вІйськоізоrо 6,УНІt;у!:.ного Де11 • ; 
на ОСІоJІонськоrо з СІунчуковиu !'( 

варите11-;nани.1011 ТрееІиноьниw за 

лраво рк6ноr .1ова t і nобу;цову 

11о_:~иовоrо 11.mна нар. Су.111 . 

1059 Справа про з!!мну1н1чення ap-
xиwaн,upиrou К:Иєво-ВИдуеІмцькоrо 

uонаоmря Леонrfя на СІунчуково 

го tonapиea )іенисз Де1.1 • яt1овича 

за вfдt.tову сnмчраm t.toнacmp 

ві зt!!оькову 11асmну розufрово 

КроІ"о 

І8 червня 
П оерnня 
!754 р . IS 

приеІуrку UJІИна ,11а р , Оотер nfд ~5~ресн w. козмець , надану woнaorиpent 16 травня 
re~uaнot.t Іваноu Скоропа;цоькиu . !754 рр. !2 

!060 Справа npo зобов • лзання JІ.у-

СІеноькоf- nо,вовоr канце.иярі У 

nриокориrи розrщ су;цовоr оуп 

ре11ки удови rа;цлцькоrо nмковни 

ка каrернни Га.11ецько! з рІзниwи 

осоеІаuи за nривмонення грунt!ІJ 

у fJ uaє!'Jloctяx , w.w, Багачка f 24 серпня 
ОІАІ!І.1ЬНИК 0 іlиргор~д,ськоN1 ПО.Пу . !754 р . 
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1:::1 •ноно"' Кр.о•••• 

ІОб СправаJІро вІд.tС:рання у wиp-

opoд.oь1t0rio ПОJlКОВОГО Оуд,Ці /C: 'J -
Ього поЛ,Jtоsого писаря/ Федора В зач 

~ о:еоьР:ого зеші , незаІ'онно нада 

or йоІІ)' 1111ргород.ськи11 по.вовни 

.ou Ваои.1е11 Ц,ЗпнІо!'ОІІ на rpouaд 24 С:ерезн 

ьких оtиоаа тях u. Сорочинці ІМ -fа5~tтня 

І '""~-;;::: АОКfОО І •···· 

ородоького по.11ку . І755 рр. І5 

!Об Справа 11ро оп! р О.ІІУJ'И!'е.ІЯ Ка -
e.vi:ptr Андр І .11 т& Аого С:рата , 

оuпанІ С:Оького потrового хору на -
о , Rко11а Покоtя з киrооькнu по -
ко11иu то11ариmеІ'ЮС ав,ужоu , С:унчу 

кстиu то:вари!Іеu nосипо11 5ак,рев ьl9 трJЗnня 

ки11 за .цtсовt угІJІJІ.ІІ та д.вІр 1 2f~:РпН.ІІ 
о . Amiaa нtиинсьхого по.цку . І755 рр. 

!06: Сnр!Іва про опір сотника Г.11Иноь 

коr coorнf ЛуС:е нського полку 

/згоnоч. по.11ковника ко1.1панНіоь

кого полrу/ Антона Криа:анівоь-

1<ого з потrо11нико11 }tyкouoьiof 

:~:н~~~.:::ь::г; 1~~=~ с:;:а~ ~f:;:тня 
~оАое!Бха та u. Лу~о11 • 11 . !756 рр. 22 
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!064 Ор;цер 11.О генерзльного вІйсь-

!іОВоrо суд~ ;· npo пере;цачу на 

lо го розг.r..я;ц оправи про розоJІf 

~цування о6отавин О'І'ЛГнення лука -
ьки • оотнико11 Сте·r·аноu nиковце 1 
овяt1еника с . Великоое.пиця JІ.у -

=;~:;;~яо~:~f:6::~:;~~о пол- гь5J:а~~ 

!065 Справа про звинувач ення Гр11 -

горfє11 Хюr.няхfвоьrrи11 wиргоро;цсь 

!>ОГО ПОJШОВНИР:3 Федора Qотрогрі -
ського -за чинення !fo11y та !fого 

· батьку , значково11у rовариІП8 /,~р 

городського noJiкy Шtrnfю ХИ:!.няк 

різ1101.1а11іт11их уrискtв : переобтя 

пення пОстоя~ . п0з6а:мення бат -
:<а nооа;ци по.n;ового rоро,rничого 

перео6'І'Я:ІІ:ЄІПІЯ СJІ:У!:6ОВИІ.ІИ ві;цря;ц 

в:еНtfяІІJІ , заnо.;ею111 ІО свине~t , J ;g~~;: : 
ТОС!О . f754 р. 24 

ІООб Справа про зо6ов • язання у]l.О-

ви бунчукового товаrжmа !Рини 
Ву~ович повернути коз1шаv с , !1 и 

липчичи Верезаноь1<оf ооtні Пере 

яс.~rовоьв:ого падку конІ , вози , 

коси та інше 11arJІ& t nервдаrи о ою 

суперечку з НИІЛ! за 0!11011ati ;цо ;~~~я 
законного cm. Г754 р. 
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.. І д•ЮІІрО· 1 3 " г о " о в к lt 

•!• . ltOWpt 

!067 0.Рдер геть1.1а11а Юrpнmi Ро3у-

uовськогО до канцеJІярfУ про ро 
с.1t;n.у:вання скарги tгyueнs !Jepe 
JІЗ:ВСЬІ!ОГО 1~1ха"t.11івоь;:ого t.IOHSC 
тяря Герасиwа на иfаинсьього 

l ,~"--1-;;;:::-a.<t0• 1 ••••• 

:~::~ти~~;::і~;:і~~ наnа~ нз IJ~4e~~ 2 

ІС68 Справа про опір у;n.ови коuпа 

Р.tІ'іоькоrо по.;:~ко:вника Jiaplf Хо:в 

бзои з 1:11.овою генера.tа ~01:!-Cto 

-:-е.11ьна за захоп.1ення с . КоробіЕ 8 беР.езня 
ка До11011тІвсь;;оf сотнt rтеrеяс .11а -~5rif 111111 
ського ПOJIR'y . !755 РІ' · 

!069 Ска3ка свя::;ени.Ка с , Ве;:икосе 
.!В!цьке .)Jукоw::ьиоУ оотнf J]убенсь 

кого по.Пу Андрія •созwtна про 

nрt111ин1 затриwи ниw оРдеру ге

тьuанs КМр~м Рсзуwо:воького по ' 
його скарзі на лукомоького сот

ника Сте-,Зна пиковця за :еІ;n.ібра 1-

::11::1::~:;~:e~l!t.1 гррrтtв та стя -18J~~в~: 

A~J•· Л \І РІІ УРСР 1986 З>• м.1741- 17т. 
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!(17 .!fИСТ)'ВЗІ!НЯ 3 .:мргоро.11.СЬКІ!W 

O.UOBHHKOW фе;11.ороu ОСТрогра;ztС,.ЬІ HU 

про повеІ!.нення грунтів , захоn

лених р і зннuи д.ер1:авцяІ~ІИ , зoi< 

peua 6увТШІu 1.1иргородоь11нw по.u-

::::~~:я::с:::~.::н~~ ~:~/ 9'- ІО 
.ІІИСТОПЗДа 

wирrородськоrо 110.11ковництва . !754 р. 

I1Zl р . 

І07І Ор.цер rе1'ьwана Юtpи.iia Розуw В-

оького до канце.mріІ npo розг
мд справи ,про прив.1аснення ІІИ . -
rородськиw полковиw суддею /6 '[. -
crиu nо.nко:вю.t писарем/ ~дороu 

Козачковськиu зеw.11! на гроwа,цс -
ких сіноJ!атях u. Сорочинцt L!ир 27 вереси 
городського попу , Г127 р . 

!754 р . 

ІСУ7< Справа про скаргу вtР.ськово о 

~<анцемриста Павла Нмчкевича н 

перешкоди чинені Переяслаnсько 

І\' ВНцемрfєю по справі про захо - . 
лення 11ого зе11.11f над р . Золото 

ноmа в ГельuязівськНІ corнt , п 

релслзвсью~w потсовиw суuею 

Констлнтиноu Леоеневмче~о. 
JІИСtоПад 

І754 р . 
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·· 1 Л.~-рс>- 1 ЗАГОJІ О ВКfІ .,. __ ,.. 
!01 1 Crтpana rтро mуканнл козацтва 

иителеt.t с . ОСіухівка !Аирrородсь 

кого по.ику Григорfє:t.t Черкзсоw , 

ону1<01.1 локі ~наго І.6Іргоро:а.оьког 

ЛО.І!КОВОГО" хору _ого І!!ана Чер-

кеса , npнвeruiyroгo у пtманст - 24 .Ю!'ОГО 

во 6yвl!ll4t.t wргородоькиw ІІО.JІКОВ J7~:Рвнл 
НИКОІ.t BtІOи.:tet.t КЕІІІнfотоІJ . І755 рр . 25 

!074 Доз:.11ад. про пр11:в.11зснею1я 11.у-

6еиоьRМ1.1 ЛО.ІКОВИІ.t о6ОЗНИ18f Іва 

иоw R,y.11116кon сіноиатеn :в По.по 

:вJn ОО'І'Ні Лубенського полку , н -
лежних -JІу6еноькtn полкові~ ар1 -
.перІt . / 1755 р . 

101: Справа про nepe;io;aч1 на розг 

Іаяд. ПереясJІавсьхоf nо.11ковоJ кан 

це.11ярІf скарги вакансовсго сот 

ника rтетра Карповича на значка 

:вого товариІПа Переяо.павського 

nс.11ку Леонтія &Ігору.:n.ко за 

аре111!' ІІ:ого коня з -за неоn.11ати 

6opJ7 . 

AJ>Jк. Л \І РД УРСР 1118$ 3'1<. Jot37&-12т. 

І9 квJтнп 
7 червня 
І75-ч р . 
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ІОСlб Справа npo передачу на розг-
.t.яд ПереясJІавськоf по.11ковоr ;;ан 

це.11яріf скарrи вtАоьповоl'О кан 

целяриста .l(ем • яна •Петраmевича н 

кропив • янського оотІІИtrа .l(uитра 

,і:арагана- за nрИDJІаоиення Jifoy 
·!!ого Оатька , козака 

коf оотнt ПереяоJІЗвоького поJІК 

петр~~ Петраша. 

Ir:t77 Справа про передачу на розг 
JЩІІ. JІубеноькоf noJiil'oвof канцед. 

ptf скарги удови rенераJІьиаго 
вJ!!с:ькового суддf Є'j'1pootr лисе 

ко на захоплення худоби y·rr 
підданого підданиw каn!rанз -nо 

рутч:ика Роuана С~утиноького . 

I07S Справа про опір оорочиноько 

S- 4 dерез ІЯ 
Г754 р . 5 

28 квітня 
!754 р . 

го про-rопопа д1.1иrра ваои.1fєва 

з п.11еwінникоw овоєr J.РУІІ\ІІИ , к 
закоw Голтвяноькоr оотнІ ІІ.ирго 

роnського полRу Гераси1.101.1 Sac- §б~~:~ да 
лавськиu за неоплату dоргу. !754 р . rт 

Ir:t79 ЛИС'fУВЗІІНЯ з Лубенською ПО.1: o-
BOD жанце.;rярtєю про неоп.1аrу 
яковоw [иmко:зсьхиv , ПІJІ!':SЗЧИХо< 

придворного кобзаря , noJІЖo Blflll K 

Григорія ЛJХ\истка , Ооргу жител 4_7 липня 
• 11, Лубен васи.m Гриdову . !754 р . 
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ІО80 Сnрава npo зарахува1111я всіх 

IOSI 

!082 

uaєtнoctell dунчукового tовариша 

Сrе'!!ана тоuари , розrа;воваии;r; у 

Переяс.хавоькоuу nо.пу , д.uя cn.w 
і'ІІ nодаtкjв і відdування повинн -
Юте!І до пoutcapama rе.1ьІ.l.Іfзtвсь іб ~~~ня 
!COJ COT1:{f . , !754 р, 

Рапорт канце.ш;рІ У ;цо г~ітьuан 
іКИри.1111 Розу~tозськоrо ПГо з • ясу

ванм розwtрІв f на.11еаносrt cf 
нoaart у JJyкowcькHt соtн і Jiydeн 

ського по.uу , надання я:коІ про· 

( '!'Ь ОО'І'НИІІ' ГШІНСЬІ\'Оf сотні Антон і IS груд ня 
Криаан Івськиі1 . І754 р . З 

Справа про cntp cor1шna До
wонrІвськсJ со'tні rте реяс.~~а:зсько 

го nu.iiкy _ іtко:аа n.патковоького 3 

удовою ко 1.шан j:tськоrо полиу t.:a 
рfєю КСІзdасою за правв на грома -
оьку сfнохаfь ~:оwонтІвсьз:оJ со f~ ~~~і~~ -
нt . І754 р . IS 

ІОВ Ордер гетьuана ЮІf!ИJІВ Розуw -
сь.кого до Канце.11яріf про з • ясу 

вання poзuipfD і на.11еиносtf сі: 

:!tart у JІу:коwськНІ co'!'Hf Луdенс 

кого nо.1ку , надання Якоf проси~ 
ОО'tНИК ГJІИНО!оКОІ оо'rнІ А11rон 

!Q)иив-н tвоьЮІ Г . . ' 

APJ•· Л ІІ РА УРСР 198111 3І•.Н376- 1 2r. 

9 ;ковrня 
1754 р. 
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І084 Сnравз.. про вихонання унtвеJ>-

сащ гетьuана ЮІркла Розуuовсь-

кого про наданн!!: 6)'J!'!YICOBOUY і'О 

:оариmу ІJІл і Ь:урuану ІОО дворів 
t бездвtрних хат у 1.1 , Бариmtв1(а 

Переяславоь;<ого поJІКУ та П пе- ~Іч~Е~:::Я 
ре;цuістях . !75"1 р , 

І085 ДонеоеніfЯ LtиргорОJІ.СЬКО! ПО.ІК -
во У iraпцeJ!ЯpfY про незаконне ок ,_ 
повування ві І!сьиовиu ттовзри!!!аr.11 

IJpoкonou і J.;ap~нou Трощинськи~ 1 
дворів t грунт!n у козаків і в і 

льних ві йськових nослмктих Яре п depeз i 
оьківсько! соrні . І754 р . І 

ІОЄ Справа.. про з • яоування закон-

ності при;ц6аЮJя рооі:!ськкІ4! nо

оа;цоь1mш~ JiIOJl.Ьlol! коза•1кх rpyнti ~?;;~ 
нз Ліво6ереІНі R УКраУ,11! . !754 р. 

ІО87 Справа npo з •ясуnання кіJІь-

коо тf дворі в J грунтtв , Оl<УПJЮ

них ві йоьrсоnиwи товариmаwи Про
коnоu і .J.іарmном Трощиноь1<и uи у 

козаків і ві.11ь!D!х n f Іtськових no -
nо.ІІИТІІХ ~еоьківоькоr ооtні !it!p gєР~;~~;; 
ГОРОJІ.ОЬКОГО. ПО.ІКу. !754 р . 29 
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ІОВ! Справа про пере11.ачу Н!І розг 

мд МиргороJІ.Qькоr no.;:iкoвor хан e
JIЯptr окарги козака о . Чер епки 

J.~ргородоькоr сотнJ ГордJn ТИ

wофІє:ва нв 1111рrородоьку оотенн 

старшину за ареmту1н1ЮІя: його , 

передачу його зе~u:І WІІргородсь 

коwу полковоwу писарю петру rз 6 25-24 

мховськоwу та tи . уя~св:и . rt~";. 

ІО89 Справа про зоdо:в • nзання КИ! -
ськоr подхово! канце.пярtт nрис о

рити роботу кowlotr no розо.11і 

дуванню 01rзрг иите.иfв Ки'Увсько 

го попу -rнзта на бунчукового 

товаРиmа в.tаоа Будмнськоrо за 

еахо11.11ення rрунтJв , хп1,оби та 

н . wайна . 

ІО9( Донес&ння ,JІубеноько! ПОJІКо-

воf канце.тtріf про затриwку ві 

цекзпралзw з Ново І серб! У Уик -
.1101> тв Іваноw Требинськиии суд -
вого с.111-дствs у справі захоп.11е 

ння ни11и грунтtв у козаків w. 
Оржиця Гороr~иноьgоJ оотнt Лубе -

Г7 берези 
І754 р. ~ 

оьхого 11ову І.:артииа f .1111па І8 ;.ипия 

ОвраwеІ!І(і:в . І754 р. 

JlpJ~. Л 'ІРJІ. )'РСР 19.i& Зам. М37б - !Zt. 
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ІО9І Справs про пере;дачу на розг 

м;д JІубенс ькоf по.uомf канцеJUІ 

рі r cкapni ;друЖМНІ! бунчукового 

товариш:~ О.11ени Требиноькоf на 

лубеноького полкового обозного 

Івана R;у.ІІЯбку за при:в.и~онення 

підоуо f;>І.Сь&11х ;дворtв у о , Ее'рез 

няки Лукоwьі\оf оотнt дУбеноько 24 .mтого 
го пому . на.~~е:а:них П ,11,очцt . І754 р . 

1032 Справа про переJІ,ачу на роз г-

щ ЧернІ г івоькаf no.tKoБof канц. 

мріf оп_равм про захоп.11ення бун 

чукО11и1.1 roвapиmew B.iraoaw ЕУД,JІЯН 
СЬКИІ./ різного РУХОІ.ІОГО t нерухо 

uого wайна у козах fв осrерськоf 

оатнt КИІвоького no.r.Jty Ан.црія , ~ ~f~ 
rна~ та Івана КJМвицьких . . І754.р. 

НЕЗ Справа про передачу на розг-

мд Генера.11ьнога вt'!оькового оу 

ду скарги казакtв киrвоькаго по -
JІ.У ІМки.m , Федора , Гр~горія і 

,Іениоа С:Иuонових на в!Rоькового 

канцеляриста !lиxa\J,11a nаnповоько 

го за захоппеюrя !2 пtд.ца~юьЮІх 
Ь.ворІв 1 о . Свидавці Кобизько f ІІ-2! 
~ отні КИfвського пот.ку . 6(}~~~. 
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109 Справа про передачу на розг 

.11лд ~:Иргородсько! поюсовоІ квн 

цeJlЯfJЇJ скарги коззкfв о . Чере -
ки Миргородоькоf оотнІ f по.аку 

про примвоненнл rx грунтів 1111 го

родськиu nиoapeu /згодоw nояко 

виu оуnею/ Федоро~.1 Козачковсь І5- І8 
чt]5~я р . 

ІО9 Справа про передачу из розг 

r.я:д Переяс.иавоько! по..11rовоt ка -
це.1ярt! окарrи rурtнни:а: ота1о1а 

нІв І козаків Ірк.11Іtвоько! oot 
ні Переяо.павоького nо.11ку на уд -
ву Ірк.пt tвоь:кого сотника Треби -
оького за нзwз ганнл nривJJаони'!'і 

ооtенну гроwздську сІноавть ni fгЙ~~~n jІда
.о . І&оn111инцf . . 1754 р . 8 

ІО9 Справа про ззхоn<'!еннл коня 

козака о . Кононtвка дРуго! лу

беноькоf nо.ІІКово! оотнf ДWИтра 

Скиби вtйоькозиw ханц~ллгиото~ 5-7 оічнF. 
АНJІ.рf єw .11я6кою . 1754 р . 

І09 Справа про опір зв грунти .w :а: 

.козакаwи о . КанівцІ ІрклJrвсь-

;;оf оотнt rтерелолавоьt:оrо по.ж 

t'!I ПООПО.'ІМ!'ИІ./И о . !f..>;;, J,..:. ':~ 

пиnнянсько! cotнf пlдд.аниwи ге 25 :..оnrня 
тьwзка Ю!рила Розуwовського . 1754 р . 
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ІС9 Ь Рапорr Uереяо.ІJавоькоJ noJJкo 
воJ каице.алрfІ npo розг.1Я)І. скер 

ги uІ11ан1tи u. Переяожава С!І'<НІІ:Іl! 

Гу,11аєнко на nереЯОJ!ЗВОЬІІ'ОГО ПІМ 

кового оо:rни:.а Івзнз Гу.1811'!1 за 

захоn.аеню1 rr пари волів . • 

!099 Спра11а про опір козаків о . 

І.Сатвt fІІка Луио1.1оькоf оотнf JІу

беноького по.пу за грунrn з со~ 

НИ!\ОW rлиноькоІ сотні /згодоu 

28 верес!! 
!754 р . 

комзькиw aoeooopqw l коunаніІ1- І5 чер:вня 

ОЬКІ!U ПОJЩОВНИі\ОU/ Ан:rоноw Кри- fо5~~рвю 
жанtвоь1тu . 1760 р . 25 

!НЮ Справа про опір за сіножаті 

~в tnоькового товари ~а Сави Терм ~~s~~чня 
J!; oro з козакаІІИ t посnол:итиwи 14 ЛDІ'О!" 
!-1 . Бубнів ПереяоJІаноького полку І755 рр . 25 

ІІОІ СnрзJЗа про nepe;ij,aчy на розг-

і.Ія11 ІІер!Яо.nзвоьІ!"оJ по.uово! кан 

Р-І е.хярІ J СІІ'арги 8хоно1.tічноІ кзн

jцеJtRрІ І ГЄt'ЬU!ІНЗ іtири.11а Розуuов 

t:: ького на удову ірк.11ff:зського 

Р отни!І'а Феоn.ору ТребцноьІіу та 

Р тарооrу П 11аєтків ІН!Іна ОJШІ

•ького за побитrя 1 захоплення 
~ о:еець у гетьwаноьиого пf~а
І'! ого , аите.11Я о . Чорнобай ЧехІв

.~ ько'f ІJОJІоотt Переяол3воького 
tioдRy Опанаса Со.11оuки . 

п лютого 
1754-
25 червня 
!'755 рр. ІО 
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ПО< Справа про розс.11f;цуванвя ок:tр -

ГІІ СО'і'ННВ!І fІресьаівськоТ OO'l'Hf 
!.!Иргородського no.uy оnанаоа 
Поnа'l'енка на вfЯсь;совоrо roвapf -
ma ПроІ<опа '1).)оqинсь;сого та бра 

'!'а і!:ого Деw • яна за побИ'І''І'Я яре 

ськfвоьІ<о'і О'І'8JJ"'ИНИ t козаків , 

за перешкоду вt;цправки робJ 'І'НИ 

кfв у Еову-СербfD '1'8 перехову- 2~ервня-
вання безnаоnорmих ооtб . ~~~н~. rs 

IIOS ,4онеоення козака с . Е,цанн 

Лубенського по.u:у ваои.ІLІІ Чега 

ринця про прискорення розгм,u 

Іtого скарги на священика Федор; 

Савицького за оnуо'І'ооrення його 

.11іоів , otпoJІa'l't ta nоби'І'1'Я ІІ:ог 

оаw-ого . 

- Опреді.11ення Киrвсько! гу6ер1 
ськоТ кзпцелярt! про похорон ;ц ІУ -

аини со.~щзтз Бf.11горо;цо і' 'ІОГО ба ~~~~~ня 
та.11ьону Петра Корюкtна , яка за І2 .mtoтon да 
w:epзJia на Еаоаооькоw-у 11.11яху . Г768 рр . 4 

IIOJ1 Справа про передачу на розг 

ляд Генерз.11ьпого вІ Іtськового с~ 

'/І.У скарги козака 1.1 , ІІМ111аю~ /:нр 

городсьв:ого no.uy Охиwз ІО:арJІая 

на вІ;tськового товариаа Івана 

Кованку за на~.1агання пр1rnерну'11 

Rого у ntю~.анство , nо6И!'!'Я і з 6-7 .ІІИПНЯ 
хОnJІення ху)І.о6и . !754 р . ІО 



-295 -

ІН Справа про скаргу вtдс!'авню 

r,oap JЮ,кхавоькоrо rуоарськоrо 
полу ~дора Раковицt , Івана 

Се11енов11 t С!'еnаиа Георrtєва ж1 

!'е.11fв 11 . 11 . БІ.11оцерків1:а t Ярео1 

1tи І.!иргородсь1:оrо полку на wfc 
цеву О!'агшину за притягнення дt 

козачоr с.11ужdк !'а 06к.11а;цання п< 1;~'~~~~~я 
даn:аwи t по.еинностяwи . І754 р . ІО 

ІІО6 Справа про доведення Ваоил~м 

fтаолавськиv /вfн а:е ВиmневсьЮІі': 
:Свого походження з 1.11щан 1.1 . Юіє 

Іва для звJJІьнення з крtпацт:вfі 
порутчю:а Ч ерН!гfвоького п,tхот
ного поJІКу Федора Бурог? . 

Па? Спрам про зо6о:в •язання дру-

1111111 6уІ!'Іукового !'овариmа О.1еии 

ре6иноь~rоТ прuпинити пересліду 

ання пІ1.11.аноr СО!'НІІt'а Г.1;,1нсь;;о 

O!'Ht J!уdеноького по.пу Антона 

;tри а:анtв_оькоrо , оте.1ьки с . !.іоі'! , 

еТвІІ'и JІуко~юькоТ OO!'Ht l.!отр! 

рицихи Еа6еНІІ'овоТ тв вирt11ува~ 

IS 

~::~о:~о8с;я~;е;:;.~::~. не з 3-Ь§~а~~я 5 
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ПО . Сnра:ва npo передачу на розг-
f!Іях ~рГО!)ОJІ.ОЬ!І'О! ПОJІІ(ОВО! кан 
~uе.илрІ у о карги Гmіf!ОЬКОГО СО'І'НІ! 

а Антока ханІ:вського на oo'f 
ика :Хормьоько'f оотнІ І&Іргород. 

ь:кого ло-яку Ієреwtю Родзянка 

а незаконне О!'ягиеиня коиоио 

ТеrтоьхОУ"о nо;11,а тху t 6езпі.цотав 
·е аре!!!!'І 6аn.кJ в · писця подаttо 

~вих з6орІ в !.:ИрГОРОlІ.ОЬ І\'ОГО ПО.іІR'У 

. oзaita Хорольоь:ко! сотні Проко- 4_5 серпи 
а Стогнія . І754 р. 

ІІО9 Мз_!ер t а.пи /укази Сенату , ОР-
ери гетьt1аиа , nоноmенtя каице-

1.'Jярt! , :відоwос тt , тощо/ лро з6і f) 7 верес НІ 
і :ви!рвти КО[)Тfв ВІІ1оькового fc,5cifчюr 
іс1щ16у. І755 рр. 82 

ІІІ Bt;11.owlctь про кІлькіоть wіца 1-
ьr.ix f посnот1т"х дворів у ~з

гJотраrо ьЮІХ wlo-rax Лівобереz~::но 

J'хра!ии , та про ве.1пч11ну nrжбуо 

ків t ви.цаnfв wгtо!'рат!з Ц}!Х КБітия 
1.1Іот . І754 р . 

ІІІ Спра1:111 npo вІ;цnравку з Геие-

ра.ц.110! вt!!оькоnо! квнцелярІ! :в 

Похі;циу ка1ще,11лрtю гетьuана І<'Іі 

ри,11з Розу wоnоького 5000 крб . на і8·~~;~~: а-
nоточнІ ІІІІ:ЦВ'J'КИ . І754 р . 



- 2!)7 - -

З А Г О .11 О 11 І( И 

ІІІ2 Справа про зобов ' Я:lЗННЯ І.:Мр-

городоьв:оJ no.uoвoJ квнце.ІJ'Іріf 

не ОТІІГІ.ВІЗ!'ІІ з _генерз.tьноrо в!і! 

~ ьхового бунчуа:иого !еw • яна ооо 
Ltоноькоrо консистенюькп :~ nода -

{!5- 77 
rок за !І cfuei , які nepeПmюt 

tno tи111их дер3:авцf в . m~в~ . 

ІІІ2 ПовІАОU.tеиия канцелярt І лро 

ІвіJІ,nравку 3354 кoзaкfn-nt.цnowiч 
никІв з Пр:~дуцького t fІ tжиноько 

і1§~У~~я го лоJІк f в на казенні роботи . 

ІПS Справа про nереДачу на пере-
Ївtрку ПереяоJІавськоJ noJJкo:Вo J 
ка нцеJJярJJ nовfдоw.~~ення АоuовоУ 

еконоиtч110J канцеJІярtr гетьuана 

Ю.1рнJІа Р()зумовського про ви се-

Ltе-ння з Чеховоько! вомстf і 
Іка wrакузиноьких wєтностей 96 
ntмam1x , консиотенwьжи:t пода-

ток за яких І.оwовв канцемр і я 
І-5 JІИІJПЯ 

Іо n.1ачувать не повинна . І754 р . 

ІІІ4 Слрв;ва про збір каице.алрієD 

~а.10роо І І!ських зборів в J Гоьково І7 .ІJИОТОПа а 

о податку з wлинfв JІ івобереа:но 
!754-
5 АХІТОГО 

h<ра-Jни . !755 рр. 5І 
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І "-~ І QООМ". 

оо~•J>І 

К р.оІ•"" 

ІІІ Справа про nере;Цачу нз розг 
.м~;ц Пере~10.11!ІІ!оькоУ по.пково! из -
цеJІЯрі у· о карги козака І-го коu 

пані~оь-кого поJіку Ан;црfЯ" Пере

хрио та нз обтЯ" а:ення 1огс ;цв ору 

у U. 30.11ото110111а Зо.потонtоько! 
· сотні коноиотенrоьюtwм nо;цатgа 

wи , nостояwи тв, fншиuи повинно ~Р~ня 
тяwи . І754 р , 

!Пб J;:оне-оення :st;цкуnникtD по;цзт 

ків Переяонавоького ПО.ІІКУ про 

11еоn.11ату по;цаткfв за листопад 

~~~~u::~;:~ь 1754 р . та реєст и і~~~н; . 

ІІІ7 Спра!~а про пркзначеНJІя J;ем • 
янв Тро;:~инського збоJ)ІU!коw по- 8 серпня 
;цаі'Ків з ві .u.ни :r вJ !'іоькових wa t>§і5~tчня 

1" ..... 1-,;;::::-.""." І ····· 

нооrеіі !:иргоро;цоьиого по.u:у . !755 рр. 45 

ПІВ JІистуБаю1я 3 rrереnомвською 
nо.11J<овою канце.mрією про побит 

тя роо Ніськиw куnцеw Фе;цо11011 

Роusновиw повІремного 6унчуков -
го товариша Гераоииз С!ре111енцо 

ва - Петра ГоJІОDВ<Іевоьвого при 

. зборі НИІІ на переяОМІВОЬRОw;)' 

ярwарку стаrеfіного збору . 

JIJIJO:. Л .ІІРД )' РСР 191& З•• М316 - 12т. 

26-ЗО 
ве аня 

• р , 
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ІІІ8 Донесення вfІ'оьжового канце 

.1.11рнота АнХJ)fн .tяСІкк про поСІv. ·-
тя А_ого nоюрfАІJМІІ СІрато1.1 , Оун 

ЧJІІ'ОВИW. 'r01!8рИ!;!ЄІІ Ваон.11е11 ~.tн :rs че_рВІ!Я 
К'ОЮ . • !754 р. 

rпе0 Справа rтро вІQ.ачу naorтopt'a 
Іvро,ц•еfІ'І.Ію о , ХDвоrовець Вf1ІИІ!- .wrого
ького no.uy Сте'f'ану БоJ!ченку . чm~я р. 

ІІІ9 Справа npo звільнення зdорщи 
Іка rтодаrкtв з !рклІ!всьК'О! cor
нf Переяс.11авоького rто.11ку ірклt 

!Dоьного городового отамана фе-

ора ,;тумл вt.ц вІ f!ськових нарл ~;~го 
tв . !754 р . 

ІІ20 Справа про звt.11ьненнл значка 

ого rовари11а r..~ргородоького по -
JY Сrе'!'ана О.u:екоащровкча в t ,ц 

0;11.аrк1 , оnавІ.11ьне н:нrJІа;11.еного 

OJlll'OBOD канце.жярtвю при ВfАВІ.Ц -
1ах попу гетьwано1.1 КИри.11011 Роз -6_8 .~~иnпл 

!754 р . 

!12! Справа про зnі.n.ьнення вfд п -
arxtв f nocro!в двfру козаgа Н. ,ц-

вtрно! коwnанНtсьь:оr iopornи 
14

_
15 

~:в~;о~:~~~;~т~~~~е.11л w. Ро1 - ~~3~~ 
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І ,"~~. 1 ••ocw:• ..,".,.. 
КроІ••< 

ІІ2 СпрвDв про звіш.нення мору 

ztоддака іввна Rестеренна у о . 
L:Нхнов.ііях JJJrкot.ieь.a:of оотнJ JІу -
бенсьжо~:.о пошіу в tА козачоf ОJІ 1 ":и~;;П,А!'І 
.би , nоАаткtв f повинностей . !754. р . 

ІІ2! Справа про передачу на розг 

ІІ24 

ляд І.fиргородськоf rroJШoвof нан1 e
mrpi І rrроЇання соrниІ<а Бf.11оц'ер. 
КІвськоf о'от11і ;.:мргородсько го 
по;~ку Васи.rя [J'ченкз про звt.в:ь 

нення В і.А постоі\ноr поDинностt 
1.1 . Вілоце.Рківка , яке в ЮІнулt 

роки трнчt постравда.110 вt;ц по- І2- ІВ квіт я 
Тlе1.І: . !754 р . 

Спгвва про розои.ІКу nо.tкоІ!И 

квнце.1ягtяu f wагtстрзтаu ЛІ во 

береа:но ! :rкра!ни указ fв Сенату 
про здач). t переробху на 1.1онег 
них дворах старих срІбІ!ИХ І зо 4- 28 

!~~н~. 

ІІ2 Рапорт в і :;оьrового «анце.n.<Ір: 

- та 'Редора Ю!онлівського про rтр1 -
чини пере;цач і ю11.1 mукатого но 

зацтва .11:ителл м . Бариmtвни Пер -
ЯСJІВJЗСЬКОГО ПОШІ'У JІеонтІя є:и u Н

ка з пІддансnа переяс;~авоьког 

по.uо1ника Ce.i~:- .;у.11мw у nJд 

~зна тво -О:уІ!ЧУковоr~ тоЗагш!ІВ 
І2 квітня 
!754 р . I21.1J !урuена . 

Арrк. 11 \ІР.11 УРСР 1966 за ". МЗІб- І:!т 

ІО 
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ІІ26 Справ_а про передачу на розг 

JІЯД КиІІWЬКОЇ IJOJШOBO ! канцеJІЛ 

pJ ! опр<UJИ про наJІежн!оть ю1'1'в 
ОЬ!іОГО ЧЇІіІ!ІНИН8 Q.11е'коія Сі!р6ин1 
до козачого стану . 

ІІ27 Справа про тукання 1~озацrnа 

111- 16 
6е,еезЮІ 
17?4 р , 

з:итеJІе 1.1 1.1 , києва Федоро:.~ іlато!Ін §0чg~~::Я~ 

ІІ28 ~:атерfали /ордер , д~н~ення , 
реєстр/ про розслідування втечі 

дворового Ваонлл Вз.!шневоького 

/вtн :ае Поо JІавоью1йf від порут 

•щк<J :rер!!ігівоького піхотного 

полку Федорз Бурого і. привлас 

нення і1ого 1.1аі!на . 

ІІ29 JJістування з Миргородськ9ІJ 

поJJ.Ковою канце.tярfєю про :втечу 

!'754 р, 23 

13 1 19 
СІ'ІНЯ 
1754 р. 

козака Го9одиоько! оотнІ Кінд- 19 липня 
рата Баранника . 1754 р. 

IISO Справа про передачу на розг-

- JІЯД ГенераJІьного віt>оькового оу 

д..У окаргм: генера.ш.ного :вНІ:сько

вого ооавуm Якова Яку6овнч<J пр 

втечу його підданого ::з uаєтнtот 

бунчукового то:~зарисrа Гераоиt.18 И ~~і~~< ~в-
Стреmенцова, 1754 р . 
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І ."."~ І •3"0ІС1-

•Фм <рО 

!ІЗІ Справ~> про стяг11ен11я з бувmо 

г.о миргородського ІТОJІ!юВника ва 

ои;Jя КЗпніста гроше й , nривлаоне 

них- ниu у І749- І750 рр. пода~'І:о 
вих з<ІорІв задніпровсь-ких сотен fJ :~~~я 

1"""'"'"1-;;;:::-~·''°" " ••• 

:.\Іргсродського по.~rку . І754 р. П 

I!S2 Справа про невtддачу архіву-

бj!вrnии переяславськиu ві йтом Юі • 
рило11 Савоновиw чл.енаи Переяола -f§ ~~:~я -
ького магістрату . І754 р . 28 

ПЗ3 Справа про передачу на розг-

пяд Генерального військового су у 

карг членів ПереясJІавського ма 

tотр'з~у і -wіт.ан 1.1 . Переяс.uава 
а переяславського в і йта КИрила 

::авонова за по<Іиття , захоплення 

оней та привJІаонення uагіотрат 

j:J ЬЮІХ І\'С111ТіВ . 

П& Справа про розслідування зло 

~кивань переяславського війта 
~ри.11а Савонова , зокре~.rо nо<Іит'І: 

t.~ агістратського nоо11олитого Іва 

11 а Дудченка за в і дмову виконзm 

r JIЯ нього-прн:еатну ро<Іоту . 

АРУ •· д \\ РД УРСР 1986 ЗІw. Н.376 - І ~<. 

ІЗ квітня 
5 липня 
1754 р . 

20 оічня-
18 травня 

15 

1754 р . ІО 
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Справа про образу 6у~

стром КиУвського магістрату 

МихаА.1!ом Ященком та , писарем 

маг t страту МиколоІ) Рогуцьким 

чест f гетьмана Кирила Розумо. 

:~:.::;:::· І :~~-
І·r>~·І •>t•) •Р"1ОІІо 

І? а:овтня 
1?54 р . 

1136 Матерfали про захомення 

священиком церкви Миколи При 

тиска у м. Києв t Ро1.еном Анто-

:;::::а ~~~~=~~ькоrо чі~r р . 

ІІЗ? Справа про передачу на 

розгляд Генерального в ійськоЕ го 

суд:у скарги КИЇВСЬКОГО мarf-

страту на юtЇвських козак і в 

за вfдмову вtд6увати повин

ностf 

І 138 9fірава про передачу на 

розгмд ком fсН Ніжинського 

олковоrо судцt Баси.nя Ку.ІІаК01 

ськоrо 1 сотюtка ЯготинськоУ 
сотнf Переяславського полку 

Ст$на ЛУІtомського окарги 

КиУвськоУ полкової канuеля~ 

р!У на КиЇвськия магtстрат за 

утиски ки і вських козак і в , зо-

21-26 

і~. 

крема за напад на деtр козака І В-30 

Ст$1.на Чо6отка і~";" 
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ІІ39 Донесення Ганни Удови-

1140 

ченко та Ії с.евтри про повер

нення їм і Їх братам. 6атькіІ 

ського двору у м.Києві, не

справедливо вtдцаного Київсь-

::· =~:~:~~~:щем:~~~:~ 41~~е~~ 

Справа про передачу на 

розгллд ГенераJІЬного вtАськов го 

суду скарги підданих Переяс-

лавського магістрату Кузьми 

Степаненка І марtї Овсtїхи на 

переяс.nавського вtАта Кирила ~~З 
Савонова за захоменнл худоби 1754 р. 

ІІ4І Справа про зс\ір з маг tс-
тратfв l! tвооережноЇ України 
вf;~;омостеА про кількість під

Івtдомчих їм мі~нських f пос-
Іnолитих дворів та величину мі ~ т~~о-
Іських прибутків І видатків І754 р, 29 

ІІ 42 Сп ра.ва п ро з6 Ір Канцеля-

ІР Ією відомостей про російСЬRИ 

1 Рсадських ЛЮдеА , які володf-
~ь козачими rрунтами на Jl tвo 7 JW"J:OГ9-
bepeaнtA У~ра'1'нt ~~в~ ІО 
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!І4З Рзпор.t"' :!fz::и~юькоІ , Га11,яцькф , 
'['!'оJJ!'аБоькоІ " ;}{ргородськоr та 

ЛуdенськоІ по.лксших канце.ІЯрІіІ 

про наявнtоn. в по.1хсх pocf,_ 
ських nосадсьюtх .ІОІІ,еі1 , які во j!I!~~~~~~ 
.ttoдimь коза~rиwи грунтзwи. Г754 р, 

!!44 Справа про Еияn.1ення :в зрхІ 
вJ С':'ароАуООького wагіоrрзту :~н 

:куuентІв з rиry.110 11 t11ператора ~5 ~~;~:;я 
ІDана Анrоно:вича . 1754 р . 10 

!!45 ,lіон:еоення '#JJeнfв uзгfо тр1н-у 
i іі і щан u. Переяслава з прохаи 

мw усуиутн.ві>іоькового каице

JІ.І!РИО'l'З Гр11гор f я ГУrrов11чз з пс 

сади викоиу~ого оdов • яз:ки перЕ 

яо.ttавоьJСого :в t їrа і призивчиm 

на цt1 nooa1U' 6уn!!ІОГО uагfс!'рато -
КОГО ПО.ІКОВО!' О і!8НЦ8АЯрИС!'З , 2З JІИО!'ОП ~!І 
Ники-,ора ~Уd ІІ' ОВСЬТТОГО . І754 р . 

1146 Справа про уоунеmт вt:trou 1 

ГереясАзnа 'tир и.:1101.1 Савоновмw пе 

реясАавоь1tого dур1;истра Да1ш.:11а ~ci;~~:i: 
t:.'!рого ~ його пооа,ци . !754 р . 24 

!!47 Справа про заwtиу ooodonoro 
oкAalJJ' о.лідчоІ кoutctI пр11з наче 

иоІ дм розг.ІЯ,JІу взаєuнмх окарt 

КИІ:воькоr~ uarfoтpary 1 козаків f~ ~~~;ю 
Ю!JвоькоJ сотні . !754 р , SS 
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l 'u•щ..Jo~"-
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ІІ48 Дощ~сеІ!lІя Df ~о~:.ковоrо канце-
лярис та Гpiropfи Гурте:вича " при 
наченого rтисареw ЕереяоJІа:всьІІ'о 

о иагfстрату , про dез.щц;ця у 
JarioТIJa.1'0ькowy .р, t ловодотnі та е
kа:!!анвя вf Rта . Ю!рила Саво нова 
и;цtмrи уrриwаЮІя д.tл нього та 2-. берези 
Ьох rтисцf:в , !754 р . 

ІІ4 . лисrування з Переяола:ваькою 

• nоJІКо:вою канце.1.чрією r:ipo зdfp 
подаrку за шннку!!ВІ!lІЯ rорJ.пою 

у о . Лецки дРугоІ ПОJІКОВОІ сот 

ні Переяо.1авського nмку , wеєт 
ності nереЯО,JJВВСЬКО ГО ПОЛКОВQГ 

ооавуJІа М!xail.iia Лукашевича . 

!Г5• .ДонеС!ННЯ ІІ'И f:ВСЬJІ'ОГО ПО.ІІКОВ 

ника Є1!1'fw ! я ,Авра гана про ін т

риги проrи,нього киr:воькоrо по -
ко:еого oyюr.f Sино:вtя Бороуrа , 

з ;цода'l'коw fнопіро:взного про'l'е -

І4-22 
лютого 

!754 р . 

ту поJJкоnих вfдкупн11ків про йо J~р~~Еесн · ; 
го УХИ.ІlЯЮ!Я вtд С П JІа't'И nсдатк і І754 р. 

ІІ5 Донесення Канцелярі І геrьwа 
.у pиJJy Розуwозськоwу пго вfд 

wову дерJ:авцt ЧорнуоькоІ сотні 
JІуdенаького ПОJІКУ пла"mти пода 
'l'OK за t!ІИІІКУ1НІІ!НЯ горf.11кою З -З 

заборони заІ!J.Саmоя вин рхурJ ння1 20 :в:овrня 
:влітху д_,j[IJ зепоdfга.ння no:s~. І754 J. 
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ІІ5 Спре.ва про заборону вій-

ськовИм товаришам АІЩРJю і 
D'вану Ме.заракіям перешкоджати 

6ун~уковим товаришам Федору і 
Петру Gавичам шмнкувати горJ

Лl<У у с , ТаJІалаї:в.к Кре.сноколя 

динськоЇ сотнf Прилуцького ~~ ~~: 
полку І754 р. 

1153 Лист архJманцрита Києво-
печерської лаври Луки про за

борону сотнику ТретьоЇ полко

оЇ сотні Нtжинського полку 

Григорtю Лахневичу шинкувати 

горілку у м . Еасилькові, а йо-

го осавулу Ме.твію Кошелі лови и 23 липи 
рибу у монастирському ставку 1754 р. 

, 115~ Донесення НtІІ.І:ІНСЬКОГО пол-

кового сотника Григорія Лахне 

вича про несnраведЛиві сть 06-
винум.чень його архіманцритом 

Києво-ПечерськоЇ лаври Лукою 

незаконному шинкуванні горіл-

кою, , а осавула у ломt рИби 21 серпня 
у монастирському ставRу 1754 р . 

1155 Справа про скаргу Київсь-

кої по.лковоі Rанцелярfї на 

Київсьюій магlстрат за иаnади 

на двори київськкх козак і в, 

nобрЇ , з{нущання і захоплення 
майна 
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І ~·:: .::.~:.:: І :::;; І 
(•J»~•I .tor•} • P•Joo!o 

1156 Ум.з ПерsяславскJА по.11Ко-

ВіА канце.r~ріЇ про пJдтверд-

::н:нк;::нк~:::о: вiл1ris 1~~f~~ ·. 

1157 Справа !Іро передачу на ро-

згляд Генерального вJАськово о 

СУд:і скарги КИЇВСЬКОГО магі

страту на-київських :козаків 

за провіз у м.КИЇВ горfлки 

1158 .Донесення Переяславської 

полкової канцеяяр~ї про приз . 

начення управителем ірклtїв

ського кJнного заводу замJст 

с:sубнtвського сотника максима-
::: пОJІКового сотника Конце Р~7~~~~ 

1159 Матеріали про впроваджен-

ня шовківництва на Л.івоС:Sереж 

нfА Ук.~;-аїнf для постачання мс 

нуф:Іктурних заводів Росії 24 травня 
175~ р" 2 

1160 Листування з управителем 

має:ткJ в гр '.олексія Розумов
ського поручиком ІЛJІеІО Щегло

витовим про висилку пfдвод m 
приватне будівництво ОлекЦя 19 липня 
Розумов~ького у м . Козе.nець 1754 р . 
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Справа про реІ!онт Хрещвrиць-

~оІ дороги у w. ЄDt _:," 

КИfБОЬ!{ОГ О.... і Г:ереяс.11авоького 

J.JОЛ.К і в . 

Кр.аЬ•< 

2І кDirnJ -
7 ЧЄРDН}! 

• І75Іt р , І4 

ІІ62 l.J\C'ry1HIНHЯ з КИ!tСЬКОІ) fJOJl-

l<t' ODOD ка1ще.tярfєю ripo rеuонт 

;;:;~ ~f~~ь~~;:~~~.;~;ц w. о~, 2гJ~/~~ т1 ~ 5 

ІІ65 .z:oнec~mнi ПереясJJЗDоькоІ ттол 

.sotof канцеляfІtУ пР9 нееІаиання ' 
jтt ермоJІавс ьІ<ого uагfстра'і'у ремо -

т~;~::. свою Ч!l01'ИНУ гpM;i: f на р /Ijf~P~І f! І 

!Іб(f Rиоrуванвя з Переяа.11аtаь1ою 

t1 о.u:овою ка1ще.11ярt єю про ре11онr 
реСілі на р . І!едр ! в uзєтнооті 

~унчу;;ового товариmа rегасиuа 
Стреmенцова п J ;ц 11 . Баоанню Пе- 2~ ~~~~ 
І'!еЯОJlЗВСЬJ!ОГО ПОJІКу , , !75Ц р . 

ІІ65 . О1дер до Переяславаького ua.
iorpaтa про 'і'ерufнов111! реwонт 

~а.11е:ано r :touy частини греО.чJ на !З чегвн.ч 
l , 'Il:tyC!e:a:. Г754 р . 5 
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·•·• І '"'"~· 1 ",о, о •"' д/д , •о• •ро. 

Пбб Спгава nro onfp бунчукового 
овариmа Аанила ТреОиноького з 

еперЗ.І'ІЬІІИІІ ві ~СЬКО:JИJ.І С!уНЧуЕ-

l "'"'"'j~ . .. ..,. " ... 

иw Деw • я1101' ООмонськиw за пе- 2! С!ерезю 
ревtз нар . Cy.1t у Горо:nнrоьиfі'і ~5~;резw 
оrнІ ЛуС!еноь~tого no.iкy . І75б рр. 9 

Пб Сnравз про· nовt;11.оw-11ення nо-11-

ов1н.1 хзнцемрІяLІ·ЛІ вобер&ноІ 

і"краfни указу Сенаrа про nоря;цо 

бору IS% wиra 3 ионоп..urного 
рЯJІ;ива , ·воаку f са.ча , як f виво І~6° ~~;~н 
птьоя з ЛІво6еремя . !754 р . 

Пб8 Ро порt JІу6еноьВ"оf noJffioвor 

1анце.11Ярі! про не11оаnив іс rь за 

реmrуввти і вt;~щрзвиm у ГJІУх і 

убенського куnц!f Іfоои~ По.ІІЯнк ~ вереонч 
nі;11. • Іздо11 Аого до Кри11у . !754 р . 

Пб. Спра:ва npo уоуненпя -з.:~:ов:s:ю;а ь 

· з~ирсrn , чинених о~ І цераин 3о 

зооІче11ського perpaнi:iaweнтy нз;ц 

YПWJWИ , якt приІз;11.и.!И у Sапо

озьиу CJ<t. 

Jtpyo, IOI PJ, УРСР 1986 31~ . ..-376 - 12'. 
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ІІ7 М!'ІтегІа.111 /фfрwан 07Jira11з і 

ol);ttep КаицР..t11рfІ/ npo ов:асрн1нн 
2% wиra , Н!ІІ\'.13.ЦЄНОГО на куnцtв 

KpaJ• •• 

~:~:::~~ ~:::~tr перек;щuачеu ~~ч~п да 
4 

ІІ7І Bf.цowooтf про населеJ!Ия Зо.110 

тоиtоькоІ , Ір:їJІlІtІСькоt і'З ІФо

пив • яиоьноІ соrень Переяс.1авсь;: -
о nолху по ревізft I75S р. 'l'a 

!JЗ'І'ерfалн про нawfp управи'l'е.r.я 

q exonoькoJ волості Пеrра Левиць 

r<"oro утnорити в пеjJеяолавоь1rо!.І}' 

ІТОJІ}(у БогуmкfВОЬ!У OO'l'l!D і C'l'З'l' 9 берези 
п CO'l'Hl!KOU. 1754 р . ІЗ 

П7 Лиотуnання з Ге11ераль11иu вtІ1 

ьrови1о1 oy:now про призначення н ""Ч~J;~: 
h!ого ra'l'a . !754 р . 

ІП Справа про В'І'ЄЧу в:аа Генерз 

;~ьного ві"іоькового суду ~rроФа 
а Веz:раоов,а , ззrриwаного у l! . fг ~~~ 

Ьевоьку . ' І754 р. 

ІІ74 Справа про призначення 6унчу 

:ового \'оJJариша f\'кова Ку.ІІЯ6ІІ'И 

.111 розгм.цу судових опрзв у ~8 ШІ~~~го 
:ИргородоькІ 1 полкові~ ка1щемр І !754 р. І8 
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ІІ75 Справа про призначення від-

с тавноrо wpropoдcм:oro полко

вого канцеляриста J.~хайла Золо ' 
fоревськоrо сотенни1.1 отаuаноu 
'У!:!'І'Ивицькоr сотнf 1.\ирго!1одсь:ко 

го по.л:ttу . 

ІІ76 Справа про пгизначення зна<! 

ксвого -товариu:а Переяславськоr1 

по;ту Івана С:Вtрськоrо сотенни~ 

9- 12 
лютого 

І754 р, 

1

,".""-1-;;;::::-
••<то• І " ""' 

O'i'BUЗHOU ГеЛЬUІІЗfВСЬ:t:оУ СО'і'Ні r R~~~~;н -

Перелславського тто"оку . І'754 р . 

ІІ77 Сттрава про призначення uи·р-

городсьJ\оrо по.~шовоrо канцедя

рис та василя Лозо:вського сотен 

ни w_ О'і'а1.1ано1.1 СорочинськоІ сотні 

і&ргоро.Цського поJІКу . 

ПредстаР.пення го.поЕН палатн· 

:з:арного суду Ч:ернігtЕсьr>ого на 

!Аfсн~щт:еа Я'кова вакуринського 

кн Івськоwу , чернtгfвськоwу f 

новгород-е іверськоuу генерs.ІJ- so серпня 
губернатору , гра1у Петру Руu • ян г~дня 

nеву про надання Еідпустки сек~; "1'_23 ~:fnн 
рю палати Іл.пі Фfроовсько1q . І786 рр. 

П78 Справа ттро призначення знач -

zо:вого 'ro1'apщ:ra Лубенського ттол 

·ку Пит~па Каістри со"rенниu ота -

uаном Лужоuсь;:о! сотні Лубенськ -ч~~~ 
го пo.imy . Г754 р . 

llpJ•. ЛІІРД УРСР !%6 3t><.lt316- L2т 
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ІІ75' Справз про з:вt.~ьне1і11л та вf~ 

новr.ен)!л Са:sи ГринеFича на пооа 

;ці ооtІН! !І' З Tepexтei.ai~fвoьroY 

оотнt ТТераясла:воьr:ого полку та 

Яро переве;ценнл терехтеuирtщ:ь 

~ОГО ООТНІ!І!'З 1>е,ДОіJЗ І0ІОеJJіВСЬ- 80 gерезн 

кого на поса,цу со~ника -~релс.п.сЬ-fо~~пня 
оьrоІ тре~:.о! оотнt . Г755 РГ· 53 

ІІЄО Ао!:!ео;ння упгавите.ІІЯ Чехово1 
ко! :воJІq_ст і r.етра Левицького пгЬ 
уmорення JJ ~ереяс.uа:вськоwу по< 

ку Боf'у-ІtІІВСЬJІ'оУ СОПІІ та .ПРО І5 JІ:·того 
призначення 1ого УУ сотн11ко1.1 . І754 р , 

ПЄІ Справа nIIO nризнsчення вt ".сь 
жеваго ка1щелярцсrа IJiJІi І:утен 

::;_а соrникоw Потоцька І о отні ld:!p ~ і:R~я 
гогодоькогс по.пу . І754 р. 

Пе2 Рапорт_t.:иргородоькоУ по.uко-

во! канцелярі! npo неwо:с1111вtсть 

:еиолати :а Глухt:в козака Городио -
кО"! сот.ні 18іргородоьного пому 6 JJИпюt 

. R:f ндратз Езрвннюн1 . !754 р. 

ІІ85 Справа npo виои.u:у призначе -

ого :в М'!'раханську t:11Сіну кон!'о 

ny ilceccopg кн . Uepe'i'e.al з -:ого 

k1аєтностІ у u. Хоро.1і Хорольсь-
. {Of соТнf ~ргороnськрго полку к~~;~ 
:~осrву . І754 р. 
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Кр.оІ••• 

1

, .. " . . 1:;::;:-
•••ro• f """" 

ІІ&І Схаз.ка значкового тоnари~а 

!.Мргорор;ського по.пу saxapa І::к 1 р

ки про 11ого службу , з додатко1.1 

;~::~~::ог~:~w::а:~и:~~о- f~§~f~j; 
Ч'!_НУ значкового rовагиmа. !762 р. 

Пб Справа про nере:.,ачу в Канце 

jІярі ю uзJІорооІ'!ських зdорjв rpo 
me1 , які- .m:~н.rиоь в J:убеноькНІ 

no.uo:e i ~ канцемрtr пІоля вип.п -
tи иа.;~rування nо,11ко:еиu t ооtен- g- ro оtчнл 
ниu чиновникам . !755 fl · 

ІІ86 Сnрз:еа пго надання відпуст-

ки cotюrry Хоро.1ьоькоr oot11i Utр 

городоького nо.і!Ку Iopeui r Род- ~і g~E~~ -
з.11нку . І754 р. 

ІІ87 Сnрз:е9 про з:еІ .n.иеннл ві-д 

o.i;yJ:dи козаR"Ів Козелецько r сот 

ні киrвоь кого поJІКу Іоаа!(а та 

~:а::н~~:~:~:и;а т:~~г::~:н:І :g~~::r 
вького по.пу. !755 рр . 

ІІ88 Справа про звf.ІЬнения від с,. :-..-
би бувmого геяь1.1язt2оького с~е -
ного оtзwана Оаапа Бзранs та 

про звіщ,нени.11 від пода'І'КfВ ra 6- 7 повтнr 
лоотОrв Яого nзору . І754 р , 

)Іру•. !І \\ Рд УРСР 111«\ З•о. Н137І; - 1 2r. 
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К раІ• •• КОJІ•••<n•Промо-

ІІ89 Слрава про звtnнения !'З вІ.ц 

ш 

oDJJeнюr Са:ви ГрнневІ!'Іа на поса 

І сотннУа Терех"еuирІвськоt со -
І Переяс.JІа:sоьtого nt>.Jiкy та про 

rт ере:ве;цення тере:хтеuирtDоького 

отника Федора ЮІСКJІіDСЬКОГО из 

ооам ооrннка новосnореноt Пе ~5~рnня оея:о.11зво~коt rре!'ЬОІ rто.по110J п .вереонл 
'Ot'HI , 1755 рр. 4З 

Справа про ОГО.ІіО!іІ8НІІЯ роз!!ІУ

у :в поцах JІfвобереа:ноJ 1крзtн 

:::іувmого управнте.11я геть1111ноь КD* 
анrакузинс:ькнх wаєтноаrеІІ Пи,1и 

а Грнневича . 

ІІ9І Справа про ЗБІ.1ьненн 11 nи.ии пз 

ІІ92 

ринеЕича з поо9,ЦИ упгавм l'eJJЯ 

еnwанськнх ианrакузинсьК'Мх i.ra " _ 

осте:1 "а про перевtрку !\ого го - і~і;:я 
одарсн•оf ;цІядьнооtІ . !754 р . 

Донесення 1Jереясдавськ0<t пол 

(ОВО'І ка-нце~рі'І про oueprь у u 
30.1!0"ОНОІt!З Бі;ІІ;О1'!ІDНОГО каноніра 

10"рахаНСько 'І гзрнtзонно'І ap:rм 

:iiep! T ІШКОИІІ8' ~АОрова . 
2! ГРУАНЯ 
1753 р . 
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І '"'"~ І ... .,,,, •. 

II9S Спра:ва про пере:вірку козака 

о . Oнyti!K!f Горооинсьі>оf сотні Лу 

6еноько_rо полку Василя Черненка 

яки~ nовернувоя з u. Еахчиоарал 23 аерпня 
де перебував на заро6tтках. І754 р, 

ІІ94 -Справа npo овавj.11ьну поrздку 
піщанського сотника Переяславсь 

· коtо полку петра кандиби. у lІ , ;~J~л 
Г.11ухів . І754 р , 

ІІ95 Спра:ва_про доручення глинсь-

І """"'і-;;:;:-• •<>о• ••••• 

коwу сотнику Jіу6енськоrо полжу 

і Антону Крижанівськоuу розслі 

Дувати захоп.r.ення чернігівсЬки~ 
дозорцеІJ Еакуринсь;;иw пороху у 

слуJІИтелів чериігі:всько! артим ~~ ~~~~:; -
ріІ!сь!fоТ коuаІЩи . І754 р , ч 

ІІ96 Справа про С!\ЗР,ГУ Григор:!я ' ж-

няковсьRого , сина значкового то 

варита і.Іиргоr,юдськоrо ПОJІІ\'У !lат 

:вія Хихнякова , на uиргород.ську 

по"жову "очетну" кouicii= за зну 

цання наД '!ого 6ать:коu /ареё~ти , 
приковування до о тоJІУ , захопJІен 

_ня докуuе-нтtв , ус.ні образи , то- 9 вересия 
QO/. І75Ч р . В 

llPy•. Л І\ Рд УРСР 19/115 Зом. Н375 - 1 2r. 
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П~'і Фраrиенr доІІ'уwенtу лро звив~ 

вачення ОІІе.аяиОІJ Се11ено:ви11 пол 

ковоrо кзнце.t.<tриоrз Ч:11rахевськ! 

го -і' кrадtцJ rpol!le". /"f7~0-Г76 рр/ 8 

ІІ98 Спрзва про г.а;цаь1!'я вf;цоrа:е1н 

111 пере,rОЮJ30ЬіІ'ОІ()І полковоwу 

канцмнриоrу Aprewy лзr~иноьіІ'оІІJ ~~0:;:~ня-
чина вJ'!ськоРоrо rовзриrоз. п;4 р. 

II9S Cnpзna про нз;цатrл Jі.ОЗ!Н!У 

Ід!рrородоького по,111tу Грч рорію 4 серпня 

Сrаою ra ~ого оина1.1 чи11у знач~н fs5~roгo 
вих товариmtв . !755 рр . 

1200 Cn~".d, про нодання козаку Ба 

оаноьftо! oorнt пеРеяо.tз:еоького 
.полу f!erpy Го.;;овачевсьr:оwу чм §~ ~~~~; 
ну в1·ськового rоваришо . !754 р , 3 

І20І Cnraвa про надання оrзwану 

Лукоwь~Іо! сотні 1.:о·сею Сеwено-
ву чину значr:ового rо2агиmа Лу- Іб т1r1ня 

бенаькоrо nо.ІКу . !754 г . 

1202 Справа про І!ИПJІВ'fУ КанцеАІІ -

рtє11 "9.1оросІІ!:аькоrо сrн1рбу КИє 

Eo-Eparoьi!o!JY 11011аотирю гроше:'і 

на уtрИІІВІІНn peitropa І :еиклада - ~~; 
чJв у 1754 р. 1755 р . 



"""SI8 -

·· 1 ·""~.· 1 '" 0
' '"" " 1~ • ио•«р• 

!20 Листfвання Каицелярі r з архи 

І2<У 

JандритоLі КИєво-Печерсь«оJ JІав

ІРИ Луною пго відведення к:варrир 

-м . Глухові noвi:pffifнo1i1y лаври 

Іfєро1.1онаху Іраклі ю лятомвичу . 

Ор:цер до Переяславоь!tоІ no.mi: -
jз оІ ііЗН ЦЄ.ІІЯріУ про ПРИСИJІКУ в 

f:'eиepa.in,11иi1. вНtськОJІи!'! оуд onpa 
ри про 6U!1<y жителів 1.1 . Переясл -
р а з кон;цу;;тороw і оо.ІЩата uи ін 

:~енерно'f ко1.1ан.ц11 . 

І205 Рапорт ПереяславськоJ nолко-

оІ канцемрі! про передачу D 
енера.r.ьниіі вН!сько:виІ! суд стра 

и про 6~\1ку :~:я телів u. Переяс -

1 2- Іб 
J!DTOГO 
І754 р . 

~ава з нондукторо1.1 і оолдатаuи 24 6ерезн~ 
н:а:енернОУ коuанди . !754 р . 

!206 Справа про звільнення з тюр-

.m киrваьноrо 1.1а гі страту киtвсь 

; ого 3ителя !ЛJ:Іі павловського т 

t~ овернення йоuу і його брату КИ •1§\и~~~~; а 
jлУ захоt1леного wаЯна . · 1754 р . І7 

Ару~. !ІМРД УРСР 1986 З••· МЗJб - 12f 



- 5!9 -· 

І2а: Ордер ДО МfрГОРОДСЬКОf ПОЛК -
во! канцеляріf про передачу на 

П розгляд С1'ар~ сина значRов 

го товариаа І&Іргородського пол 

ку i-'i'l!Jiя Хюs: няко:ва за збитки 
.нанесені ·!!:ого бу;цинху , пост оеu SI 1!о'втня 
драгун . !754 р . 

!208 Справа про передачу на розг 

ляд генерал-1.1аі1ора Фроло:ва-Бзг 

р.t= є:ва скврr Переяславськоf по.л 

-,.;овоr канцеляріf на yrnc;ш чин 

ні nятеляw полку о-;~і:цера 1.1н пек -
ського драгунського ПD.11КУ , зо

креwа на знущання і побиття ка 

лtтаноw деаятоf роти Петроu 

Евхирfє:ви u писаря nереясла:вськ 

перmоІ сотні JJеонтfя Сиб1~ре:вич а ~і:~~~ез л-
та fн . !754 р , ІО 

!209 Справа про вlдведеШІя пасо:ви . 
ща дщr коне іt переяславське! фор 1f к~І~~= 
тиІ1 fRацf~ноr коwанди. !754 р. !4 

!210 Справа про виділення коо~тів 

для утриuання у г.nухі:вські: й тюр 

wf аргаті:в і рендаигерf:в , :вида-

пих pocf:\cьsиw :в.11аотяu оултаноw 0 :;g~~
~удаацько r орди демет-Гіреєw . Г754 р . 



!2! 

-=. 520 .... 

І.мс тµзния з генера.1-wаІ!:ороu 

~rо.<1011иw-Еагре:взиw пго заr:оннt 

Ь ть :sита.и l11 Лубе11оького , І.Іирго

\родсьв:ого. f Гадяцького no.ufв н 
Ь інокоси у приwороькf оrепи в 

Із в • язку з засухою,в цих по.11ках . 

4- 17 
липня 
І754 р. 

І2І2 Оnре;цt.1ення канце.11ярІf про 
Із •ясуваиня о(\с'!'ЗВИН ПОfЗДО!f ІІІ

Іте.1fв піuеин.их по.пrtв ЛJвоО.ере ·
~о! 1краІни на сінокоси у при 

Іuорсьні О'!'епн . 

1215 Справа_ про 'оrоJІОmення п0JіІІ'О-
Іs111о1 !і8ІІЦ8JІЯрfІ'ІW Jltвo(!epeIHOf 

Іб.ІіІПНЯ 
!754 р. 

ІУв:раfни про розr:~ук дезертира 
гренадерськоУ pom nоко:оського 
І!tр!І гунського no.my Федора Gоко- 24-25 

m~и~ . 

1214 Сnран пго перевІріІ'у похо;ц-

же11ю1 батька жите.u 11. ІО:Ілуm 

Міхея Ваои;;:ьєва з 11. Переяслав 

Ідля видачі !.І . Васильєву докуwен- ~6°іЕ~~~; 
'rY пvо "ого вільний о тан . 1754 р. !2 

!215 ?апорт коюо~ого отаuаиа і11\'иt1 
Ігнатовичц про грабунки і в<1и110 'Ва , 

чинені кгиwсьтв~и татарЗWІ нз :rs грудня 
територі! ВІ іська 3аnорІзького . І754 р . 

APJ~. 11 .\ІРД УРСР 19$6 Зо ~. М31&- 12'- . 
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12 16 Донесення прилуцького по.п 

кового осаву.ЛS Никифора Бtле
цького-Носенка та листи коман 

І.цира' УКj:lіЇНСЬКОЇ JІ!НН генера -
ІлеАтенанта ДМнтра Чернцова 
Іпро неповернення сотника Хо
рольськоУ сотні Миргор:щськог 

ІпоJІКу І єремії Родзянки після . 
18 

травия
;wданої відпустки на Укра.Ін- 20 черв1!3 
k:ьку лfн!ю 1754 р, 12 

12 17 Cnpa.1!8 ПРО звиnувачення 

1218 

при.пуцькоГ<J ПОЛКОЕОІ"О осаву

.118. Никифора Білецького-Носен 

ка у наданнJ за xaClapt вtд-

пусток з Ук~;еїнсЬRої лJнft 1754 р , 22 

Доклад Канце.nярfJ про 11е

сеІjНЯ СJІуХСІи запорозькими кn. 

~аКами . ІП<і переселИJІJІІся на 
т~риторtю _л іво6ереzноУ Украї 

/ 1?54р ./ 

1219 Лист Канцелярії до коман-

дира Української Лінії , гене 

ра.n-леnтеианта Д!ттра чеРнцо
ва "npo заСІорону , у звnязку з 

зловаиван~ сотника Хороль

ської сотні 11иргородськоrо 

ПоJІКу І єремії Родзянки , нада 

::е:~~~у:к;к:~=~·л~~~~ чу~~fр. 
1220 Лист КИЇВСЬКОГО в!це-гу6е1 

Р.8.тора Івана Костюріна про 

забезпечення надійного конт-

ролю нац швидкою і якfсною ? грудня 
побудовою прикордонних засtк 1?54 р, 
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1221 Справа про розшук козаків 

Сенчансько ї сотн і Лу6енсько.-

го полку , як! вІrекли з СІуд!в.- ~§ ~~~ня-
ництва Со6олевського редуту 1754 р. 

1754 р . 

1222 Донесення в1йськовоrо ка~ 
целяриста Петра Севастьлнови

ча про представ.лення в JдDмос

тt про кt.nькtсть п lдлеглих мf 

rifaн J селян та прибутках t 
в~шатках ПереяСJІавського ма
гfстрв.ту ; 

Спре.ва про повернення ко

лиmнfм комісарам Переяславсь

кої перwоУ сотні Омельку Рома 

нову t Костянтину СгмоІ!.І!ову 
грошей , витрачени:х ню.ш з І ? квітня 
власних коШ'f!в на утрамаюm І 754р , ; 

турецького ІІОСJІВ при Аого пре ;~~ого, 
Їздf через ІІТ. ПереяСJІав у 1742 • 1761 р. 10 

122' Спре.ва п~ видачу паспор-

та уро,u:еІіф:! м.ПереяС.Іl8.в ~ ~~ 
Степану БаС'!шьєву 1754 р . 

1223а Справа про видачу паспор-
та сербу ГригоріЮ' Васильєву 

урод.:енцю с;!111т1ш Ірк.nНJЗСь-

ко-Ї с~тну Перелс.nавськоrо 19 ве~снл 
ІІОJLКу, гусару Грузинсь.~оrо ~ ~1ічня 
гусарськоr<о полку І 55 рр . 
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Спра:вв про видачу паспорта н 

;~еmкання :В Рос і1' уродженцю м. 
Ьра:иця ліоеноького лоJІКУ Івану з-7 сjчня 
ЩУрвкову ~ · !754 р . 

І224 Справа про :вида<1у паспорта 

рода:енцю о . КрупоJІя Басаноько! б вересня 

Оі'Ні ПеіеясJІавсьг.ого ПО.ІІКУ ЮІ - ~5:tервня 
ІРилу ГоJDІкову. І756 рр . 5 

І225 Справа про видачу паспорта 

І226 

rгг 

родиен1.w и . ЮІєва кyxuiCrepy 

кову Данилевськоuу ДJІЯ захисту 

tд зsкрfпачення його капітаном 

орутчикОv Pouaнou- С'l'руrnиськиw 

Справа npo видачу уроа:енцю 1.1 

~ єва JІакею Івану Буявинсько1.1у 
аопорта на uеmкання в PooiJ . 

Донесення z:итеJІЯ Переяс.~щі.зсь 
(ОГО полку Андрfя Турчинського 

ро видаЧу ~ouy паопорта дJІя по 
здки до с:воУх С!ор11ни:ків у м . 
.Іосюзу . 

І~-22 
,ІJJJт~го 
І754 р . 

3 січня 
І754 р • 

І22 ! Справ0 про відпра:вку в Jryoeн 
ьку по;.ко:ву канце.1ярію Гnана 

Ранського затриманого у i.J . Кро 

JІевцf на ярuарку з двоuа паспо1 -в~~~.q 
І754 р. 

Пр•Nе· 
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!22 Справа npo видачу учням ар-
хітектури Фettopy :ra Івану BfJIЯ 

новиu-nас11орта на 11оfздв:у з u. 
Uосюзи до батька у с . Берестів 

ка lQ'бенськоrо полку . 

І230 _ Справа про безперес~кодну Би 

дачу пасЛортів для провозу до 
ко.11езького асессора J!етра 'миро 

яича в t!ooкDy провіанту t ropiJ 
ки з його 1о1аєтноотей у Переяо - ~Ш ~~~~~ 
лавськоuу лолку . І754 р . 

І2ЗІ Справа пго передачу в канце 

Лярі ю uаЛорооН!оьких зборів 4 
крб . О'і'ЯГиутю: з МrJіИНСЬRОГО ua ч:Р~ня 
гістра'І'у , І754 р . 

!282 Ордер до· Канце"1яріІ JJaлopoci \_ 
ських зборів про передачу Ій 5 
крб . 64 коп . прогонних гро:;~е ІІ , 

стягнутих в1Пськовиu :канце.ирис 

ТО І.І D'eтpo t.t Севас тьяновиче!.і З J'Те І8 \(ВіТН 
реяолавсЬ!(ого uагістрата . 1754 р , 

• !2 S Сnрава про розселення аргаті 

і ренжи герів , приведених з Кри1.1 

ького ханс rna , в полках Лі:вобе И ~~~:~я 

1"'"""1"'""' ··=· І ····· 

ре3:ноІ Украfни . 1754 р , 28 

ApJ•· Л .ІІРД УРСР !!;І!(; З• •. М31б-12т 
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I2S4 Crrpaв"-.npo покарання оо!'ІІив:а 

оо'І'енно! оrаршини Друго! rroJl
coвo! соtні л..vаеноьв:ого по.uку з 

rrрипинення судового c..:iiдcrna 

про вСіивотво в:озав:а о . Заоу.11д11 ~ ;~~;~1~11 

Пав.11а Сахна . !754 р . !4 

!23 Справа npo пере;11,ачу на розг 

.1щ11. Перанс;.авоьхо! ло.м!:ово! 

gанцем~ У скарrи вf ·сьrовоrо 

,анцеJіJ'Ірио.rа tieдopa ое.1Івсь-
кого пго оСірззу f ПОСЇИt't'Я ,,ого 

Сіунчуковиw 'l'oвapиmeu Гpnropfєr.r 24 серпня 
rваненко_w . !754 р . 

І2З6 .noнeoemm олІдчо! кoufof! 

пrо ро.згЩ!JІ. cкarni оег;::анта ар 11-

лері! :ТоfІ!ма Су..-нІцина на Сіун 

ч1ковоrо tpвaf",ria Євс'fрата Са 

вича за поСіо! і захоп.іення иа- 7 вересня 
І754 р . З61'НИХ Г[.'0'1еі . 

!257 листування з іІереяс.11авсь~;ою 

полковою канце.11ярJ єю npo розс 

лідування cwaprи знзчко:оого ro 
ВЗІ'\І'!З [ереяс.чавоького по.пу 

Івана J.:иха"л:овоькоrо 11а вІ:ісьв -
вого канц.е.ж.яриста ~ll.O!JS Со.пот 7_8 сJчІ'я 
ну за оСіразу І поСіо! . І754 р. 
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І238 Спра!Jа про 1!ИЯЕдення у J!Иre 

J!Я 1.1 . ~'l'ЄГ М~іІСІ.>:<:.-Г· ПlJЛКУ 

Якова Бартоіа до:куwенrу з тиrу І жовтня 
J.!ON імператора Івана Анто но:вич~ Г754 р. 

I2S9 Спраnа npo переда<~у на розг 

т.яд Генеральноrо вfІ!сьnовоrо CJ 
ду скарм~ зна<~коЕого '!'озариmа 

С'І'е:.ана Олександровича на го~т 

вянського ООІ'НИR'а Василя Ос і'РО 

rрадськоrо за образу і побоr . 

І2!Ю . Справа про КЛОПО'І'ЗННЯ ОО'І'НМ 

9 березня 
І7'5"4 р . 

rca f!JКОМСЬІСо! соі'нt Лу6енськог 

по"жу С'І'е:,ана пюсовця про скас) 

вання І2-тианеnого ~ре11ного 

ув • яз нення до яхоrо він 6yJJ засt;

д<tени!! Ге11ераJІЬНИ !.і Бі:і.'СЬЇ'ЇОВИІd 

cyдo t.t за 1106итt.л свя1:1еника с . 

Малз СелеnьRз J;y1<ov:::ькof со'І'нf 

данила JJ1п:а>:лом . 
5січая 
І754 р . 

І24 І Справа про передачу Генерал: 

ному ві~1сь1: овоІ.!)' еду скарги 

ЮІfвсьRого uагtстрату на в і ~сьr;jо 

вого канцещrркста Романа Копач~ 

з а по6о1 uагісі'ратського оторо 

J!,:З , стрtшrиину по uагіс1'раюь -

1'И t.t СJіУJ!И'J'ЄДЯJ.І 'і'З ~Г:В8Jі~·ування 

1"'"""1~ ••«о• І .. ••· 

20 сер11н11 
ІЗ верес:н 
І754 р. 14 

Дру•. Л.\\ РД УРСР !9$11 з1". /\ІЗ1б - 12т. 



І242 Справ.а про ттисьuо:ву о6разу 

ко1о1ан};Иро11 ПСко:еського драгун 

ського -ПOJ1R') Францо:.1 фон-Роде но J 

fрклі rво-ного сотниJ<а Переяс.11ав 2l ~6~~~: 
fс ького по.11ку пз:ела 8а:во·mи . !754 JJ. П 

I24S Спра:nа про.передачу на розг-

ляд КИfВСЬВ'Оf 110,ІПІ"О:ВОІ ІrЗНЦЄдЯ 

рі! скарги дРУі'!І!НИ пере«.~н1дача 

КИ!вськст гу6ернськоf ланцемрt 

У.лянн на КИfВОЬКОГО·ПОЛКОВОГG 

канце.ляриооrа ВасиJLЯ Зорича за 

образу f нанесення ран. 

29 січня 
24 ЛІ)ТОГО 
Г754 р . 

!244 Справа про розс.1 f дування ска -
ги ..:иfваного полксзника Є:вф і-

І245 Справа про розслідування 

скаргУ. жозе.1ецького ота~.mна Ан 

рtя Короуна на СО.Іф,ЗТ rщхtвоь 

· когогарнізонногопо.~щузазt~і ' 

ряче згва"тrування ·1ого сестри . 

4 червня 
J!Ю!!ТНЯ 
!754 р . 
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!24 Справа про пере:~о:ауввння вfі! 

ь:ковкw канцеая:гкстоw ФеJІ,ароw Е -
е.1івськкw в: онQ.Кра;ца іІв:ова ВJзУ -

~енка --жите.1t11 6ерезансь~rо У сот Irfi~~~Я 
,tl i Перелславqького полв:у . Г754 р . 

!247 Спра:ва про роз111ук у о . !\Зри 

льсьи КоропсьиоУ OO'l'HJ Ніи:иноь 

в:ого no.u:;y громе~ f рече· , 11а -

.1еаних !і!.ІОІХ'l'ЯНЦt J!юбовІ Р.ЗГУР- ri ;:~:~; 
сьиfj з w. ;ІаС!'ОВЗ . І754 р . 

Іг48 Справа про поnі;цоwлення Ко-

.лег іУ інозеwн11х опра:в про фаль 

нrкві WОНЄ1'И ra WОН6'1'И із зо6ра 

аенняw іwператора Івана .~нтоно 

вича , вияв,11еннх в переяо.1авоь-

коwу , Чернfгfвсьаоwу та Старо- І- 26 aoвrнti 
ll.J6cькowy попах . , !754 р , П 

!249 Справа про npo;цan на переяс 

JІа:воькоwу ярwарху з.ІІИвки низь

копро6.ного срібла , на.11е1нсго в д-

crn:внour в і t!оько:еоwу тo:eapиir:J ~п~~рвня 
АНі'ОНУ • єву . !754 р . 
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І250 Реєстр орцерfв, виданих 

Ианцелярtєю у І754-1?55 _рр . 

, Лист воАського J ротмf ст 

ра Оwмянсьі<ого пов tту Фран

цJшка до КанцеяnрІ ї з прохан 

",,. ..... , І '"·· 1 .... .. "." •• ". з"." •• 
(•p.i""'""'"I •І*r•І• 

ням тримати пfд арештом гай- ~ сі чня 

да.маків та ма.Ана , захоnлене ~~~tудня 
ними у його маєтках 1755 рр. 95 

І250а Справа про надання доз-

воХу аитедям м . Нов! !11.ІІини 

Ніа1н1ського nOJШy , підданим 

генерального в!Аськового 

обозного Семена Кочубея , 

заАматись винокурінням з 

куменого хл !ба 

12506 СпраИ. r.:"ю . ·\;Utti~.ii ,j,..-

;;yll.IOIX r::латеZtв за вироС!ни
uтво і Іt!Иннування гор!JlКОЮ 

у ~іаєтностях КиєвО-Печерсько · 

лаври 

І250в Справа про повtдомлення 

гетьмана Кирилу Розумовсько

му про прохання упро.вите.nя 

графині Го.11Овкtної не ПОШІі»>" 
вати 06!.е•ею:я винокурі ння 

на грь.Чх:ьк! 1t.аєтки в Глухів

ськія та Я.У.ПfJІЬСЬКІА СОТНІІХ 

Нfаинськоrо полку 

5-12 

f~~. 

15- Іб 

і~~~ -
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1250г Реєстр справ Канцелярії 4 червня 
за 1?54-1?57 ·рр , ~Г:Єресня 

1757 рр. І ?'З 

І2 50д Лист І вана Данилевськоrо 

до 6атуринського сотникВ. 

ДШ!тра. Стоам. про nр11ч.11нr. 

затрю.ення видачі 400 крd ., 

асигнованих Ка~щем:рfєю на Ь иовтня 
nотре6и цегеJІьних заводfв 1754 р , 

1755 р. 

1251 Ордери гетьмана Кирила 

1251• 

Розумовського та додані до 

них документи. , з питань ад-

мJн і стра__:...:..rивно-госnода.рсь-

кого уnраВJJ f ННЯ ЛІво6ереи- ~?с~чкн-
ною Украї ною у 1755 р . 175rr.я 950 

Орцер до Канцелярtї ма

лорос ійських зборів про захо. 

ди вжит і Д.ІІЛ продажу 990 чет 
вертей провіанту, зfdраного 

в 1750 р. у Лубенському ПОJІ
ку 

червF.я 

І?Sь р . 
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Ор,аер і унtверса,11 геtьwана 
Кири.lа Розуwовського про 1щц!Інн 
jНа,ц:вірНОtfУ ра,анику-Я101І.ІУ Борсу
J;>ову 65 ,а:ворі в l І4 СІез,а:sірних 
~ат пt:цданих у 11 . До11онтові Пе

· ІРеяо.и.авського Л!ІJІКу . 

!253 Ордер та унtвероа.11 геть11аиа 
~р11.11а Розуwовоького про !!Ц!Інн 
.mtнськоwу оотнижу Антону и.110 

~ Івськоuу сtнохаті лt,ц 11 , Луко~ § gi~:~ ; 
IJI ЄW JіуеІеиоькоrо ло,11ку . І755 р . 

І254 , Справа про на,цаннл оотннку 
І:Ю тапtвоькоІ co m! ~rroroмьxo 
о по.uу fle,цOl'Y Бази .tевс ькоиу 

6 JІ;ВорІв пf,ц,цанnх у с , Білоцер ІЄ-ЗІ 
~ івка L:иргогод.СЬКОГО ПОJІКу , m~н; . 17 

І255 . Справа про 1щцаИ11Р. на ранг 

Jнрrородсько~.ІJ ло.ш:ово~.~у суд.ді 

:r>едору Козачковсь~:оvу 8 rослоJІи ~ ~~~~:: 
rnx дворів у w. Сорочинці . І755 р , 

!251 Справа про скаргу сотника ло -
овоІ сотні ЛуеІенськоло полку 

f\арла SначR"& 11а писаря Генера.1Іь о
о вf І!оьхового CYlJ.Y ВІІсоцького 
за ПJМ:е.lаонення 20 р!Інго:sих ,цв -

Р~~ . у w. КурІню1 ЧорнуоькоJ сот 5_~5~r,н 5 
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!257 Спрв.ва про Df:D.i6paин11 у wир-

горо;цського по.11,;ового судді Фе

jцора Коза:Іковоь;;ого о . Опвнвоtв 

:ев Сорочиноькоf oorиJ !Jиргород-

t:: ького ПО.ІХУ на;цаноf ·а~у ffi:I § ~і~~~ 
оааг nо.uового оумr.9rва . І755 р . 

!258 Справа про скаргу ооrннка Го 

ІРодиоькоt ооrні Лу6еноького по.п 

І!у L!о'"оев: Ко;цинця і :!ого 6para , 
< нв.чкоDоrо roвapиria lІ)'6еноького 

[JO.UY Івана динцз на затриюtу 

передач! Yr.t waєrнoore~ , иа;ца-

~ ::и~~n.1.1ано1о1 КИри.nоJ.І Розу1о1ов - ~~gc~~ 

!259 Справа про нцанн11 хаз:ао.иу 

14Уdеноьхо~ палхо:аоr.tу odoзнor.ty 

Івану i{y.tЯdцf кооиrи оfно на ві'-

,ькових ві.11Ьних сіноа:атях п!;ц о ~g ~~~1:" 
Saoy.nJI.ІІ JІуdенського по.nсу , І755 р . 

!260 Справа про c.irapгy оороч_ииоь -

1 ·~""'1~ ........ І ··~·· 

Ікого npotonona Х,uитра Ввси.иеJЗкч 

на 1а1ргоро;аоького по.пrовиика Фе 

Іц ора Оотроrрадоького за nозdав-

JІе:::а:~~0г~~;:::~к~~У:~::: ~Ji~~i~~ І2 
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І26 Спраза· про розг.11яд акарги ко1 -
раніnця Rад:вірноІ кампанН!сько! 
tорагви даІ!и'ла ШІркова на своУх 

[І:Вагрfв , кохакf в о . :Тсівка Ih!pJ -
тинськоІ сотні Лубенського пол 

ку Івана і J.:атвfя Фесютенкtв , 

за nрив.19Снення спадqю1и ііога 

дру,1ини , 

26 червн.ч 
І липня 
І758 р . 

І262 Cnpgвa npo спір кропив • янсьr о-

го сотнпка Дwитра Дарвгана з п -
рело,qавсскиw по.лковиw осавулом і7 ~,:ого 
!Мха~лоw-.)Jукаmевичеw за спадІФ 28 серпня 
~!'r грунти . І756 рр . 6 

I26S Справа про спір удови лубен 

ського nоЛІІ'ового осавула А га~!! 

Sарудноr з сво!w сиtю11 , вНІськ· -
виw товари~еu іtосипо11 Sарудни11 

за спадщину свого чоловіка . 

Принладено реєстр рухоwого 

t нерухомого 11аІіна . 

І264 Справа про спtр за ба'l'ьківсь 

ку спадщину дочок покійного ле 

реяславськсго полковню:а Сте)а 

на Томари Со~1іІ Кондратьєво! та 

!2 грудня 
!754-
'2:7 сtчня 
!755 рр . IS 

АнаиасtІ Лwсаневич з бувчуко1щtJ rг :~;~~ -
товарю:1еu Сте·~а1101.1 Тоuарою . І755 р . Іб 
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І265 Орде.р до Ге11ераJІЬноrо Ef 1сь 
r:озого с··ду про пере1н1чу на "о 

го ,Роз гляд спрар;и пго супеrечкj 

за спащ~ину вtдста11нрго пмг.ов 

ни ка 7го.рсЬ!'0ГО гуо8роЬІ\'ОГО по. -
иу 1\едора ретрова І.І ! J; "ого удо І JШтоrо 

I!OD і ПJІЄ І.ІіННІІі\'аІІИ . f755 р , 

І266 Справа про перед!Ічу fl!I гоз r 

.іІЯ;ІІ. L:иргорОJІ.<№І'ОJ ПOJlll'OBOJ і\'!ІІН ~

.11Ярtr СІJЗДіІ.'ОЄUfІОГО спору wt~ с; 

наWІ і онув:аwи козака ІІреоьв:Ів :;i листопад~ 

1 '""~1~ ........ І ····· 

сь1\'оf сотні rвана Тро~чинськоrо , 1755 р . S 

!267 Справа про спір бунчукових 

товаришіз Іл.tІ ~:илогадовича та 

Івана 0.'Іев:сан;цроnича з дНtониu 

~;;~;~~~:·::x::~r:'; · п:1 ;~;~юЧУ" =8f1i~:
9 

а 
ІІ<ІК t Cyx:i Ора:мця . 1756 РГ · !6 

!26! !JaтepfaJІi! / tзвестtє і ордер, 

аро спtр за грунти wt:. підпоJІІ\ 1 :з 15' лщтня ; 

никоu с.еwеиови 1.1 J Лубеноьюн.~ · Г'аерпня 

:.:гарс::.:ки.11 1.1011аст11реw . !755 р . 

!25~ СІ'рзва пrо скаргу .;:убенсько 

го ПOJIKOBON>. обозного Гі!Вf'а !\у 

.!ІІбхи на захоп.11еІ'Н.'І рfЗІ'"1Н.!И хо: :~ 

в:аwи і де~1хавцяІІИ грунтів у се 

лах , наданих ~owy у :влеснtоть 

гетьuаноu Ю.1р.tло ... Розу1.1о:воьк11u 
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Чолобитна лубенського по.u:о 

:r:ого обозного rмна 'l'a бунчуко 
Dих товари!!!Іn Петра , янова і Ва 

силя ~ля6он про захоплення ШІJ f?5~:ресн 
городоь1mu по.пковнико1.1 вас11.~е1.1 І лютого 

капністоu Ух w.пинів у І.І. Uанже- r~~tёзня 
лJ:'f !.:иргородсьцого nо;,жу . 1750 р . !О 

І270 Справа про crтtp бунчунового 
товариІ"а С'!'е';'ана тоuари за грун 

ти в іфоrтив • янські;; сотні з кро 

rтив • >.пськи w сотню1оu ДІ.!итро!J д.а 12 6ерезн. 
раганом . Г755 р. 2 

І27І JіІ.Іотувsяня з Генера":ьни11 :ві · 
ОЬііОЕИW судо w про сп!р удови. 

ПОJШОВНИКО охочокоwонного nолху 

'~арі! Ко:вбаси з оинаш~ генерз"1-

ле.1тенан'!'а <fон -Іrтоtельна зз о . 

Коро6і вка ДоwонтівсьІІ"о! сотні 

Переяславського поJІКу . 

І27 Справа про усу11.ення ~;иргород 

·ькоrо полкового судді Федора 

Козачковського від розгJІяду су

~о:вих справ хорольсьв:ого сотни 

j<;а Icpewi ! Родзянки та його ~tз -

15.' ері . 

І.5-Іб 
травня 

!755 р . 



- - 556' -

1 ·"-~ І .. .,. ..... 
•о~•" 

І . . " " 1 ····-·~:.= п." ........ 
1 

••••• 

!275 Gпрз:еа пго o~t' Пзма Воро:ео -
кого , дя;І<-Ьttа t опtи:уиа ;ii;t:-e'I 
значкового ~о!!ариmа ,JЬ!ргого;цоькР

го _по.ІІКу Де w •яна .лtоницьІСого з 

поJJ.ковою отарt1иною 14Іргородоько 

r6 nom;y-зa приВ.JІ.аоненнл грунт!Із 
у. wаєтностt Лtо.ницьи:их о . і.\зтя 8 .111отопа а 

mfв;-a rстмІ!ицьиоІ оотнt ї.:ирrоро ~~;;ня 
ДОІ>ltОГО паву . [757 р . IS 

!2'74 СпраFЗ про опtр ОИНІ1' зн:іч!Ю 
DОГО ТО!!'!Зf)І!І!!а ЛубЄJ'ОЬ!іОГО ПO.llt)' 

Андрія j Петгз 101'11wов11чtв з га 

;!!;ЛЦЬІ<ИІ.І ПОЛВ'ОВИ ІІ оу;цдєл Ina11011 
Родзянкоu за батьІСІвоькІ грунт•: 9 чег:еня 
у ХоL~.нwькН оотнf Nиргородсь f65~;рвня 
вого по.'!l!у . 175~ ГР • 75 

!275 епгн1 f!Го погедачу Генерт: 
1101.fy вt"Сько;-01.1" с~r;цо11і оr111рги 

.1 гуиенв І\\ІЄ1ІО-КJІрІ!..'ІІJЮ1>R'ОГО wo 
настиря на затгиuки у розгляді 

супереч~.;~ woнaomp.11 з КИІвоьхиt О...ІІ сі:чн 
1.1агtс1'рато1.1 за грунти . 1755 р . 

І276 Справа- про звину:вачення вt!'і 

оькОвиw :квнце.111rисто11 Андрtєu 
·l\y.IL!lбK'>D бунчуи:овоrо товари:rа 

васим .цбки :е ззхоп.1.еннt !'З 

нанеоеннt побоfв. 

ApJ L Л ІІ.РД УРСР 1960 3•• · Jt3І6 - 12т. 

І755 р . 



- SS7 - -

Кра•••~ к.".«<т" nfНI~•-
3 А r 0 Л О В І( l t 

І27і СпраЕа про nepe,i,aчy на розг 

.1щц ~р~ро;цськоІ noлito:eoJ кзн 

цел:яріІ справи про опір прапор 

ЦИ!І'а Вятоь:кого ПіХО!'ІІОГО ПОJІКУ 

Се1.1енз Хержеулtдзеца з оотниR'Оt 
БогацькоJ со?ні .:&!ргоро,цоького 

2І-28 пол.ку Сте·'!'знознч~w за ;цвв nf;ц-
т1стопаJІ,а 

данськ_і- двори у u. Багач!І'а . 1755 р . 

І27Є Cnpa:oa про передачу на розг 

JІЯА !.:ИрrородОЬRОf ПОJІ\І'ОВОІ 11'81! 
це.ІЯрі І ;цонеое111н1 значвового 'І'( 

вари111а И!ргоро,цоького полку І:~н 

на Ca11дyJJa rтро первt1во,ци у роз1 

JІЯ;ці йоm с пор,У з uиргородоьк~н 
28-29 о т1'аuаноu Осипе11коu за JІ.уку ,пі~ 
~~11~. ,. :Мргородо.u . 

1279 Справз про поверненнR вt;ц-

С'І'!Ів1101.~-у гусару Сербоь;rого гус< р.. 

СЬ!І'ОІ'О-l!ОЛІІ'У І.Іунтянову ,' JІ:И'І'ІМD 

' · "'ерmвовці полковоJ сотні JJy 
бенськоrо noJlll'y uа:Ша , !І'ОН~1f с1н 

ваного з а неспла-rу. вt;цmко;цуван 

ня за побо J , нанесеІ'! жите.1ю 8-І2 січи 
I.trлf <Михі єву . Г7'35 р . 
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І28 Сnра:ва. про передачу на розг-
J[ЯД Генер.а.ІІЬного в t йсь!І'овог о. су 

ду скарги.- значкового !овзриmа 

Лубенського полку Сеwена Пиряти ІJ

о ького на ;'!ого брата , аунчуковс 

r o 1'овариrnа василя Пнрятиноьког 
з а -на,!зд на їого хутір , нанесен 

ня побоJв , зющенюt ха.ти Ї ззхо 5_6 аовоrн 
і!Єння S возів я(!.'!у;r . І755 р . 

І28! Справа-- про -розrро1.1 священика 1 
1 нато1.1 ІТе'f'ровиv та 'toro сnі.1ьни 
І;\ а1.1и двору зало роvького козака 

годоv гусара СJ:Іавяно-Сербськоr 

!Кінного гусарського полку , Cewe 4 кві Тю! 
Іна Б°Ута у о . Круллоле Басансько тf~~Удня 
отні ПереясJ:Іа:вського полк-у . 1755 f • 

І282 Справа тrро спір колезьt:ого 

сеосора дащ1:z~.а ЦеретеJІєва з со -
І!ИКОІ.І ХорольськоУ. со-tні И!ргоро· -
ького ло.ІІКу !єреuією Родзянкоu 'г'! оіч:ня 

а ~ого с лільникаци з -за розоре -fg 5~~пня 

1"""'"1 О.•<· ••<to• ••••• 

Я ЙОГО WіЄ'І'НОІН'Ї у І.І . XOIJ0.11 . І755 рр. S0 

Друк. .~ .\IP!l У РС Р !966 За~ . МЗ/б - 12т. 
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!288 Донес~_11ня удови луСіенаькога 

nо.лко:еого JJИаарл ЄlІдоЕ:J ! Савиць 
коf про захоrтлення Сіунчу;;овиw 

топариnеч. Іллею !.:Илорадовичеu , 

Сіу:ващw СQ.'l'никои 'rрунськоf сотні 
Гадяцького полку , хутора на р, 

• Суха ~~:иця ::JСілуні:всь:коf сотнt 

Лубенського полку . 
І5-;,:О!!!НЯ 
І755 р . 

І284 Доклад Канцелярt У про звинув -
чення колезьки1.1 ааеааоро1.1 Дави 

доw Цере'l'елєвиw сотни~а Хороль

ськоf ccrtнi !&Іргородського пол

ку !єреміє! Родзян1<а та :~ого 

9пільникtв у роз9ренн1 ііого 1.1ає ·-
ноиі у u. Хорол . / 1755 р./ 

І285 Донесе_ння Генерального віІtсь 

~<овnго суду про передачу в Кан 

цемр!ю д°Оку1о1.ентів аудовоf супе 
реч;;и вjце-капрала .леf!СІ -ttащтані 

Роиана Струтинсьного з nри.r.уuь

ки u по.tковникоw Григорієи ГaJtar -

!О 

ноu за за_:~::оплення двору , худоби 7 листоп'f.І. а 

аіна , неоплату жалування , то::о . f755 р. 2 

!286 Qрдер до JІуСіенсь1<0У по.тсовоУ 

'1анцеJІЯрН про передачу на П 

[розгляд О.J,.,'> рги удови ,1у6енськог 
ki omroвoгq_ rrnc.apя ЄвдокіJ Савиць 

. (О! н=:~ бунчу:корого товари1:1а Ім 1 
.\JілорадовІ~ча за захо11.uення хуто 

Іоа на р . Суха Орхиця fl6JJyнfвcьt<: І ІВ JФИНЯ 
Ь отнf Лубенського по.1іку , !755 р . 
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!287 Сттгаnа про спір 1озаків Wир 

ropo11cьni! сотні з wиргого11сь-

1tиu потrо:виu mtoape11 Петро11 Га 
.11о:овсьn11 за Іх грунm , захоп 

JІенІ нкu у овоУ1 рзнгові"" wаєт 

ноо1'f , о . Чере:вn J.\!рrородоько 

001'Hf , 

!2811 cnгare про п0Рt;11,01.1.1Іенн.ч Ген 

!5 .ІІМОГО 
1755-

ІО серпня 
І75б Pfl· 

р8.іЬНО~)' вfVОЬІ\"ОВОІІУ су;;_озі n~' 

1J1:1з11s<1е1·н11 11р11двогниu ко6заге 

ПОJ!ІіОВНІІ!rtН.І rгигорtєu .Лf\6ИC'lPl 

o:вoru псn1!1енни1~1 у судових спр· -

вах козака JІу6еноького noJШy ~~~~ 
Гриrорtя Оро6іііовсь1оrо . !755 р . 

І289 Cxapra Ю!єво-Со·~і Уво ького 11: 

1

" .. . "'1~ 
.." •. І · ···· 

'f\ЄJJ.р8.Ц.НОГО UOH80'l'ИP11 на Ю1єво 

J"!е<1ерсь1у JІавру за підро6в:у до 

в:уuен~tв на зешевоJІ0;11,!ння . /j.755 р. / 2 

!29( Спраl!а про призначення 6унq~ 

1ового rовариша •Івана Яновсь:в:о 

. го n /.:иpnipoдcмrn~ ПО.ІІ'іО!JИЙ С 'Л 

JlJlЯ РОЗГ.ІJЯJJ.У оупереЧІИ ООТІГ>!1!:8 

С::апова.11!воьsоr Оо'l'ні Н!жиноь:о:о 

го по.11ху ма1ои11а Сохансь~ого з 

:1ови11 1'o:sapиcie11 !.:иргоро11аького 

nany Іоом~оu JІеон:rієвмu за з а· 

хоплення- чао:rи11и грун?fв с . КИ 

6инцt ~ргородськоr со?ні . 

ApJ~. Л \\ Р.'1 f K P 1~ 3а м. Іt376 - 12'>. 
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І29 Ордер...ге"ьwзна p«JJ.a :'oзrwo -
,ького про судов~~:! розr..'Іqд скзр. 

11 с:зя11е11икз Q.leкoaf!J!.p!I .11.обган -
µького на в і ~оьковоrо товарис~а 

КроІ••~ 

\H'l'OHB Ko:s aлen.oh'Roro за лpиnJJ.ac 80 nеоесня 
е11н11 ЙОГО XY'l'opa . І755 р 

І29' Спрuа про суд,ову оупере<~ку 

О оі'никєt. Гд1111ськоУ оо"нf JІубеис -
кого поJІКу , згодv..1 по,;шовника 

І- го коu_панt"!ськоrо по.~щу Ан"о • 
на Кряr:анІ :всь!І'о го з оо'!'никоw Л' - 26 січня 
КОІ.tСЬКОЇ corнf С~етаноt.t ПИІ!О!Щ JJ2Г~~ня 
за cl НОж@'l'Ь Пі;ІІ. І.І . Лукощ.r . І756 рр. 72 

І293 Слрав.<1 про спtр за rрунrи 11:; 

~:~~;ю ":о~:~::::ю ~ p~::a::::eJ -f ~~~::;н 
11ереясJJ.авськоrо по.!U\у . І757 рр . 62 

І29·• С:'1'рава П.Р!J паре;цачу ;dІргоро~ -

оькі" по.лковfІІ канце.л11гІ У доне 

сення удови значкового 'l'оварию( 

При.луцького полку llap f'l Дуброn 
ської про вtдwову в f ;ц rтrиwиpeнt i'J 

з cвo'lt.111 JІ.:ВОІJГf~ни11и браt111.111 

Григоріви , Васи,;~~1о1 f ')e:nopow 
Іоо11:·0?111111 в СУ;ІІ.ОіІf" суперечці 

за с . Ю~бинцt '.Щirop";цcь;ro'l 001 J!:~~ ;J.~ 
.1 755 р , 
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I2S5 СпрюJа про nризначеннн деnу 

?ата від- .Jif:зoбepeis:нo! України J 

Rо1.1Ісіrт по розгмду взаєuних nJІе

тензіl оерt:Jсних J y;:pa'fнcьimx 

ПОСЄJіЄІІц-іВ на За;~ніпров • ї. 

!.іатеріали /оРдер т::~- унtвероа л 

пrо опір Dt;:сь"і\ового товариша 

Івана Кирсrn з оотенниu отаuа -

но11 Сенчанської оо;·ні JJуОенсько 2f?~~:тот~а 
го по.шу rrе"тичеіJ з -за с rягненнt-29 грудня 

розufрового поди'RУ з "!ого !)ЛИ - F§5~Pecнf 
на у с , 1.!JІИНІ! ЛОХ:ВJ!ЦЬRОЇ сотні . І7~5 р . п 

І296 Справа ПРО' передачу на розг-

мд ІJереяславсьRоЇ по.нкової канµе -

лярі:ї скарги переяславського nф-

Rо11ого хорунжого Григорfя !іоцо-

ка на сеrеину отзрmииу і козакі tJ 

ЗоЛотонfськоЇ сотні за викоmеннf! 17_ І8 сtч ofR 

·його JІ:уки . - І755 р. 3 

І297 Спрам про передачу на роз!'Jі rд 

Переясла11ської полкової канцеля 

р:Ії скарги в і ·~ськового товариша 

rа:ври.цg Рригоро:вича на бунчуков -
го товариша данила Требинського 

за напад. на 'Іого хутір , ззхопае 1 -~~р~~я 
ня хліба і худоби . , І755 р . 

JІ,ру«. Л .\\Рд УРСР 1986 З1м. 1оt37G - 12т. 



І2$8 Спрз.ва npo ЗЗХОП.І!ЄЩ!Я вtіlсь 
І(О!!ИJ.І тоІ!аришеJ.І rваноu Кова.11.е11 

ськки у яб.о:уні:еського 1tорунжог 

к"1 ••• Ко.о••ос•" Про1•<0-

Га:єрк.1а Бо.~:;ка 2-х DОJІІв та сСІр· -ІО червня 

~У чеотt яСІлунtвсько~о оотенно ~?~ого 
го правління . І756 рр 5 

!29$ Опре;ці.11.е№я канцещІ ї про 

розг.11.;;ц сіrарги управиrец 1.1аєr 
НОСТІ ГJІИНСЬКОГО сотника АН!ОН 

Криz:анІвського на лукоuського 25 .mnнІІ 
ооrни!І'а Гі!ко!ця зв скошення .ilJ! і! , !755 р . 

!300 3;\ПНС tтро npare !JI8C!!Qt1'f 

КРОПІШ ' 1НСЬІІ'ОГО СОТ!Ш!ХЗ .z;:uитра 

.z;:арагаНа , tІернІгІ:еського ІС:І ~ед 
рз.ш.ного Щ)і!ЗСТіІf 1'3 !ІОLГОІJ!)Д 

ського Спаського ж.настит1 на 

гру11!'11 і uаєтносr.І опtрнt з l,o 
.uo:son еконоuІчно~:~ ханцеJ!}Ірtєn 

геть11:ща КИри.11а Розуиовоького . /r75 '5 р . / 

ІЗОІ Справа про розс.11І;цузання 

скарги пирятинсьжого сотенного 

хорунz:ого Ю!ри.па D:епе;~ьського 

на !Dана Іlаркщ1ича за захоп~ен;r~ ~Z~~ 
ua1wa "ого, ;цружиw.і . 1755 р . ІЗ 
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ISO< Справ!! про poзoлJzi:yDaннn ок р-

ги nиряmнського сотенного хо

рунжого К11р11JІз ~:::еге.!Ьсьжого на 

Ів~на І:)рковича за захоплення гtі~я 
uаІ!на Іого z~:руиннм . Г755 р . 

І303 Справа про спі р сотникз Гли -
ськоУ оотнt JІуСіенського 110JІку , 

зго;цоw nо.!JІ':овникз І-го кownaнt· -
ського noJІll'Y Антона Криханt:ась 

кого з соrннкоu ЛукоиськоУ cor і S rру,цня 

· Cre"aнt>u пиковцеu за сІноsать fr5:0вmii 
n!:it ІJ . JІукоu • я . 1757 рр . ЗО 

ІЮ Іонесе ння яСі,;~унtвського cor и-
ного nре.в;~іння про захопJJення 

вtІ!ськов1111 rоварноеu Іваноu Ко а 

.1евоьхиw BOJ!fB у ЯСІJІУНfВСЬІ':ОГО 

~~~~:;:~:~t r~;~:~н~;~о та sоІ7~;1'~~ я 

!ЗО': Справа про звинувачення Сіун 

чуІ':овим товари:~е~.r Васи,11е11 По.иу 

do rкo11 кмІвського по.1шовника 

Є:ВфІuІя Дарагана в nodиrrt fo
ro підданих , ззхоn.11е11нf Ух uай 

"Па t н1н.шганні прив.11а'с1111ти !!е

го сІнохать nf:it с . Ко.1101.1І'ІцІ , 

Ар1.:. Л \1Рі1 )'РСР 198$ 3••· Нl31t- 12r. 

І2-ІЗ 
:Іі:С В !'І!Я 

!755 р . 
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rзо; .листування з і~ргородською 

noJJKOБOD канцед11рtєю npo звину 
вачення ІІИргородсьюш Ьо.11ковяи 

ко!>І ФедО!)оu ОС троградськиu усти 

11нцького соrника КириJJа Кa pai;ia 
ІЗ--20 :в з'Зхолленнf рату~ннх грунтt в ~ 

:в перех0Бу11анні 11:раденого . Рі~"~. ІО 

І3С17 Справа про звинуваченн11 uир 

городськиu по.11ковт.1 с у11дею Фед 

pou Коз-ачкоБськиw ииргородсько 
го полковника Федора Ou•1JU 1·p<iд 

ІО січня кого у привласненні в і льних віі 
ІЬ~~у~~я СЬКОБНХ земеJІЬ та ПОСПОJШ'і'ИХ . 2г 

І508 Сnра:ва про з11ину.вачення уст~ 

БИЦЬКИW СОТНІІКОІІ IO!pІІJlO!J Карак -
meu ииргородського полкоБника 

І5- Іб Федора ОСтроградського Б о6ра-
S:ОБТНЛ 

захі захоплення ~ого uа~на . І755 р , 

1309 Донес·ення віІfсьно:вого канце 

ляриста ~д<0ра СлаБатинсько го 

про виплату їw І02 крб . Гepacir 

uy Костянецько1.1у , слуІ::іІ'l"елю ito 
го дядька , колезького асессора 20 червня 
Петра №1ровича . Г755 р . 
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ISI1 ЛИ.стування з І.'J.Іргородською 

ПОJІКОВОQ..f(ЗІІЦЄ.'!JІрfєю npo отяrн н
ня з г.~rинського сотника Антона 

Кри.а:анUІоького ВІ"ра·"У за nотрз 

:~в~~~J~~~;:::~~:~:~и:
1

~~~= 0 f~;.;5 
JІ:ОІ!СЬНОГО , Г755 Г· 

ІЗІ Сnрава npo звинувачення nep -

ISI2 

яс.1авс1>1tиw сзященикоw <Мексfєw 

До6роиизькк'6 вf~ськовоrо rовар· -
аа Аиtо~а Кова.:~:евоькоrо у прив §8 ~g~~~: ; 
JІаснеЮU' його хутора t w~нна . 1755 р. 

Справа про с'!'Ягиення з удов 

6уІf'!.укового rоварм!!Іа Параскеви 

Карпtкм rn П сина ІJакскuа Ух 

за6оггованностf Біnоьковоwу то 

ВаРtІ!ІІУ IDJIHY ТТухоБичу , 
2-4 серпи 
І755р. 

ІЗІ: J!ІІС1'у118f!f!Я з Переяолавоькою 

nо.1шо:еою канцелярією npo з6ер1 
гзн1fя І продаа: сіна і x.1f6a , 
зf6раноІ'О у DЇ.!Ьf!ІІХ вІ!tськових Ів-14 JІю"ог 
uaєтнoc"t.JrX no.'li:y . 1755 р , 
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1314 Донес:ення nереяс:JІавс:ького ло. -
о:вника-Се11ена Су.nи11н про виRО

шення t!ого 11.ук у Яготнноькtf! с т-

- нf па р. Ііурsвці uoнa:ra1111 Пере С - 

JJ.авського ко-:-ем~з.11.ьного uонзс 

mря буичуковнu товагн1:1е11 Іван Р

коu , а;-вmиw терехтеt.111рfnськи11 

оотник1»1 Гt41невнче11 f канце.ІUІ- ІІ оерпня 
р11ото11 вахчевськнu . І755 р. 

ІЗІ" Реєсf'р з(!нт;;-ів нанесених ко 

зако11 о . -niocт11wnн Еатурнноько · 

corнf Нfа:нноького полку по.uо:в 

НИІІОІІ ІnаноІА Хрущовю.1. / r755 р./ 2 

ІЗІ Справа про повt.11.оWІення Лу(! н-

ськНІ f lfегеяс.11звоькі11 no,11iro!lм 

· !(<1нце.ІUІv1нw про призначення ін 

nенер-лоJІКовннка ВіМtова .1І..1Я 

розгn.11ду криn;ц , нанесених ;е:ите 

JlЛU ЛОJІІ<іВ J(ОІоІ!ІІЩОD генер!І.І'!-UЗ 

''оре Прерздшвrча . 

1816 Олредt.:енuя канце.~:я:-л про 

вион;шу в КЗнце.1ЯріD гоrо:цнськ( -

го сотника Лубенського 110.my Г1 -
JJ.нла Петровського по зв1шувочеt -

ню ~ого JІукоuсь.кнu сотннкоu Ст -
..,аноu ПИковцеu і коззко~..11 com · 
у нелровипьноuу вlдво;цf сtноА:а і 

г.;:;ннськоІІ}" сотнику Антону Кp;iz -10 кзfrнn 
нlвськоwу . 1755 Г · 
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ІВ! Справа про ви зна•1ення ранго 

вих волод.fнь wиргороАського по -
кового O)'.DJІ.f Фе;!!.орз Козачковоь 22 оtчня 
кого . !755 р . 

ISH Донесення Сіунчукового rовар -
111а.дениса СrрешенЦова пре неза 

. 1;011не оІ'лгнення Ю!єво-ВидуСі1щь 

І\"ЮІ WОН8СІ'Иреw ПО;!!,ВWУ з ·ого 

u.r.i1нa на греСізf Cifд.<J 1.1. ~озеА.е ІО ::~еоеонл 
ць. !75~ р . 

!319 Справа про зЕІJНувачеинf' юtі' -

ляuit !.:Иргородського по.1сrу Сіувm -
го 1!!1ГJVІдача Б і.1!Ь НІІХ Dі1СЬRОБИ. 

1.1зcmoore~: JЬ!ргоrоl'.оького полк• 

IEai;a UиСіу.11евського 1 нанеоенн Н ~~~~ 

! '"""~:.= ··- 1··". 

кривд І ..утнс;: f в . !755 р. 22 

!82( -спрз:в.а DPO спfр КОЗВА"~ ..... ~<)) -

t'fВОЬКОЇ соrнІ 1'1 ереЯЦ.'t:ІБСЬКОГ 

полку Aw;lrpa Скзчкв з Красного -
ськиv Зо.11оrо11ісью11.1 voвacnipe.1.1 2_12 mmюt 
зе грунт під с . ~t'вf \'зка . !755 р. 

4Р1•. Л \\\>J. УРСР 19811 за •. Іt)76 - І~. 
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1З2J Спра:в.з nго nеrевіржу законНІ ~-
:-1 npoмi;:y d'унчухови~м тo~apir.r 

ІІИ rет9011 І ваоиJІеІl СЗЕИЧ!І~ІІІ 

ПГИД:ЗОРНОJ.ІУ J<OCIЗSpD ПОJШОВНИІІ'У 

JІюd'иотку с . Ху;цолІєвка f степу 

Строкачі Горо~иноької сотні 1Іу 3-4 серп!і . 
. d'енськоrо nony. Г755 г . 

1322 Справа про передачу на poзrJi;n 
Лу6енськоУ по.11,ової iraнцeJJяpf У 

скаrrк еконоuа r.'ІИноькоrо cor11; 
ita Антона Крю~:анІ:вського на от& 

1.1ана і козаків о . J.:о~<сеі':вкк за 

JІовІння риби в ри6оло:в.wх ltorc ІІ- 12 rpyJ ня 
лана на р . Сулf . І755 р . 4 

І3228 r.иотуввння з Похідною канце-
мрfєю rе тьwана рила Розу11ов 

с ького про оуперечку фурtєра fu 
Іпераrорського д:вору пеrра ra по 
руrчн!І'а і .11е!!СІ -ка11пан ії грена.ае 

ра Лн;црtя UіJІОрадоВІ!Чі:В з ПО.11-

тавсьЮІu nоЛІІ"овникои Гор.1енко11 

і 6У11,исьющ сотник.011 Cym1wcю з11 28J~~нп 
пt;цданськf двори у 11. Бу;цище По 1- 3 січня 
1'ВВСЬКОГО ПО.І!І'у . І756 рр . 
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' Кр.1~н•е 

І323 Спр;~:в:~ про звинувачення чер 

нігfВОЬЮІU ПOJlKOBHИKO !.t rваноu 

Бо :~~:ичеw на козакfв т.а інших зе -
.левJJасників м . ІрRлfУв і с . С1<1 -
родистин Переясла.:есько го по"1к~· };~f-дня 

у прщршсненні наJJе :&них йому 22 червІ!л 

·1 ~·""'"і ;;;;:: О Н< ТОО """ ' 

грунті:в . 1758 рр, ІО 

І324 Справа про звинувачення каз; -
каwи u. Бог:~ч1н1 і./ирrородсьиого 

полку шtргородСЬRОГО ПОЛJ<ОВОГО 

осавула ЮІльницьrrого у прю!лас; ен-

ні по.'lЯ при уроч1щі Ве.щші О,;е І-12 зере ня 
ра. 1755 р . 4 

IS25 Справа про пегедачу на роз г 

'1ІІД rенер-СІ.'іЬНОГО ві ~С ЬІіОЕОГО CJ 

ду ск=зрг11 козака КИЇвськоЇ сот 

ні Андрtя Ключника на урядниRіJ 

Юйвсьr<ого щзгJстрата за поСІоУ r ~~~~~
і захоп.11ення 1.1аі1на . 1755 р ; 

!326 .z;онесення z~:ите.11я м . хоwутця 

1.~ргородського пому ДаниJІа I!fJ 
. горського та супровідне ·донесеf 
ня ІLиргоро;цсь1\оf полкозої канц• -
лярії про скасування :~ого лозв 

на хорот,ського сотника Ієре11і1 

Ро;цзян!І"у за захоплення :1ого ху ~6 ~j;.:;: 
доби , скрині та інmогс uз1на . І755 р . 

Jl.PJ•· Л\ІРД VPCP 1986 За~. /ot.11~ - 12<, 
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І327 Справа про опір сотника Глин 

оь:коЇ сотні Лубенського полку 

Антона Крижанfвоькоrо з сотниІ<о! 

ЛукоvоьІ<ої сотні Сте~аноu питвtіі ~~~я 
цеu за сіножать лід u. Лукоми, І755 р . 

І328 Слраrа про передачу на розг-

JІЯД J!уdенськоЇ полкової канцеJІя 

РіЇ сІ<аргн овяще1111к ів , козаків 

і ПООПОJІИ'l'И:r с . СасинfБІ;а Пиря-

тинСькоЇ сотні на бунчукового т -19 Трави: 
ваРиша 'Ьсипа Закревського за л /~~;го 
привJJаонення їх зеи.11і . І756 рр . П 

ІЗ2 Справа про передачу на розг 

ляд Генерального в і !іськового су 

m,y скарг· бунчукового товариша 
Ь тефана !{уJІяd:ш на підполмвн11J< 
~еwенова за захоплення грунтfв 
Іпляців у о, Березоточі Сняrиноь ·о~ '~р~~~е ня
Р-отні Лубенського по;mу. П55 р, 9 

І330 Слрав.а про оІ<аргу відотавно-

о гусара- Сер6оьІ<ого полку Нпгу 

Іля ЦунтяноDа на отаwана Лубеноь 
1ої полІ<оВ{ІЇ сотні карпа Значка 8_9 траБня 
а Захоплення ІІого 1.1а1Іна . І755 р. 7 



- - 852.. -

•·• І '""". І , "о ' о "" 
nІn • nом<.,. 

~!»~• •• ' :o••- flo Лром•· І ~І~~ 
••щ · •a<ro• ~"" "' 

·~ r.. І 

lЗЗІ Справа про звинувачення коз~ 
КО!.І К\.Іївоької СОТІ/і іВ!ІНОІ.І Ст

рив:евоькиu уряднnка Юйвського 

- 11агJстра.та Се~ена КозЄJJЬОЬКОГО 

~а заХОПJlЄ!fІ/Я в НЬtJГО чотирьох 7 ЛDТОГО 
колод , ripei]т t о6рззи . 'J:i_7g'§P~~н 

ІЗЗ2 Справ11 про звинувачення лите 
ІJ!яuи Мнргородоьжого по;;шу 6ув!!!о 

го наг.тrяд!!ча вІлью;х віІІср:ових 
1.18ЄТНОС,!'Єіі !МргородсьІ\ОГО ПОJіі\У 

Івана Ци6уле:вського fJ нанесенн і 

ІК ри.зд . f утисків . 

ІЗЗЗ єко r1.1акти про звинувачення 

S.O оfчн.11 
І76І-
ІЗ ЛЮІr.оГО 
І756 рр . 

хите.ллuи JJиргородоького полку УБ

сого наrJІядача вільних віііо ько 

Івих uаєтноотеІі !Аиргородоького 

~олку rвана Uи6улевоь1<ого в по

~и т :Dі , захопленні uайна , конеІі 
rr.a ін . кривди . 

!334 Справа про звинувачення коз· -
~ ои с . Канівц1 Ірклі ївської сот 
~ і ПереЯQЛавського полиу Jdиxan-

!62 

26 

flou 1;арuутою. віце иапралв з Но- І2 груд ня 

рУ СербіУ Івана , Тре6инсьиого в rf~:Рез вя 
~аїзді на іІом д:вfр . 1756 рр . 7 

Друк. Л 'І РД УРСР l9$б За ~. lt37G - 12t 
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І355 Справа npo nepeдa<ty на розг 

.uя;ii. ї:воьпого uaгto<rpara опар 

гм позавfв fвоьпоr соtні Гна 

ra БорзІfВ ra і вана rа1:1енха на 
uа r ісrратських УРЯJJ.ЮІІсів за нз 

лад на їх .11.вори , нанесення поС! ·!вJ~;.9 
І захол.11ення uа1'на . 1755 р;-

ІSЗб Справа про звинувачення ш~р 

rоро,цськиw полковиu ooanyJJou 
Ceueнou РодзйІІRОЮ з1шJчков-ого 
rовармmа JІуС!аноького пояку Вас -
ля Ус n11ювича f 1'Іого енна Ан;Ц-

р і я в зС!роfІних на па:цах і побит rг- r4 лишr 
r l їІоrо олу11и1елtв . !755 р. 

IS37 Справа про звннуваченнч геТ: 
111аноькиu пfдданиw Опанасоu ВсІл !J-

. кою с тарости у;цови Ірк.1fїво ько ·4-IS 

~~СІ:~;:и:\;:~~~е~;.:~::~:~ за юіrs~н~. 

І338 Справа про покарання вагаяu:: 

1-rозакtв Горо:циськоУ соrні У!рг 

родоькоrо no.uy , цте.11ів w. Хо 

рол Григорія t Се11ена Федяf!! r 
повернення Ух пле1о1tн11ипа ()ie.-iь. 

ка під юриоднкцІn ХороJJьоької 

oorнt . 

I755-
Z7 травня 
І756 р . 
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І ;;.::--i • .::"::i ,;:. .. .... " І .. , .... J····· 

!839 Справа про с-rлrненнл з колез -
І«оrо sceccopa Пе rра J~1ровича t!o 

о СІорrу __ ки Увсьь"tІІІУ :е:иrелю Гера иt!"оі;;~ 
~у !'ЛІІЄЦЬR'ОWу . !755 р. 

!340 Спр::~вв про звинув~чеНнл удо-
~ою лубенськоrо по.~щового ащі 

еrnною №ксиuович пиоарл Генер -
rи.ио го вt ·'tськового суду Василя 

fзиооць:>ого у лр:~:ве;:"Іеннt в пtn

ttaнcmo П п fдсусі;~;;!І"іВ у u. Ку

Рі нг-и Ч «'рнуськоі соrн! !.убенсь
(ОГО ло.ІКу . 

!54-І Справа про скаггУ козвкJ:в с 
рj сs і вке ~ргородсьRоf по.11rової 

5 ~ОВ'fНЯ-
9 JІИС!'ОПа, а 
!755 р. І4 

~r~~~: ::р:::~::;: ;;·•;о:; _fogri::~ 
ансmо . !756 рр . rr 

!842 Спраtа прО розшук в Пох Іднfі't 
генера.~ьнР канце.nярtі докуwен 

rfв , ReoCSxtдюix д.ІЯ ptrieIOJя сп з 

вм про ІЬJR'ания козацтва ЮІ'fСJІЯ 

wи с . F~рн _Верезансь1<~У оотні: ІІ4- І5 т~п 11 , 
f!epeлc.1!1DCЬiCo ro полку , І755 р . 
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І343 Спрева І'Іро звинувачення 1.1ир 

горо:цськи1.1 по,;шо:виu суддею Федо 

pot.j Козачковсь 11"1111 ШІргоrюдсько 

го поJІКовника Федора Остроград SI жовтня 
; сь!І"ого у привласненні ::еільних §7~~ези 
в! ":ськових зеuель та nослолитю:: І756 рр. 65 

І3Ч4 Справа про перевірку тверд::~:с 

нь д і :вч1нrn Катерини Василь ево ї 

про ЇЇ поход~.ення з Лі::воdереж

ноЇ Укра їни для звf :rьнеиня П 

·:в і:n крJ:пацт:nа у nдо:ви кii: 

\!ОlJЯКО:ВЗ . 

Ібмвтня 
І755-
ІО січня 
І756 РГ· 

І345 Спра:ва про виnлату fСаице.'lІ!р! ;ю 

uалоросі ~ських зборfв J:Іалування 

чиновни~rзu·f канцеJІ.~рськиu СJІ'І-

wи·елк11 Київського і ТТолтавсько J\rnлr~~~ 
го ПОJl.'<ЇВ за І75&-І'75Ч РІ' · !755 р . ІО 

!346 Справа про виплату Канцел11рt ю 

!ІіJJІоросіЯсьЮ!х зе!орfв :sаJJування 

чиіовнихзІj і канце"1Ярсью111 слу-
· Іsитеми ~ргородсь11ого по.~rку за 2_20 с ічн1 
І75І- І752 рр . !755 р . 
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·· І "·~~ І ...... ,.. 

ІЗІО7 Донес~н " rтере11с.11а:воь~оУ по.~ іО-

3оУ ЮllЩ2JlJ!PfY ra nepeлOJІ!IBOЬltO 

го Dі;цкуrumка-вІ ,~ькового rова 

р111!ш rаврмла Григорщ~ича про 

ЗС!1 р :В Ї fІСЬЖОВОГО ПОП!ІТКУ З ІІJШ - ~§ а~~~~Jя 
, н f в Переяс.11а:вськоrо ПОJШУ , !755 р . 

І248 Справа про надання киУРоько11 

110Л!І'овоw:1 осЗJІулу 1оснnу Sакрев 
ькоwу пр!ІJJІІ збору rоз~frового 

п рн:Іуrку з t.і.п>Ін і n на Борковські · 
ре6лі Oorepcьxo'f cot'flf КиУвсь- ~ ~j~; 

~ого по.:~шу . І755 р . І9 

ІЗ49 Crтpana про опір за грунти 

тт tдпоJІковниr;а ОАекоfя Сеwенова 

та nreлfJ? f зеw:ез.;аоиикtв с . І лисwпад. 

Березоrочі СН!mноькоі соrн І JiJ• 5f~топ_ 13 
~енського ПОJІІ(У, . І755 РГ · 9 

!350 Справа про сrямrе1нfя недоїwо 

Гереяо.лаВСЬRОЮ !IOJ!J(OJIOD К!ІНЦSJІЯ 

рfвю з в t джуrшик tв f ПJІЗ'!'НИК ІВ 

тцатк!_в UереясJІамькоrо ПOJU(y , 

І35І ,4онесення І в І поwfоть l'fЛоьк -
oro товарк"'а Гаврк.1а Гри гороl'и 

ЗJ OfЧHJI' 
І75 5-
І2 ч epnиii 
1756 рр . 

а про иепJJаrнккfв nод.аткІ:а У fl sc оіЧРJ! 
оеяо.1а:есьхоwу noJJЖy . 1755 р . 

по 
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Crrpaua 11!)0 зв ільнешт Еfд п 

датків і ПОВИННОС'І'еf'і )!:11'1'8.ІІЯ ІJ . 

КозеJІець с пtвакз ге,;ь;шна :tири 

;п Розуwовсь:·ого Ге!'!!!І По евнf 

7 JІЮ'І'ОГО-
22 грудня 
IV55 р. 

ІЗ53 Справа npo звільнення вtд п 

!354 

!555 

даткtв t ПОDИННОС:Те:! двору жит 

JJ?. u. Koнoron Rіnнrоького по.ІJК 

11о~ака Іва11а Іlо:вчаненка . 
8-9 .t!Ю'І'ОГ 
І755 р . 

Справа про звfльне11ня знач1ц '9 0-

го rовариmа Київського полку 

Івана ФимноЕича в і д сnла•ш роз 

1'рачених ниw ;сазенних гропе!\, 

J.ЬrерJалІІ /д.окл!Ц , омер , р;: 

пор1'/ про 111ую:~ння козащ·ва J:И'І'Е 

JІеи с . 06ухівка І.Оиргород.оького 

полку Григорfєw Ч:еркесоw /вfн 

а:е ЛуцеюІ'о/, пf;цданиw 6рига;цир~ fц ~g~g~ 
ваокл11 Капнfс'!'а . І755 р . 9 

ІЗ56 Стrрава про !:!укащrн козацtва 

пі:;цденмw- rетьuана Юrри.110 Розу

uовоькоrо , ХІІТЄJІЯU о . Красного 

Еикt воькоУ :волості Перенолавоь 

кого полку Івано!.І карпенкоu. 

24 вереон 
1755-
28 6ерезн 
І756 рр. 16 



- 358 -

І .""" .--,~ .. ~~~"~.: 
."" ........ І ····· 

!357 Донесення Переяс;~rзвсь110У по -
кової канцелярії про поче1'у не~ 

перевірку· р;хоиого І нерухоuог 

~ef:.P.a , зsлиІ!! еного козакаuи j 

11осполити1.n1 при їх 11 ерес~.11ення: ІО лютого 

і втечах . І755 р. 

ІЗЯ Справа npo з!Іборону wргоро -
ськоwj по.111\овнику 1\едсру ОСтро 

гра.цськоwу в tрУчаrись у розглт 
судової суперечки за Jilc wtzi: 
uиргородсьnw пошювиw суддею 

-1}едороw КозачковсьJrnW і козака 

с . Черевки іІ.иргородської сотні IS лютого 

ЯІ<ОВОІІ Шу6?їJ · !755 р , 

ІЗ59 Спрз:ва про З!!ИНУ:SЗЧЄІ'НЯ ві~ 

ськовиu-канhемJ11сfо1.1 Cre'"a11ou і
лоцерківсьІ<иІІ 11сзаІ<а ІрклІівсь 

RОЇ СО'!'НІ [1ереяСJІЗВСЬКОГО 110.ІІІі 

Про:rопз 1\oper.iкa в пору6аннt .пі 

су , ззxonJt;.tt;"I оtна і с~;ц!І'оЄІJ- 5- 26 січн 
ного двору . І755 р . 5. 

!360 Справа_nро передачу на розг-

.uя;ц rеrеяСJІ!Іl!СЬКОЇ ПОJІХОВОЇ хан 

це.tЯріУ скарг Доuо:Зої ~о:анце.tяРі · 
Г1::1'ЬІ.Іі:Іh<І КІ!ри.11а PCЗj1JOZCЬNOГO н 

козакі:з ЕикfвсьRоЇ во.1100:-І за r'c~;~~~ il 
заорепня геn.uаноьких с!'еnів . !755 р . 

І.ру• . . 1 \ІРІІ УРСР 1986 З1• М3N - 1:h 
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І36І СообщенЇє До1.1ової еконоuі'!но · 
<tанцеляріі" ге!'ьuана К:фила Розу 

!.Іовськоm про перевfрку прав на 

рунш п!д с . Чорнобаї Крошrn • .11 :-
ької со'l'ні Переяславського пол ·у 

козаків Корнієнкf в та кporm:e • ;:~:.сnтн.11 

fІНСЬКого сотника дwитра J:;араган І755 р . 

!362 Справа про звинувачення козо 

01.1 КиУ:вськоУ сотні Івано1.1 Стри 

;:tе:ВСЬКИ!>І !!З урядника ЇВСЬКОГО 11'1-

гfстрата Семена Козельоького за 

ахоп.11ення в нього чотирьох ко- 22 грудн 
лод , ар-еmт J: образи . !755 р. 

!363 Справа про порушення КИУвоь -

· :шw uагfстратоu іuператорського 
казу про скасування внутрtmніх ~\~;f~~н 

'.!ИТ . І755 р . 

IS64 Справа про повернення .11.ителю 

ІJ . Києва Андрію Удов11ченку і і!:о 

о З.'JTD Федору Кири.11ову Іх ДЗО-

· оу , вfдданоrо КиІвсьюш 1.1агfот-

Іратом за борm священику церкви Н ~~~і~;я 
.Jю(оли Доброго Тарmешському . І755 р. 
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... І Jle.onpo·· 1 3 ,.. г о л о ~ к 11 

o/n но~•Р• 

,K pJ~··· ~o.ooi«f ,/1ро~• І Т І .,1--
аат ~ < • >~< ТОО •"" " 

1365 Донесення виконуючого обо11 • я -
tк 11 n і •1тз... u, Переяолав , значком 
Іго товариша Переяолавс ького пол у 

Jтро видачу, Иоwу ордера на щ:~ по nовтня 
\:: аду . 1755 р. 

1366 Справа про розmук аувшого аа 

оиmівського в f ~та Карпа д1.штрfє f~s~~авня 

:; е:::;:;;~::~~ У приЕласненн !9 п~~п~~ . !І 

1367 лист г~нерального в t ~си:свог 

_аозного Сеuана Кочу~ея до стар -
у6сь~ого полковника про зв і ль

іення від nодаткfв і повинносте 

.ші'tстрів і робітник і в РУдень , 
розтащованих на території пояку 

IS68 Справа про видзчу Ка1ще.щрі є ; , 

уІ!чуковоиу товзриmу Якову !.!ар;( -

мчу ордера про заборону оторо-

шfw ocoOaw шинкувати у його . 
Jаєтностt _с . Перервинці Пиряn~н 2j ~ис~~~а,1а 
ьк ої corнf лубенського по;.ку . 17~? р. З 

АРУ •· Л 'І\РД У РСР 1986 3• ~ " 376 - 12•. 



- 36І~ 

ІЗ69 Справа про передачу на розг 

J1дц Переяс.111121оькоУ no.tiiOEOЇ ка -

цслягt У окагrи бунчукового ro
na:rи11a Григорі;; Іваненка на ·бу -
DОГО П8!JЄЯСJІЗБСеrого -ПОІІR'О!!І!ИіІ" 

Взои.tЯ 'Іансьс:ого зз перt- к1ди 

"иненt шмнкуJJаню· гopt.;i11>1 У "о 23 січня 
го ;цворf у 1.1. 1Іго~н1 . І755 р . 

І370 Справа про оrягне11ня недої11 :к 

з D.11аон11кfв ~инкtв Яготиноької 

f Ге,11ь11язfnоькоУ ооrень Пегеяо лио·;~~:а 
JІЗВОЬКОГО ПOJU<y . !755 р . І2 

І37І Лиоrування з ЛубенськоІJ по,'! 

козою канце.:rярІєD про розс.11tду 

nаннq окагrи козака Варвинсько · 

00'1'111 ТТр11.11уцькоро ПО.ІІКУ Іва11з 

nіско:воьяого на "'Инкаря Якова 

:Ошmевоького за неоп.11зtу бopFJ ,і~;~я 
ІІого АРУІіИИf . І755 Г · 

ІЗ7< СпrзJнІ про забоrону канцем 

рІєю КИЇ сько11у ПОJІJ'О:<;f!ІН\'У ~

фІІІfІ') Азрагану утиокуваrи nfт 

даnих і слуr;;иrе.11tв , расироью1 : 

яfкних saвo~t.1:1 і захоп.11ю:ааrи 

наJІехнt заnодаw грунти . 
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І373 Спрз:ва про :вІд.r11<1вку пиль":н -

Іііз з ..ло.11кtв лtвобере .. пої 1Rрз -
ни д.11я потr~е6 прнJJатного бу.ці:;: 

нпцnз. гр. QJІекоtя Розуио:всько 27~~РП~ 
го у м . Козе.;ець . !755 р , 

!374 Cnpa!!a про НЗJі8f!І!Я Jі:,.r~енськ .~ 

по,;в:о:ві J кзнце.n.<11:tї мзво,11у ::ш 

хористзтн зЗ.'іІtІ"!К;j ко"rt:в зfд 

консисте11тсьхого rщ~!l'1JtY дL!J п -
будо1ш по.rкооого каw• лного зрх - r7 .mшня 
'1!.у . 17':5 р . 

!375 Справа про звннуваченн<~ nil 
отавІ!ИІ.І. капра.110:.1 Сербсь::ого Г)" 

озr.сьно.го по.аку Ziuитpou !.:унт11 -

новиw rrрикззчикз nноз:н1 Генера 

.n.ного ві~сьмвого суду Взси.1.<> 

Висоцького в захоn;rеннt :в 111 . 

Цурtнки Чорнуськоr со1·ні Лубен 

СЬКОГ!І ПО.1КУ ~ого 6удЇІ.!8JjЬНОГQ 2§ ~~~фз 
,11fcy . І756 р . П 

!376 r.:атеріали /ор;д.ер і рапорт/ 

про С!удіввицтво 11 Ч ернfrіЕСЬRо 

11у no.in;y по JІfнt ~ J1ЄГZ..81ІНОГО 

КСJГДОНУ ДОРОГИ 'ХЗ ЗЕІОfІ\И З ро- r ~~~~ 
:155 р , 

4РУ•· .1\ІР.!І ~РСР !"811 3•• lt31G - 12т 
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!Іеооо ро· 
Ко•••н•••!Іf••• •· 

!377 Сnрава лро на:ца11нR Uepeяc.ta:E 

~ ькt"' ПО.ІІКОВР 11:анцеляріі' КОІіІ'!.'і 

і 11зтерtа.1Ів ]!..ІР. реwонту wоотІв ~~ ~~g~;.1 
ЛІ]!, t.t . ПереJІС.ІЗВ . 1755 р . І5 

І378 СЛраьа nго ,;;:Іквtдацfю nерево 

зІ11 в Любичах , К;н!:ві; . СеР:иfJІ1не 

1оро]1.ищах та Ін • . наоеJІених пунк 
тах ЛІ:во6еr~е3ної України за :ви-

tняткоw Киf~сь;;ого , з uетою ззr- §4;:~~~;~
ри~.tки оенян-втtкачІв . 1755 р . 

ІЗ79 Cnpana npo о mоренн.11 при }І.ер 

:18ІІІ!ИХ t.ІИ~НИЦЯХ нар . дніпро чо 

тирьох казенних Оезкоruтовних пе 

ревозІв , ra npo .11fкstдацІо всіх 

tmiиx ]І.нfпровських лереnозfв І Yrт~~~~~J 
переправ . 1755 р. 

rзео Справа npo зnин111аче11ня сот-

нико.w БЗХt.t8ЦЬ!(ОЇ 00'!.'Hf Вfnнськ -
го nо.1ку АндрІ.11 %)арзновоькоrо 

Оl)Інських купцtв Jі.е11ен'!.'і.11 і Т-.1 -

:JOi:'KY Копfнкх в НЄЕККОЮНFf лос ІЗ-!7 ПJE,J.11 
,з:вок Оу;1.Іве.11:ьноі МРЄВІ!Ні! . І755 р . 
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1\ Е.11, 

1381 Сnрава про внnрал.tеннн олис 

Ю! в універсалі геть!Іана КИри"1, 

Розу1~овського про надаР.Р.Я сотю -
ку Городиоь;;ої сотні ЛуСіенсько 

го полку і~оі:сею Кодинцю та \!ог 

Сірату Івану Кодинцю посполитих 

-- І 1--=:тІ-Кр.~~··· Ко.М~тоо tЛрнк•· 

."" ••<ТОІ •І••• 

дворfв у м. Лукоwи ~ о.о. DJков і , жовтня 

Шщковц! , Uнхновцf та с . }!!!тві 5~~~~го 
євці Л)•Сіеноькоrо поЛNу . І756 рр. 

І38~ В і доuість про кtлькіс'l'Ь J(ОЗ -

;~:и~ ~~:::ь П~~~~~о~к~~r~~.1:; 1 j~~н; . 

Відо Іо'І :ість про кількіс'!'ь ко

заків і ПОСПОJІИТИХ у w. Eapнmii, 
- цf та його nepeдuicrax по реві 

. зіі 1729 р . 

І3Є4 Спраза про виділення з Ві Іі-

31 берези . 
!755 р . 4 

ськового С1щр6у коштів на виго І4 Jmстопа а 

~овлеиня прапорів і значків дл t1;~вня 
Переяславського по•rку . !756 р • 

І385 Справа про заJJіну с'І'аровннн< У 

печатки J.1-!рrородоькоЇ поJІковоЇ ~8т~~:-я 
сотні . !755 р . 

дР1• . .111\Рд УІ'СР 1986 З•>t.МЗJЄ-12'. 
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лист.,.вання з 1~ргородською 

поJJковою RанцеJІярf єю про поря

доІ\ ведення оправ під час від

сутності ПОJJКОВІ'ІИІ\8 Федора сет 

·роградс ького . 

2!- 22 

сі~~~яр . 

138 Справа про зобов • язання КиУ -
ського uагfстрвту посилати поm 

тові надходження по головниu д !~4 Е:~~~ ;ц:~ 
рогаu. !755 р . 8 

1888 Справа про зарахування в Ка -
целярію сина сотника Терехтеwи 

рівсьRої сотні Переяс.павсвк ого 

пoJJRY , переяславоького полково 

Го RанцеJІЯриста Роwана Гриневи rs-9 серпнq 
· ча. !755 р. 

1389 Справа про надання чину вf rr 
ськово го канцеляриста сину сот 

ниrrа Ос11апівської cowi І.!ирго-

родсьttого полку Григор!ю Бази.11 Ів- 0 f~~~6 
сько1.1у . І755 р. 

l89C ЛИСТУJтння з ПереясJJа:вською 
по.11ковою канцелярією ттро за.лу

чення до ~f :>ськової cл711un зна 

коЕих тов:~ри~fв Переяславсьr\ОГ 

полку Івана Неверовськоrо , Jieo1 
'1'ія ПетровІІІ!а /:сін же Базилевич і / ;Jі;Ги.f 
'і'а Івана Свирського . І755 р . 
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ІЗ9І Справа про надання вf~ставно 

иу прапорgиІіу Грузшюького гус а J

ського ПОДJ\'У rавлу Тутt.tалову ПГ -
відюtка nля поїздки з 1.1 . Глухів 2 -·серnJНІ 
до 1.1 . Пирятин JІуdенськсго ІJОЛ!<У !755 р, 

ІЗ92 СпраБ:а· про СЮІСуі;!lННЯ гетьt.tа 

НОІІ КИрИ,/,10 1.1 Розуuовськиt.t ПОЇЗД

- ки в rre:rep6ypr генера.11ьного в!: І! 

qьІІ"ового хорунжого Ханенка !: бу r-15 чІ!рЕня 
.утвого то11ариmа ГУдовича , Т755 р . 

ІЗ9З Справа про виплату ха.:~ування 

писарю Переяолавсьиої першої 

со'!'Ні ЛеШІ'і'fЮ Си6!:реви.чу та чинt>в-19 груд. т 

ІП!І<8 ІА. :і:_ С_;ІУJІ:ИТЄ .'ІЯ ІІ J.:иргородСЬКО r?~~~'ru 
го по.яку , І756. рр . ІО 

І39§ Справrt про виплаrу аадуваннл 

писарю П~ЄЯСJіllDСЬJ<ОЇ ПЄр!:ІОЇ оо -
ні Леонтію Си6ірев11чу ~NІ fHDИ!.I. 29 !Іо:!Ітня 

чиновни_ка; :і: слу::s:ителям Перея с,;;: вп1~f~~я 
ОЬІ<ОГО ПО.'!Ку . ,!756 рр . 

!395 Справ а про з:sі.11ьнення бунчу-

кового тоuриmа Івана Гзwалі ї D д 

присутнQОТІ в ГенераJІЬноwу віІf

сьJ<овоwу суді та цро призначенн 

на ~ого ..w іоце ,бунчукового то11а- 24 лиrmя 
рита Сте<f1ана То~а11и . 1755 р. 
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Дuоаро-

ІЗ9f Сказка вІ;а,оrавного значв:ово 

го rовариsа ~ргорохсьиого пою у 

карпа Ве.11еховича пре І!ого 0.Іу:І: 29 .'ІИОТО )J!.8 

бу та arreorar npo з:s t.1ьнення rf"~~р~Зн · 
nого вt;а, неJ . І742 р. 

ІЗ97 Справа npo звt.1ьнеиия: коза1< ·~з 

!398 

ІЗ99 

КозеJІецькоУ оотні Ки івського 

полку Jоака та Івв па Tapa'f!ly!Cl1 
в t :д в і ~аькової О.ІІJІ6И та про 

на;даиня r11 чину в І ,цо ІJ"авних знас 

ковмх товариmtв "WУвоького пол 'ІЗО:SІ січю 
ку . 1755 р . 4 

Сnрава npo з:в t льнею1я у в і д 

оrавку значкового rоввриmа LІир ~~~~ада 
городсм:ого поJІку Корnа Вел:ехе 1ча І755 р 

Справа npo звt.11ьнення Ірх.n: іф

оькоrо 00.!'ІІИКЗ ПЗD.118 38BO':Jt!I з 

лоса;ди уnравиі'е.іJ'І кі нного заво 

д.у ;~;еМ-гва~іj Ю1расирського 

noJІJty І --гизначеиюr на цю nocai ІС- І2 сfчІ" 
6у6иІвоькоГQ 001'1/И!•З ~КОИ!ООВИЧ • І7~5 р . 

І400 Сnгзза пго звІяьие111п1 6УЕчук -
вого тоо~в~ 111" СІ'е"'ана Тоwаги в і 

лриоутнооtІ :в Генера,т,ьно11у в і \10 -
к овоuу суд.і ra про ~риз начення !51~g~::1111 . на ro r o ufoцe 6уичу~:о:воrо ro!!ap ~п мpeoiu. 
:ia Вас11ля J:уракІвсь1rом . І756 рр. 
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·1 """"' 
І40І Справа про стягнеvн.11 з спад 

К?ЄWЦіВ КИУВСЬ'{ОГО ПО'1КОВОГО С) -9 ag~.:IOJ 

::НІ~~а::~С::::::~ь~;~~е~:ИВJІЗС ІЬ~бС~~Пf ~ З 21 

І402 Донесення 6увr,;ого відкупню~а 

ІJОДЗИ\fВ Пере.ІІСJІ32СЬКОГО ПОJІКУ 

ІВ і 1'ськового оrоварщ:~а ГавриJІа Гр 1-

оровича з прол!!нн.111.1 п~"няти в 

рахуно1і rІо го заборгованос'і'і ві:: 

~ьковоwу- Скарбу 6орго;зt о6JJікн 

:-ого JіJІЗ&них 6ор;І;!:">Ікі:n . січня 

ПрИІіJІадено Г8ЄС'і'р Ц!JХ О6JІfкі 1755' р. 

І40 ОІJре~імнн.1 ЮІнце.!ІлріУ про 

tтомРання- еоауJІьчикз Борзенсько 

отні Нію1иського nолку Харка І .wтого 
Іванова з:~ :·:~ль'1шн1~ двнос. І755 р . 

І40 Cпrana лро розаук nереяс.1ав-

ьного ПІМКОВОГО канц.: ...• J' • 

.<~!J.В:З Несоrеровnча , ЯКІ! а утfк ра · 
О!.! З_ ПЛ~ІІ:іННИКОІІ :. -~ 

.;, nо«•wзого лереяс..авського хо 
t:ІУ1!і!.ого Андрієвського. 

І40'5 Справа прв надання значково 1.1' 

ОІЗЗ.[1\НіУ UepeJ!C.113BCЬKOГQ ПОJ!КУ 

:онтію Базилевичу ч1ша вН:сько 

юго 'і'о:єзриrrа . 

Ару~. Л 'ІРД УРСР 19Sб з. ~. НІ376 - 1 2т. 

3 січня
!4 .1ІЮ1'0ГО 
!755 р . 

21 грудн.1 
!755- . 
24 юнтня 
І756рр . 

І2 

І2 
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!40..:: Снзз:;з ЗИЗЧRО:ВОГО "OB8f'1!:18 

:~ргоро;z;;"оь:оого 110:.:ку flІ<овв зо.uс 

торе:воького про "oro олу'!і.бу У ІВ rpyдtm 

І758-І76І рр. VбІ р, 28 

!цС? СлрзЕа про Еfд{,11.бІ)Зіfия у І.ІЯ~ 

городоького по.;~о]оrо O'Jд;.t Фе 

:tорз Козач3о:вОь!І'оГО грун~і:в J 

' . Coroчti!'~i . з·:-:оп.~:ених НИLІ у 

І..1лргого;цСької пол~озоУ ЗГ'rи.а:ері · 
Ралог? ;::иргоро,цоькоУ r.олко:в11 f 

22JІИПІНІ 
1752-

· !{анцел!1р1ї про розгляд оудовоr 
kJ пrа:ви про захоп.11ення ІІИрrоро;ц

ькю.1 полко:виr.1 обозmн1 ІєреwІєю 

?одз'Ін~tою иаfІна абmито:ваного ко 

3ако1 Сороч1шсь1їоі' со"нІ J.nt"рго

родсІ!КОго пот:у о..-еJІ І 1НЗ Сеvено 

Ь• . 

i~s~~~TO з.це 

І4С8 ЛrІо"у:вання предо"ззинпа ге1'ь 

1аиа Кирила Розу1.1оюоького у Зз 

орозькf!І Ctчl , оо"иика J.Ь!ргоро .
ЬJ(оЇ-Оо'і'ні ~ргородоького nол-

. >У Василя 8арудt~ого з Каице.'!Я

оfєю про Т·,орuу:вання нзлеsної ~о 

3! берез~ 1 
І764 г. 38 

J.Y коuзндн , лризиачеt~ня канце.ия r2 .т~ипня 
І,JИота та події 1:!9 Cfчt. 1755 р. П 
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КроІн•е 

І409 Донесення сотю11<а Хормьсько ' 

со'І'!Іі і&!ргородського полку Іє ре 

!А fЇ Родз-янка про О:езпідставнfст 
обвинj'Еачеmш :~ого прилуцьки1.1 

• полкоЕ1н.1 оса:вулои Бі лецьки1~1:..Rос н

ко1.1 в ухи.ленн і JJiд служби на 

:rкpariroьRifl JНнії. / !755 р . 

!4!0 Аонесення чернfгf:еського по.'! 

•. озFИшІ fI!.:JHa Боаича пrо тр'дно 

=tf у буд,fвництлі укріплень і до І2 сі чня 
ріг 110 лfнfі дерJJ:авного кордону І755 р. 

І4І Срдери ттолко:вих нанцелярі '1 

li:J:yнчyr<o!!Ouy това!)!mу Івану Схор пі 

,Ро органіЗаці ю О:tдf:вництва ук -
Іплень Ї доріг по ліні ї держав ;.;~~о 

~ого кордону . !755 р . 

І4І Справа про пере.ведення І.ІИТНІІ 

~і з оню<У переяславського сот-
~ика Се~е~а Коnцевича у і !Ше прr 22_23 серп п 
~іценнл . _ !755 р . 

І4І Лист 1і:і:.11оуського сотника гри 
'орія Дубовика до 'бунчукового т -

~ва рира Скорупи про розол ідуввню 

~ричин пozi:eai 11а прикордонних 2З червня 
tу кріпленнях nf~ о . Сенкі:вка . І755 р . 

Jl.pJK. JІ І\І'Д УРСР 1966 З•w. МЗ76 - І~т. 
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І4І4 Ордер Еаяцелярf 'і ПереясJJав-

ські'! полковіr. канцеJJярі'і про 

схвалення ЇЇ ініціативи про ne 
реnір:ку грунтf:в , які л1ши.;:ись 

піоJІя лересе.11.ення Їх влзоникі IG ,.ІІЮтого 
· на iнrnf wfсця . ·1755 р. 

І4!5 Справа про виЯJ3лення КанцеJІ -
рією wбхJІивих зв • язків з жител -
ІЛ! JІівоберепноУ УкраУни дер;ав 

. НИХ ЗJІОЧ!fНЦfВ Jlироnича і На Х і - І9 І:Оl!'l'НЯ 

uовського , які укр1шаються в 5 1~~~зня 
Криuу в w. вахчиоараЇ. І75б рр. 

І4Н Справа про надання паспорту 

-сотнику Кропив • пнської сотні 

ПереяСJІавсЬІ\оГо полку lіІ.ІИтру Д -

рзrану ;11;ля rтоУздки J Петербург 
f дозвt.11 іІоиу на провезеf!Пя го 

рі.m:и . 

!4! Справа про видачу ієроwонах, u 

7 лютого 
ІЗ 6ерезн 
!755 р. !5 

Ір~1нею f ВолодиІJиру , які Їдуть 

до Москви ДJІЯ 11ик.11аданн/' Слов i 
т10-rрекО-.r.ат11нські't а1шдеuіЇ , 7 сі'ІtІЯ 

дозво;~у на провіз горі,;:пш . !755 р , 

І4І8 СТ1рава прб видачу ЮІтелю 1.1 . 

Вориспf.11ь КІ!Увоькоrо полр;у ПИ.п; пу 

~~:;~;;::; :а~:~~~~ь::/~;~:;_ !і~~~:ня 
ніях . 1756 ГР· 
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І420 Слра:аа_лро лере:вtрку no:xo.11,ae ! -

І42І 

ня JІИтеля 11 . 3олотоно!:Іа ! 1ереяо

а1!оь~rого полку Дw:и тра І:убенкоІ! 

м nидач f :\ouy паспорта на :вfл ;п листопа а 

не nро;;.1rnання І! росf~сьКю:: Гj' - П5t-юrого 
qернtях . 1755 рр . 

Справа про видачу лодоро:~шої 

унчуко~о!lу то:варишу В~оилю Гуд -
ичу для_лоїз:цки до ге':'ьwзна КИ 

ила Розу~о:воького :в Петербург. 

!422 Рапорт Голта:всЬкоЇ полко:зоі: 
анцелярf Ї f!JЮ непро Їзд ;.:уnця 

l:етрз :~:1лованово з '!"! гусараwи 6 липня 
о територfЇ noJJкy . !755 р. 

!1123 Спра:вq ПlJO пере:вірку ~РNІРО -
:ькою пол!юзооJ канцелярієn ао-

одо;е1111я ~и=еля u. Гол..-ви 1.1\рго ~r~g~~~:д 
одсько го полку Івана Данилова . 1755 р. 

!4?4 ЛИст хите.1;JІ. w. яСс , серх;:анта _ 
олfкарпа Стре.льбицького до ге

тьuана киРила _Розуuозсь1іоm п.Ро 
ахоплення яоьЮІwи JnІ~'еJІяМИ се-

ла f rило графН , наданих "'ого 

атьtов f з.а службу в ар:.~іЇ . / ••• / 5р. 

Ару~. Л \\Ріt У РСР 198!> 3• ~ . .-.376 - 121 
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!425 Справа про передачу на розг-

~д ltУ6енськоі no.11кonoi кзнце.11я 

lPii окарrи киrвоьІІ"ОГО вfце-гу 
~ ернаrора Івана Koc mpJнa ка вб в 
~аво його підданого ~ителеw 1.1 . 

іІукоWІя 11у6еноького ПОЛJ{у Дягте ІЗ с ічня 
OOHKOld . J755 р. 

!42 Справа про розгщ ГенераJJь -

1111.1 вНfськоЕиLІ су;цоu оправи Гри 

орія Хи:1няковоькоrо , оина знач 

.(ового товариша !.!Иpгopo;ir.oьR"oro 

оJІ.ку LЗтвtя :хи :~:1:някова , з:зинува 

! ЄНОГО у В6ИВ01'ВІ ' ГІ!SJІ'І'tвництв ~8 JJИ~:na а -
роз nустf , І~~ р. 

!427 Ордер Киівськоі nо.11ковоі ка -
.це.1.11ріІ сотенниu nрав..tіннА"ІІ Го 

гол:Івсь1п1Ї , Борисnі.11ьськоУ та 

ЮtУвськоУ сотень про роз-ук 

вUи:щі Ре'І'ьuаwоького nІдданно-

~~н:'І'е.rJ.Я J.І . flwnoJIЬ і:аксиwа Та -2f7§~Y~~ 

І42Є Справа про передачу на гозг 

щ &iY11cьi:oY nолковоі канцеля 

рі! скарги козака Козе.11ецькоJ 

comt Ки!вського nояку А11;11.рlя 

Когсуна на каnІ'І'ана t архІ'І'ек

'І'Оf8 Квасова за nоtсрИ'І'!Я co.Qa 

:~в1, 0 ~~У n~~:~~:owy зг.вал'І'ув -\~~S~~ 
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І43 Слра:gа_ ІТГQ nередзчу н:з розг-

.:яд ЛуСSенсь;:оЇ по..:- ово1 канце

.11.'!'fІіЇ окагги_ удо? -Редорr ~І' 

ченко?ої на свого 3ЯtЯі z.:ите.ІІР 

11 , Вереl!і]зка Чирри1:-Ді бро:всьІ~ Ї 

сотні Ду6оноь1;ого nмку Івана vY
Ji:fкy за скалtченн'J П дочки , 

Захол,,11ення П лооагу t :еиг~:ан- 4-7 серпн1 
ня :ваr і tною з до11у . !755 р. 

І45І Справа про розс;~!дуванн.<1 

скарги городннчого с , Jлai;t11 

Г•1ухfвс11ко Ї оотнf Нf~:инського 

nо,11:ку ієро!.!онаха 'чегн ігfвсьr;ог 
.ка~едрального uонасоn1Рл Ан,цр{я 
на ридьсьRого rrооа;цоькоrо qІІ'ов 

ііальцева за поСSу;цо:r;у хутора з 

ШИІН\"ОW_ f!З зе11АІ кутт.:енf"' J; }'JІЗ ~~ ;~~:~-
нfBCЬR"OJ:O назакз . І75З r. ІВ 

!43 !.!З?ері J.пи І мнеоення , опре 

ді.11еннп , u.нєнІє , юиnио;rз , QР.ЦЄіІ 12ч січн~ 
. про конокрадоmо у Переяо.павоь:· orf~;oгo 

uy і ЛуСSеноько11у no.iшax , !759 Р! . 24 

ApJ•· Л °" І'.11 УРСР 19811 З•• М37S - 12'. 



- 375 -

!45:3 Спраза п_ро сТ<"гнення a,uuiнt 

страцією Чигириноь«ого orapoa! a
IZ :возів з '1'0Dapaui1 t 46 BOJitD 

у , итеJtі:в u. Ве_реuІУ:вка Чиrрин 

ДіброВСЬRОУ aomt ЛубСІ!СЬ!tОГО 

f10JII<Y ;11.111 ко11пенсацfУ. i.ia~иa, :ia 
хоп.r.еного га'!;цаt.rnць1·11u ззrоно 

Івана Ранського ta nro роз1:1ук !3 берез1t'І 
?ансь1'оГо :& noJlI<ax ЛJ:110С!ере:;1ю ~7~ !'!!.<І 
111:рзїн11 . І756 Р. • !2 

ІІ.і3• Донесення ігуwР.на Пе;Jеяс.,а:в 

Ь!\'ОГО UОІ!'аСtИ!,)Я. ДоОі':'ея з бра'! <:Ю 

про крад!r.:1<у з:нrеJІЛ1.111 о , Бегез -
тачJ Луе!енаького noJLКy з наказ 

авого-д!ірn:а:вці n.t.uno."J;tOBНІma 

OJieкat~ Сеuенова , wонаст11роько 

лози . 

С:пгз:ва про :ч~а;цtu~· ;rоне' 

ЮІ~JіЯUИ РОЗКОJІЬНИЦЬКОЇ ОJІ , ~1 - 24 тра:вн 

uо:;ої у- z;:иreJitв ВоронкfвськоУ ~~t~a!!1 
ооти! Лубенського по.11Ву . :::756 ~:ор . 9 

!43~ Спра:віІ про .РОЗОJІІ.іІ,у:ваинІ'І кр· -
;ці'"ОК ~<оне'' t na;.!2 , ЧІІИЄJ!ИХ !І 

::;:ti:~:~ \~;:;~f~:~~o~;:~;; -f~~~::~ 
'!!ОГО '1'ООІ!ІрІ!!::t!І r:вapr\ "оаи~овІ!'ІЗ І756 рр. І7 

ПрОІ• t• 
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·· 1 ··-~І 
8/8 OO•<JN 

І43б Сnрана про о rя-гненнл з обоз 

ного І-го коwпані!:оьІ<ого no.;n<y 
С"Ге~ана ГВ"ВОрОНОЬ!І:ОГО КОНЯ f 
uа"на . нз.1е:rного козаку ПІt!,Зf!О -

коУ ootнf І'Іерелс.пз:.>оьvого ro.1:t;; '76к~}~;-
Г.н,1шпу П.Ого9іr.011у . 1755 р. 

11137 - Спра::~а про розІ!!у:к га '!;цІЗwзкt 

?а wа~на , захопJІеноrо нют nрн 

наш1дf нз дворець удовк СІ~нчук -
!!ого то:аарнІ!!а Анаотзс!У мС!ю 28 гj'J";;цнл 

у с . :.:~1хнояцf ПераоУ nо,11кової 1 17~~ЗНJІ 
соrні JІубеІЮЬКОГО fІQ,ІІКу . І756 рр . 

І436 донесення z:иre,11tв w. ВереJ.Іі: ·р_ 

ка Чигрин -Аі броnоькоУ poorнf ЛJ 

С!еноького пощ про захоплення 

ПО.ІЬDЬRОD 3]1.uініотрацfєю у них 

!2 воз і-в з t.о:ВЗр!Н.ІИ t 46 no.tJD 
д.йіІ ко1.шеноацН uа1на захоn.чен -

. го г!І~даиацьки;.~. загоном Іюана 
?аноького та ттро оп1111лннн ч11г-

рин-nfСІговоь>t'оrо оотни!І'З О.119;: _ 

сащ:!"а.Буrоzсь:.ого ::~течі ?аноь 

КОГО З DDf':!HHOY 'tl1I'J,llll . 

!439 Про1.1~Jогія ВЇ :'оько:!ІоУ конегU 

;цо Копегt У інозеtл1нх сттгав ттро 

вf:z1ои.;~ку до Генега,ІІЬНОЇ вt 1tоьк1 -
МУ каице,11.11рt Ї урменця Лі11обе 

реz:ноі 71<раЇня Г.ав.аа JІебедева 

Д,ІІЯ покарання за ~а.п.r:ІПІе oron - rs вер-·сн; 
шення " олова f ;ц І .nа " , !755 р . 2 
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!440 Справа rго розгJJ.ІІД С,ІJf:ЦЧОD 

Н4І 

i\Dufcfєю у і.І , Потоки •.1;~ргоро;цсь 

!\'ОГО подrу скарги 6у:в~ого нзrм 

~ача над описниwи ПОСПОJШ'і1НІИ 

~рrородсь::ого no.llКy Іnапа І.;1r-

6у.11евсьFОго на син!! :вt:ao~DJIDГO 

m~ргородсьї<'ого осаву,11:1 ЄJJfceя 25 поD~ня 

Івслевача З!І З!ІХОІ!JІЄННІІ 1!1З6.~~ І. 7 ~~~~~о 
По<1аrок спра:єи втрачено . 1756 рр. 

Спрзм про розс.11tдУІJЗН!Я при 

jqин n0Іе11:І у uаєrностt пІ;11.nоJІ.

· овниІ\'а О.11ексІ11 СеuеноDЯ 11 с . 

· ІБерезотоІff Лу6ЄНСЬ!<DГО ПОJІІ\'у , 

28 червнг 
!755-

28 ЛИПНІ! 
І756 рр . 

Н4 Реєстр :вихt;nних паперів К81!- І7 січня 

~є.viplf . ;і1~п~~І 

!756 р , 

Справа пре надання на;nвfрно 

µу ра;nнику Якиuу ·Борсукову унf11, р

р а.пtв 113 u. Доuонтів !1ере11смвс -

ого попу та розгм.д 'і ого су- !?%~тн~; 
єречок з- поперєднfwи дераавЦJІ- 7 січня 

!444 Справа про 1!Зд,ання,соmнку 

Остзпfвоь;;ої соrні !.:;~ргогодоьк -
го поп:у- ;no~y Еази.11ев0Ько11у 

І757 рр. 

вf.иьно~ :вf!'ськової сІножзтt пі 7_9 JІІJтого 

t.! , Остаn • я, І756 р. 

ІЗ 

16 

69 
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i..\11 І Jle•oopo. l З А Г О Л О В К 11 

••• . •ow•po 

:445 Справа про нз.цання надвІрно-

':lу раднику Я::rиwу ЬороукО!JУ )І. А -
'Jонт t в Qерелс.1авоькоrо по .'11\у та 

оозг.ляд суперечон з поперед.н!ІоІИ ~ 81;~;~~нл 
ерхавцяІоІИ , !756 р; 3І 

І44 Спrа:Еа гро rioдt.11 І.І!ж в! "сько 
JИt.f канцет>гис"rв ;.1 ~дороJ.І СоАо

;иною та зна'!Ко~ИJ.І ТО1ІЗГНDЄІІ Лу 
t!eECЬJfOГO ПО,ІІК;> Гр-.1горІєw Петро -
ьюн.1 с падщнни Ух бабус І , ll.O<!KI! 

~:~:ь;о;,:~~:о~;:;к~:~:н:о 2і1~f~::л 
ари~а О.лекрtл ./U'Wi'L'PЗUIIl'a- Т>a f'чi: !756 рр , І9 

І447 ЛІ1стув!ІНЮІ з J!убенсь'\ОІ) ПОАУ -

І448 

ою ка:ще.v~рією про nодІ.11 спад -
• 'ІН J.:арини OrpOJIOEИ'I wl :a: п сино І , 

о~никоu по.1коFоУ сотні Лубенсь 

•ого по.пу Іnзиом ОГроно11и'Іе1.1 т 
нухоw , сотникоu КоnалІnсьиоУ f mig~н?.-

, oni i Даю1лоu Леое1шче1.1. 1756 р. 

СпраЕа Про п ередачу на роз г
щ Генерального вН!ськово rо с у 

- ~ скарг ка~оер-щ1 ·.ери tunepaтop 

ького двору :.:Згії Тансько ї 11 з 

11ою ..зчуху за несnрз1щ11,л:и1:к:'r 

од і JI прав і обов •лзи І в по спад 2І nегесня 

~::~и;;-:;:;:~ ;~:~:~~~~ по;;- П~Ее~р, 

ДрJ<. Л\\РД І'РСР !9811 З•w lt31t- 1 2т. 

20 
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І449 С!Ірава npo cntp за грунn1 11!' 
КИЇВСЬКНW ПОJJКОВНИВ'ОІ.І Дарага1101.: 

І Kfl!HИU ЗВ!ІОДОІІ JJе,1С!-кІрасирсь І~ ;~~:; 
кого no.1xy. І756 р. 57 

!450 Справи npo спір соrника Іtапора -

JtІ:всько ї oorнJ ПІrинс~І\ого no.ii-
{Y І.!акои1.1з Со:r:анського з дозою 

і синаШІ значкового '!'о&зr:н:!З :.!н Р

І!'ородсь1;ого noJI!iy !оси">а JІеон-

rьєва за с . КИбющІ JJиргородськ у§І;~rянrо 
~ер1110Ї ПОJlІІ'ОВОЇ оОтнt . !756 р. 23 

І45 Справа про передачу на розг-

fпяJІ. Ге!!ерt!JІЬНОго вt !Іськового су 

1.у скарrи на1.1іоmн<а КИ єво-Виду

~ецького 11онвотиря Ілларtона на 
~-Q 1с:во -!іечеJ;ХІьку .ІІІвру ta ' .11!Іврсь и1 

'1Роїцькиn БО,JІониць!nІ~ ионаа!'І1р ~~~'J 
~а ПVИВ.118сненю1 rx гру!!'!'f:в , • !75:5 р. 

!452 Справа про спір соwика !:апо 

)а.tfвськоr OO'!'Hf Іі!J:ІІ!!ОЬКОГО по -
1\'У ~.:ако_ИІ.І!І СоханСЬІ\'ОГО 3 УДОВО' 
f о.ина1111 значкового '!'о:зарt.1.;;з 

~ргоромького пом.у rосн"а 

JІеон'!'ьєва за с . бинці і.!нРго- 2~ ~~~; 
родськоУ пеР"ІоЇ поm;овоУ сотні !756 р. 
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!45 Справа про спt, ко.11езького 

ІЗсесорз к11 . ,1і,аз11nа Церею.11t з 

-fl:~:;~~:~;o х~~~:;о:~:о~;:::~н~~ -g5~~:::E 
іл Іб двор!в його nfnдзних . ' І757 рр . І25 

І454 До!І~е11ю1 KoulofY по вяеnенн, 
JЗ.11.!'ірюгQ :-а;,нг.кз 1::и1.1з Богс~1-

·он у :зомр.fння ІJ . ;:01.1онrів Г.е 

~С:С.':і:3ВСЬ:~ОГО ПОПУ ПГо П_'т.t;;.11'1.С 

не1111я груіrfіз t пt;Ад.еюн 11а.1ех 

них до цього utcreчкa , доwонtі:! -кві rня 

·aьrrnu СО'!'НИКОW !'ТJ.І~'!'КО1ЮЬКИМ. І75·~ р. 

І455 Справі про пегед.ачу на розг 

І456 

JІЯД Генірз.Іїьного :з11Іськового с. -
ду суперечки о.~ексtя Су.11иш1 з 

своУw Вft'ЧИІІОІО , ЗRЗЧttОЕІН.І '!'ОВ!І 

ри11е:.1 Ю!Увсьl"оrо г.ол.::у Сі'Влано 

::Иrоновпчеu , за спадt;пну покf ~. 

'ного баrька , "бушу~rового '!'О:!ЗfІ - ~~g;;ня 
D'!З Сrе-~ана Су.юн.ш , І7 / р. ІЗ 

Спра-ва npo с11ір КИУВСЬІ\ОГО 

поJцсозника дарзгана з кtнниw з< 

no;цou .ие:f6-кfрзсн:-ського по.11-

ку зз грунw . 

Др)~. Л ІІ РJІ УРСР 1'1'8& З•• M3J6- 1Zt. 

3- 28 
:зещ~снr 

Р1;Є :1• 
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!457 Ордер геть11а11з КИ[Jила Розу-

1,овського про.заборону 'Іи11ити 

УТИСК!! у;цо:ві ПОJІ!\О:ВНІ!Ка гаврила 

Виnневського Марt У у володінн і 

~~< ~:~~:::::с:~;~о~~:~~Ї сот- 2-j7§~а~~л 

І458 Справа rтро передачу на розг-

ляд Лубенсько ї пол.;J :...u ·· ~; l;.>"1!:! 

рі ї с карг знsчкоnого товзриmа 

~'беноького полку Анд.рі.я л;-анас , єва 

на СО'і'ІІПКЗ ЛУКОt.ІОЬJ\ОЇ сотні ЛУ-

бенСЬІ<ОГО полк~• Оте'}ана Пико1щя ЗІ сfчн.я 

з а знищеннл його 11лина у с . l:a - ~Z5~ёресн 
ла Се.11ецька Лу1<01Юької сотні. І758 рр . 

1459 Ордеr JІубеноьІ<і ~ 110,u;oIJt !'! 
.( анце.;п1рії про покаганн11 сина 

, покt ~ ного ро11енсь1<ого оотннка 
Івана LtарІ\о:вича за побиття со

'і'енного оо а:вула На;ц:в!:рноЇ 1<о11-

пані ·:оькоіІ корогви лазарею:а t 
з акtn. :fого коІАан.z;,;; 11адfс,1анп 

КеР.це.чярі ЄІJ для КОН1'fСкаці Ї у 

!llpRoвWІa .11а ·на дРУl.:ИНИ сотен -
. ного хорунz..о.го rтирятннськоЇ со'і' 

нІ Лубенсного полку Ю-1р11ла i::e- V сі чня 

ГЄ.ПЬСЬ!\ОГО . 1756 р . 
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Справа про спf r генера.!lьного 

зіr:оькозого бунчуи:ноrо Де~.~ • яна 

0бОJІОРСЬ1'0ГО з ;::ош;анt~СЬЮfІ.І 

О.'ПІ'о:нио:о1.1 А!f~оно1о1 К;х~::анtвоь-

·иu за гр;~н't' ttабанfвоь;m:І nr;1 х 

:иn11ягtвоьr.оuу ilt?.rгopo;цoьi>oro 

noм:;r . 

20 :s.rem 
І755 • 
9 JІЮJОГО 
І756 Г· Іб 

нsс( Гвnо;·! і'J>СЬІІ'ОУ ПОЛКО!оі ІtЗ -

цеАЯj)Ї про розс.пt;ц1вання 11.оно 

ру xara .Іdрrина tt oгнo:iiraнe11il'З 

'!З козеJІеЦь;сого :- иrеля Се1о1ена 

:,іmенка за ка з нокгздоr110 . 

Спра:ва про·оnІр вt::о ько:вого 

• КанцеJІяриоrа Па ма Нfчке:вича І 

іого брзrа Івана з пегеяолавоь

ш11 по.11:1011и11 суддею J1Іоаневичеu 

а захоп.1ення х,иfба f ггунrfв 

~ад р. 80.10\'ОНО!:іЗ nегеясJt!ІПСЬІІ'О 

о полку. 

!460 Екоrрак't справи nго cnfp у;іо 
р и бунчукового !'озармІ'!& :.~агн К pe

µьror з о. 1 0І1о1 д і ве~>е~ , буІNуко:с !'" 
:'ОВЗ~'Іг.JеІІ-..є}І.ороu К:о11ецьr:н1о1 за 

сnа;цnину- nокі':ного чо.;:овіка. /V56 А . / 

AJ,71<. Л ІІРJІ УРСР 198/і З• w M'r&- 12r 
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І46::: Донесення ::иргородського пол 

І46? 

:щ~;ого СJд:д і 't>едора !Созачковоь

~mго про надання :iouy нової ран 
~говоУ сі ио,;аті під v. Сорочинці 
~вза 11і н в і д ібран.о і' 0011іоією Гадя 

- JЦькоУ по~овО(каНделярfJ у ок
л:адf зІніdвсьхrого сотника Вуто

~ича f значкового тОвзриІ!!а ва-

Справа про спір і'НfJJськогр 
rто.1коВНіІю> ;;:ара гана з кі: l!Hm~ за 

Ізодоu ле.,:"6-кіра~ироького поJі~ 
а грунти. 

І463 Донесення дру!!:ини Dідотав!!о:. 
о хорун~ого !!Ирятинсько !;І сотні 

ІJ!убенсько го полку Мелані ї Щеге
лесьJ(ОЇ rrpo захоплення УУ wа\:на 

иноv покі йного роuеноького cor 
~ ика Іваноu !.:Зрковичеu. 

!464 Справ] лро розслідування ока ~ 
и і гуuена rареяслівоького !fмха .

~J воького uo!!aorи.P.11 Герwана на 
rtереяОJІЇВОЬКОГО ПОJІІ(01!!ІИК8 Ceue 

j1a Сулиwу за захоплення груJІтfв 

!756 р. 

I9 7SO 
Ю!ІТНЯ 

І756 р . 

2 ll: OB 'l'H.11 
Г756 р . 

11онао1'!роькt'І uаєтнооті с. по: !Jк-5 лютог 

µІі Переяслазськоr другої по.тп~о- J?;~Втня 
~ ОЇ сотні . Г759 рр. Іб 

Лр•~•· 
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!465 Справа npo сп! р у:цови отаро-

Ід уась~<ого пол:;о:sого m1саря Євдо 

JtfY r;еоr~нкевич з ваканоови1.1 no -
J<овиu оу:адею Пав.1101r Схоруnою за 

rpyиm uІ ж Ух uaєrжaJ.rn , о . о . Ру 

хово t !\;Jotичf -::овоufоькоІ оооrн ~Ir~~: 

1 ····-~:.= ........ 1 ...... 

Старо:цуСІСЬІіОГО полку . 1756 р . 24 

!466 ОРJІ,ер гетьuа11а Rи1m.11a Розуuо -
j:J ького про призначення roзo.11fJІ.Y 

анн."" )l,Jt( З ' !'ІОУ!НІННЯ обоtаЕИН 

Jnркв.;ао 11Єнн~ pl знnш1 :цераавцл~ш 
грунтІв у u. ІрvлfУв І о . С!<оЇJо 

i-11cniк Переяслз:всь1rого nо.1нсу , · 

;;:ц~=~ч;~рнfгfвоькоuу nолковю1 5 г~\ . 

1467 Ч' о.106иrііа Оун:чукоЕого rоваrи 

Ра Пеrга ттавловоь•:ого Ііро захоп 

j.u:eirnя у нього гетьuано1.1 Юip11,11ou 

• ОЗу~.ІОВОЬКІІ!.t 59 pt!6111!x озер , cf 
jн oxare:~ , JJfcfв і І$ ;цворf:в ]7f16a 
;,:оу у . ттегеЕоJІочна тз про при 

13юоне~:нл :ого пfд.11.з11;;х КИ!іНІР.ОЬ 

з-ю.1 ооtР.ІР<'ОІІ rоrоцькиu. 

J."•, .1\\PJI. fPCP І'*і З•~ /'iJТ8-lh. 

13 ГГУ:Ц!'.11 
!7~,:: р . 
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!468 Слрзва лго перєда'!у на розг 

mд Гєf!ерального ві:Юькового су 

:ду скзрри І:взнз JН ндал.1 нз nєре 

я:сла:вського полко:зниtса Сулиwу 

за прив.ласнеНІІя його хутора n'fд І4 ги•:Цня 

о. і,;ицалівка Золотоніоько.Ї оот- f~5~ёр:зня 
11,і Переяс.лзвського r.o.iшy . . 1756.: р. 

1469 Справа rтро передачу на розг-

.'!Яд іl:!ргоро:цськії поАко:ві::! кзн-

цєлярf і' ci..a pгJi. бригєдирз Баси.п.~; 

К.Зпніста на ;~убенського полкове 

го- о6озно~о Кумбку .і бригадире r 
JНт1<евич за г.рив.лз сне ннл грун

ті:з1 наJJеиних до його uапку , 1.1. ~ ~~~~~ 
·;ан~елІл ~иргородського !10J"illy. !756 рр . 

1470 ЕкотраІ<т с.лід11оі оправи про 

о пір КИ Ї ВСЬJ<ОГО ПОJІІФ:ВІІИ-Ка ll:apa 

гана з а грунти з кіннии заводо1і 

ле16-кfраоирсьt1ого полку . 1?56 р . ІВ 

147! иатерf.али /донесення і 011дер 

про ова:вJ-льне встановлення бриг -
Іn иро1.1 Засиде1.1 Калніотом нових 

JJЄ:в; з ЗЄІІ.ІІ,<НАИ ;~убеноького ЛOJlKO 

!вого обозного Інна І{у.1іябхи . 17% р . 
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І472 Аонеоепн11 ІоІJІргородоь1ого no -
нозн~tкз ~е'дора ОС'l'рогра;цського 
лро за:ваJJ'l'аs:еніоть оо:нинf11 ло -
ку слу:116011иwи nІцряд:~~:еюrяІЛІ ra 

11iмwfcrь Ух вІдряд~s:ень за ;цру 

гу -ПOJ!ODll-HY 40-:t nepmy ПО.110!!НІі 
ЗІ беІfезн 
17515 Г · 

I47S Спраnз- npo опір пеге<10,11авсь 
кого ЛОАJК:ІВОГО оозву.t:а ~XЗ"'JJa 

l1J'!~SёіЄВНЧ8 за зе~иІ НЗ)t р. Су

хиД Чу t.Т9К 'ІГО'l'ИRСЬ<::ОУ оотнІ 3 
кtнни!А заводоu м:!б-нІреоиrюь

кого по.r.жу . 

!474 лиотування з ГеиерЗJІьниw ві · 

28 J!І!ОТОІ!'Д!І 
!755-

28 серл1н1 
!7'56 рр . 

оь'<оВИt.І 0~011 про опір за грун 

'J'И 'l'рОЇЦЬКОГО ВО~І!Яф,КОГО · WO-
HSC mp" -з єво-9ІQІ.убецькиw wo ~ JE~~~-
нaornpet.: . :[756 Г · І2 

!47::: Cnp::iвa про nere:naчy на розг 

.urд J..ІиргородськоУ по.11ковоУ кан 

ЦЄJІЯрf'f- скарги ЗНЗ'ІКО:ВО!'О това 

рмmа J.іиргородоьІ<ого по.11ку Іван 

Свнду.~~а-на сотника ~ргоро.цоь

·!\оЇ ooorнf &~рудного за зaxon.iie -

Н"І ~ого сtио~зтІ nJ;ц t.1. ':Пrго- f .ч:~;~~~-
родоw. 175-: р . 
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!476 .z:онесення значz-ового т_о~аr11 

тла 1иУв~;·.:ого по;.;:у Степ~1на i.~J 
_роновича 11 .:io захоn.тщння ua:tY.a 
rіого дрJ';..ини її синоu вtд пер
rпого ШJІD~У O;reJ(~fє!.! . 

Н7 Справа пго розгляд окзрг 11.у 

П .І!ИСТОГ!" да 
1755 р . 9 

"6енсь·:ого познового о6озного І а 
на Ку.м6К11 на бригадира Баси.ля 

Капнfста зазахопленняхJІf6а , 

худоби , ~іно:s.атf та нез:шоmrе ~а~~Р;ня 
вписуввнн!! у козаю1 пfдданих . Т756 р , 9 

І47: спгава про розг.;Jя.ц с:t3JГИ г( -
родиоьRого сотника ·.:о ~с ея m>ди• -

11.я на 6унчуJ<о:sого товариша ДаІJІ 

·.r.а ТребююькоГо за захоплення 

худо'111 t інмого uа~на ~ого під І-6 лтого 
даного Іуана Бур11ка . І756 р . 

І47. Cnгa:!Ja про передачу на розг 

JIJ1'д Гене.:Q_а.1ьного !Jf '!сь:.:02ого с 1 -

ду скарг11 сина , пont ·;ного ро1.щ -
сь:.:ого с~тника tвана MapwE;iчa 
F.З· JІубенського по.~!!ового обозf!( -
ГО І:nана Ку.п116ку зіЗ пр112,~:щснент Я 

· wлина з хутого~.і 6fлn с . Березн<тm. 
J'JУкоu:ськоУ со-rні Jу6еноьком '5-6 берез •n 
полку. !7:.о·· ." 5 

П ро w<· 



-- зве--

Н О Справі про передачу на розг-

ш1д ГенераЛьноrо ві ::оь::оЕого оу 
IJC! скагги переясла:воького.пол1:0 
зого лиоаff?. ~:Jкима Капевоьr~ого н 

0":80ГО Дl!ODIJ f Д!fOГO бfІЗТЗ , бJПЧУ

J(О:ВОГО TO~·,apяt:Ja ":'е!іта Горлею:а 

Кр.о~••• 

з а захоплення 50 голtв рогатої 5_7 .rnшн..1 
худоби 1 -ЗG коне"' , 1756 р, 

Іі18І _ Справа ifpo nepe:вt рку Л!чпль

ною 1towf ~ t єю npi канце.11ярtї ·r 
Ін анооr~ої з!!'f rност! був-ого нагд -
~ача OIJИOmt:X: ПООІJОЛІ!ТИ! В.r.зс f в

Р ької , КреwенчуцЬ;ко r, І!отоцькоУ 

Остап!вёькоУ , Голтвянсь«оЇ і: 0 1.1 -

~::;~ь~і ;н: о~:~; л~~~~~~~~ ького 20І7~ЕУ~~я 

І482 Сnра:за про розг.:ЩЦ с карг в і"': 

t:: ьково го ка 1щеJUІр~1ста Oлei<cifl т 

Іеі ~ськового тоnариmа Степана Пр -
j;і оповичіі ІІЗ удову ЗНВ<іКО:і>ОГО 

ІТоваршпа JІубе1юьFС"ого по.1шу ;Joi!
t:: eя Худ О.п і я та П синів , •за пе-

оеm!'оди у зборі податків налех- 26 березня 
· ого р-r.rлина на Ке:!dаліЕоь;;і:r ч~~~-~ 
реdлі Луdенсь1сого 110.n-y . І762 DГ· 

APf• . Л >ІРД ~РСР 1966 Зо~ . Н~31б - 12т. 

1 "'"""1~ ""," 1····· 

19 
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~•••РІ 

І4ЄЗ Спрзв~ про З!ІХО!ТJJЄJ:НЯ ООТНІ1-

148'+ 

І48~ 

(01о1 У"Сrd:З!!_ЦЬКОЇ оо;:нf ''и~::rогоn

,ького полку Ю-\риJІ01о1 К.Зракас;е11 

jЗ ільних вНоькових зеJ.Іе.11ь t чу- ~~а~~~;нr. 
,оу rтри6.1JУдної ху;дое!и , 1756 р , 

• Спrз:gа !!f!O на;;.а::ю~ .Т.fе!енськи r 

~оз-аrаіІ ~оuзн:• та Імну Qн;1:;~н- ' 
·au вt;!(Оf"роч:ки у Ух оу;11.озІr: оу

,lеречцf за грунти з nfІІдво~·ннu 
~ ОС!ЗЗ!.)СU" , poof ~ОЬ1'ИU ;!(!ІОРЯНІ:~ОІ.І 

і rтслко~никоw Г~шгорfєіІ ЛООисr- 1_2 irni?H~ 
.(01.1. 1756 г. 

Лиотува1шя 3 8ІJХИUЗЯ)І_рІ!ТО!.І 
І1>11;:!0-UеЧ;ГоЬ:<оі' JJЗB11:4 Луко;.: Пf 
Із :.хо:~."!ення. mJ1яхт;·'!е.: І>іЗІ!О!.І ВИ-

f1инськи11 :цвох r;t:n;-ани::: , тrьох 

·цнfеw f 20 С!о~:тню: де:~ев :J 40 -

наоrирськіJ uзєrнocrf с . Я.11.fв:ка 

JовоuІсRкої _cornl Ста~.·о:lІУС!ОЬ,..о- 9- Z8 сtчн 
го 110.ii:кy . І7Sб р . 

І486 Спрага пго crтfp сотника Лу~ 
:<ОІ./СЬІіОЇсотні JІуС!еноьr:огоnол-

~;з~:·::н~в~:;о:~:r::о~~:~ ~ ·~~~~~р::я 
ІвІІвка Чигрин-.lіJС!ровськоі сотні J.75"!f ГГ· 24 
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Іц87 Справа про orяrneннii з ІІІ!рго 

~ОДСЬКОЇ пО.1ко:воЇ С!ЗJ'СИНИ гро
~е;> за :вlдкуп ~еwенчуцьцого ne 
ревозу. -

Справа про з:вілЕнення :від сп 

!І3'fИ ПОКJХО:ВНОГО збору 6у:в11оrо 

~зркитанtа рооf'!ськоЗ" a9wtY у 
Ьвеції , ~озака u. Берез на Чег
~ frІзоькоrо по.~щу Івана Береза!' 

fl' · 

.11.DТОГО-
5 l':Bfnrя 
1756 р. 
8 6ерезю1 
!746-
22 оІчня 
І756 р . 

І4Є Спра3з про розохІ;n:r.занм ока J-

п ооrпика Бегсзансь::оУ сотні 
~ереяст:~:воькоrо 110.пку rвана JІлл 
~и на переяс.11авоохого пo.11tto:вoro 
р6озного Сеuена Сулиvу за пеге- ІІ вересня 

~ери:зRР.11 у пготеttцf Ї ttозакІ:в ~~tпя 

23 

р оtнІ . - І757 r . 20 

!489 Спгава про на;nання наJІ,вірно-

fJІ рциику ІіК ИІQ' Борсукову 1.1 . 1J. -
µонtІв Uегеяо.11авського поnку та ІІ ж02rня 
[розг.11яд супереч0:. з попере;nнІuи ~5~рудн" 
~ерztавцяvи . ТТ57 рр. 47 
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І490 Справ.а пго передачу на· розг 

ляд ;.:ирrородсь~tоУ пол11овоЇ Ііан 

це.~ярі..У справи про захоплення 

значкови1.1 товари1:1еw !~ргородсь

го пoJlI<y 4едороu ,Троr:;инськии у 

11ІН'ЄJІЯ задні:nровоько1' ОwельЮІ-

ць"оУ Слободи uа:в;11а Набока ІО З .mшюr 

во.~І:в і 2 коне~ для коwпенсаціІ §?~i rnя 
неоп.wченоrо НІІІJ Ciopry, І757 рр. ІО 

!491 СпраЕа про зоо:lов • язання бри-

гадира Василя Капніс ra поверну'і' J 

два плуг.а і волів за:tоrтленпх у 

JIJ)_i!e_:1 луdенсь;:ого полкового 060 П ~rн~я 
ного Івана ;\у.ляdки . 1756 р. 

1492 Листування з Похідною канце-

JІЯрією генерз ...... ан~е~а Петра Сал 
- шкова..лро захоплення d~'Нчуков11 .1 

тпвариmен Лизогуdо!J .:~:удрdи f х;ІJ - . 
da у п~;иr_аних кінного заводу ~ ~~~~~~ 
леМ-кrрасирсь"ого полку . 1756 • П 

I49S Справ.а про передачу на розг-

ляд Лубенської пот:овоЇ ханце.т.я 

рfї скарги козаків Кролнв • янсь

коУ сотн! Лу6енсь1юго полку ва 

·· х 6увІІІОі'О повіренного , rиrем 

~· Б_ес~івка Сwfлянської сотнf 
ЛуdеНСЬ;(Оl'О лолку І.:Зкси~.оа Петро 

ича за лривласнення виданої 5-6 JU.Jтoгo 
:В81!00ї.І ЛJІЗtн! . !7'56 р . 



':- 592 "' 

1'198 Шitч1rfe.t11 /донесенн.ч та екс 

ракт/ пр& опір козакі:в с . 'Сапус 

тинцf Ягот11нсь~оУ сотні Переяс.r 1!
оького-110.tКу за грунт.и з у;цо:во1 

nоJJковнюrа Вш:rневоькою , :в.пасни

цею с . 1ер(\о:езне 5ОJІОТОНЇСЬКОЇ 

сотні . 

1495 Сnра:ва про спір за сІно:.:аті 

:п tд tt. Сороч11нцt wfa: Генерально J 

:ntісьновМ> арт11.11ер ! Є'Ю та родин0 

з начжовнs тсвари!'Jf:В U!ргородсь-

! <ІDТОГО 
f756 р . 

кого по.~ту Ліницьюtх І wиргорсд 24 чер;;:ЮІ 

- ьдиu поJІКови u оmею 'Je.;z(opoм ~~5~fчня 

l '"'"""j~ ••<to• "~•• 

К.Озачковськиu, Г757 рр . 12 

1496 Спра:ве- про спtр за грунти ui, 
~иr:всьКІttоІ ПОJ:t:о!!І!И1іІЖ Дараганоu 

і кІнннw зs:водоu JJelid-t:fpacмpcь :о~ ~~і~~ 
О ПО.ІІИ-;' . !7~6 р. 26 

!497 Спr.з:ва rтро спір за грун~и wi 
іиf:есь:<иw по.1ко:вннкоw ,l.spaгaпou 

і кінин1о1 .за:водоw .пе~Сі-t:іраоиР'Ь 

І<с ого ПоJQІ:у . 

Справа.. пго захоплення Сіунчу-

:tо11н u тoвap11roiew ~І\'о:еом JІизогуСіо 1 19 оерn:нР. 
~у:доСіи І x.vlCia у ріманих t:інно Р756 р ; 

о заводу JJе:·Сї--кІраоирськоrо по -і'7с~~~ 
Ііу , !756 р. І?: 
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І498 Справа про опt:- за Г!'УНtИ t 
Іддзю1~;. у с . БерезооrочJ Лу6ен-

Jького ПСІ"JП\'У wt:1: Лу6енсь:<иw Мге 8 листопадJ 
рсьІ<Иw wонзотиреu 11JдnоJІковни - 367~ічня 

к,,.. •• ""оПро••· 

tou ОJІекоі єW Сs~..енщ;иw . І756 r>P · ІІ 

!499 Рапорт Лу6еР.СьІ'"оЇ по.~ковоУ 

:rанцеJІчріt- про розс.1t;в,ува1111я 0!( r
и nі1tпо,1;:"овн11кз О.1екоtя Се11ено 

а про напад ігуаена Jі76о'!!'Оькоr 

·тарськоrо wонаО'l'И 111 на "ого 

;~аєт~:Іоn ус . БеrезоtочІ Лу6еr 

ського по,;;:{у . 

Іззестfє JІу6еноь110;·. no.i:rI<"oзoї 

·санL•.е.11119J:ї підпо.зн:о:ани'{У Qл()J<Cf 1 

~:~::o~~JI~~; :~~~:~~:н~~~о~~и~ 1ол~~~~~J 
DOДS'l'Ky . П56 Г· 

І500 Слгзвз -nго розг.цд окзрr коз -
rйв о . sзоуJІм. лубеноько! друге · 

ІТОJІКОВОЇ со:.:ні Сtепанз t Ul!Klf'l'I! 
"'}Іденкtв на свого сотника Івана 

QnpoHOBИЧS 311 ЗЗХОПJ!ОНН11 ЇХ U'З1'" зб ~~~і:~ 
на , знуr:ання t побої . !756 р. І4 
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~!>'•••• І "."~1~ 
••<1<>• J····· 

!50 Of>)tep ·~!9гога:цські и по.t..~озІ 'f 

аRцемгЇ ї.. про пере:ве.цеv.ня СІІел -
_ta 1е;D.ял ..з -пt.ц :вfдо~r!ІЗ Горо:цn 

' Ь:tЬЇ сотнL пІ.ц вfдо:.ютво Xopoz -

' :~~~/ ~:~~н~г~к;~Р;~:о~~:vає 20ь§Ба;~л 

!50< еп~::из:~ n.'o пе.Jвдач;r на Розг-
'А :М:-ГQ..оо.цсь?:'ої !10.а•ОВОЇ ::анц1 -

,fІ:'ЇУ Сfі3_>ГИ КОЗ!Іt:"В ХО!- ).іЬСЬ::оЇ 

отні Гро"оnз Стоmfя на хоро.чь 
сь~ого CJJt'Hикa IвpeJJfю !'о;ц.зя!ш 

зs ареmт ~ого 6ат-ькf. J зах.оn- JІИ~;~~G;ца 
лення ~· них wa:~m:i. І756 r . 

-;:;с~ і:ояесе1,н~< козака Се!''!!ЗІІСЬ!<о: 

~отні Т.уdеноьF'ІГО по,11~;у Взси.ч11 
Чигри1щя про яесп~1;3:Є~,а;1:єе ,і-і 

-енЕ,~ .tуО"JІСь:<сю no.11v.nвo1 ·· а1 -
це.плгІєп ;ого cyn<>rieч:rn з свя- Іб ·""сrоп31 3 
qенм:ко;.t Фе;11.оро11 Са,,~щьr~ш . !7.5~ р . 2 

!~04 Сnрввз про ·гозr~ук під.даного л 

;~у6енського пол:<ОШІJ-!С<а fieтp:i 

Апостола , 11ки: переховував ;це

зеrmrз -чtзни!СЗ :tзза~:оь:<ого лг~ 

гунського по.uку Івана Чуwа~:о:ва J~ Й:tii!l -
на цег.-:'!воu; зазо,uf ового пщ1а. I75f ,:-. І2 

І.ру•, JІ \\ РД НСР 19811 3.,. " 376- 11'. 
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І5С5 Спrз.з-а І'ро пегедач~· на )озг 

.Jl!!1' "e.'13-ltCJ:E!l:SOЬK07ПO.:J::iOi!O'f:·'1; 

ЦЄ.OЯ:'\tY о:"арги хоз9:'1.;. о . Awnr 
рf11::з rowoмrt:sc. "ОЇ соzні rеге 

ЯС ."".З:ВОЬ':ОГО ПО.11\')' \t3 СВОГО COl'f f-

1\'8 R'к1ва l1Jianoвoь1:oro за захо 

ІіО>••«<ОСПі>"•< · 

~:М~: 11 ::1нrІв , побої. rз tн!:І l f~~r~;e). ніс 

І506 Лwотv:ва11н.я з !1 ерепо.п:а:sоь~;ою 

no.1t;i:-oвon КDІще.1111:-fсю про побої 

f З8ХОПJІ!ННЛ vа~нз !ІрОПІІ::> ' Яf!СЬ 

юн.1 oormri:ou ДU!il'pow .z;араганоu 

у f(озака Івана t;;ер6ини . 

І5С7 Чолобит;rа 1<оза1;з u. ШІ•;ле.11іУ 

Оwе.аьнинькоЇ oorнJ і.'нргородоьхс 

го полку Іnана Гречаного П[Ю 

уrиокн і нзсию.спачинен і wир.. 

2Q-22 
.1ио>rопа;ца 

! 756 р. 

~~~~:~=~ ПО.П'І'ОВf!ІІКОW Вао" и.11еw і~ч~;~і о г. 4 

І5С.е Сrтгз,ва n,po ;'озс.~~ідування ока>-

Г'"оІ козз;:Jв Хоро.tьської corнf 
1Jигrоrод.свого пому rвана і Фе 

орв Сrсценків нз r орольського 

· отника le11euf11 Род.зянку за го-

6нrrя f aгerir іх баrькfв Ї бр -

'<'З , :nк~;ошетт оіноа.аrІ , захоп- б ;r;-того 

.11ення д.окуuенrу на зеwлю "а д.во 1f~~;ня 
ру у • Хоро,11 . ·•757 РГ· 44 



І
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r:;c. Сnгз,;,s 111)0 розг.щ скаrги ;:о 

зкі:s Г~ре.'ІС,1ІЗЕСЬ!<ОУ J;JIY!'OЇ rro.::i 

(0ЕОЇ СО't'-Ні 'DHJO fн , Jjа.::.:ииа і 

звгщ;а КЗ1.1fнсь·rи;: на перело.аав 

Ь ького -по.1Ікоr1н1кз Сеwсна Су,11и11у 

за пр11з-ернвнн.11 їх у nt;цдаж:mо 

І ззхоnzення w1на . , 
іон-есеmя ~rозака ЮІУвсь:<о У If7~~'t'oпa 8 

поzко:воr corнf BacиJJ.~ БЛЗZ!.евсь І2 аерезЯ.'І 

кого про н&еn:'авед.;шве виклrче -j~5~ПЮ1 
на '!ого :11 козщького сrз11" . "':756 р . !7 

І5ІО -0,трзsа про вІ;цt1ов.Jtенн.11 у 'І"О 

зацькоwу отані козака КНfвсько 

ПОЛКОВОЇ оотні В!ІСИJІЯ Е.ІІа!І:еDСЬ 2- 23 ЛИПИ.І! 
кого . !756 Г · 

І760 р. 

І5ІІ Ордер_ ГВ'l'МЩІ8 ЮІі'И.t!І Розу-

11овсь:>ОГО їе1У:воЬ1\f1 nсJІко::зf:! 

!':анцет.11рії rrpo за(Іо~'Оиу в f;~ьио 22 !GЗЇ!'t!ІІ 

го переходу пооnоJІи~х . І760 р. 

ISI Справа про опір за гру11УІ1 І 

пf;ІІ.Даних wfit бунчуковиw товари-

111еw Сте1·ано11 ТоwзроD 't'З RfнняІJ 

заводоw rрьох кірасирських по.11 f~ ~rі~:-
ків . І75>: р . 20 
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І5І: Cnraвa npo зЗJіИ1'ення зз Пере 

r,о.;sавоь.о(иw ка·;·е;а,рЗ.1ЬЮІІоІ uoнacri -
pew-nf51IІIJ:efв нз збtр у овою 

!'орно ть nl ~оько го податку .з 

при:sаrних u.mнtв у Геrеяо.11звоь 'ІО-2? оtч 11 
ll'OIQ' ПОJІІІ'J . І756 р . 

!5!4 Сп гава про зобов •язаннn J.;ир 

. городсь110У по.:іїовоУ ;mнuemi:pfY 
стягну~и з значкового то:єари11а 

'lИ1'горо;цського nодІ\'у Да!'Ида Ве 

.лехе.зича не:цоп.1:1ачені гро~і по 

:відкупу п о11аrкtв з чоmрьох оо IS :вереаня 
rень J.:Иргеродоьхоrо пол1tу . !756 р . 

І5!5 .Z:oJ<Jiaд про перевtр:.;у гах jrнк n 
зборщи;;з по:цаrкtв Лубепоькаго 

по.1ку , ЗНЗЧІ(ОВОГО tовариr-а ')е-

мра хи.чче:воького . !756 r . 

І5ІЕ Донесенf'я соrня!І'а К11Узсь::ої 

оотнІ _Пав.аз Гу:циwк про стягнен 

ня з ··иївоькаго ві ~ta , оекун:ц

wа~ора rвана Сиче:воь~ого ~ого 

боргу геrьwану Kнrr.1.-~y ?озуuово -
коuу ra- :!lnnpaвQ з\браних гро 

t!Є.~ у ГJІухІв . 
28 ~'ІDТО ГО 
!756 Г· 
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ari •о•<РІ 

Кр.о•••• І '•'"""-1-;;;::::-
••<ТО• І ··~·· 

1517 

!518 

15!~ 

І520 

Сnр:ша rтго З!JіJJЬf!ЄІіІіЯ Di;:t 

вІ 1оьковоrо постою J!.вору 6унчу 

КО:іJОГО 1'0~!Іr'ИП8 д!Іі:ІІ.ІЯ Z.оброни 

зького у .u. rте,еяо49::ві . 

~-=2 
J!ИС~ОПЗ;ІІ.3 

І75:" Г · 

Справа про звfJІь~.-еннn вІ;11; 

nf"оькового поотою д.воr.у знзчкr 

вого тш~ари:t!І Лу(!еf'СЬК~ГО ПO.l!Kj ~;~~я 
:тха~ла Косиноьжоrо у 11. JІуС!ни . 1756 р. 

CnraDa про повернення з та?а .
о ького nо.11.ону через C1.1frнy , Лu 

otep,цau f !(роншrалт иитем u. 
Ocornn • я Іі11ргоро;цсь11оrо nолку 

Стеr•ана Лалитенка . 

!4 ,JІИС'І'ОП;J;З 
!755-
23 лютого 
!756 РГ· 

Сnр.зва про передачу не poзrrfщ 

, -ереяонаnсь1:ої ПО.11'"ОЗо! .~tз)'!целя 

рії ДОНf'ОЄННЯ Пі).JD(QВНИЧЗ вааим. 

Тзнського про пrИБегнення у ~OJ 

пімансrІіо 26 ро;11.ин nозакfв u. 
1ГО:'І!Н ЯГО'І'ИН0!>1<0Ї сотні '1ере- - 9 Jtt:>~oro 

яс.<аDОЬІІ'9ГО ПО.І!С;,( . I75f р . 

І52( ~е:аtз.fя Rозакі.І! , оrзр;~ин , ду 

ХО!!ЄН01'В8 !'З 'І!ИН1!Ї~ , t:: O'lf '.'aJІIB 

f шкt.11 у 1.1 . Багачка і с , Pe~eru 

.11fDкa 1'!1•rоро;цоьRого поJІку . /Г756 р ,/ 7 

АР1•· 11 \I PJI УКР 1986 З•• 1'1316-- 12'< 
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, ..... "., І ." .. 1 .... i." ....... ,. з." •••• 
4 • І"Іі•І..,т•) Іро<)'"'Іо 

1521 Сnрава npo nерев!рху 
козачого стану Федора Іванова * ~:fП:Я 
жителя м . Переяслав 1756 р . 

1522 Справа npo c:tapry СОТІUШ 
Береза11сь1й сотні Переяслав
ського ПОJІ1'У Іване Ляльки 
на переяСJІаВСЬКОГО полкового 

обозного Семена Безбородька 
за три:.tаННЯ у протекц-і Ї •ко- 17 травия-
заків со'тнt l~;ie~~юt 20 

1523 Справа npo передачу на 
розгплд rенера11ьного ві nсько 
кового СУ'/!У см.рrи л:убенсько 
го полкового обозного Івана 
та його братів Якова та Ба

си.ля Кулябок про безпідстnвн 
зарахування г:оли;ш1!м ш1рго

родсь кп.1 ПОJІКОВНИКО!! ВасШІеІJ 
Каnністом до 1tозnць1шrо ста-

ну ЇХ п:.ццан11х , ureл'i's 1о1 :'Ши tr~ ~~=-
mак.и І с . РадолІlІКЗ. 1756 р . 7 

1524 Справа про ap8;JT у Пере-
лславськНІ треті~ полкові!!: со· - 20 груд~; t 
ні біглого кр І пака Вnсмя лав Н5~~рщrя 
рюк!на 1757 рр . , 
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Справд про пр1щу1.1еннл 

виступу ранrових підданих 

генерального бунчужного Де

м"яна· 06олонського , жителів 

реяславського полку проти св -~i :І~~ 
5 го державці І756 р . 

с . Шски БасанськоУ сотні Пе- І 


