
Uf.ІtТРАЛЬІІИЙ ДЕРЖАВНИЙ ІСТОРИЧІ11111 АРХІВ .УРСР у .w. КІ1€ВІ 

І'ЕНЕРАЛША ВІЙСЬКОВА КАНЦЕШІРІЯ 

ФОНД №---==----

ОП ИС No З , т .Ш 

!726-1733, І?З7 рр . 



3 м 1 с т 

Передмова .. .. . . 

Список скорочень . . • 

Опис фонду •••••••••• І - 400 



ПЕРЕДМОВАХ 

До опису З т .Ш ф. 5! вв і йшли справи ГенеральноУ вІІ!:сько

воУ кшщемрtУ за !726-І?ЗЗ , !737 рр . 

У nep.niй графі даного опису - nорІЩКовий номер - зазна

чено номери справ, за якими вони обліковані у фонді ; у другій 

грЕМІІІ подано нОІ.~ери справ , за якими вони зна'ЧИJUІМ з кінця 

ХІХ ст . до 30-х років П ст . (описи маhе не збереглися) . У 

третій графі подані ваrо.11овки справ ; у "ЧетверrІ й - зазначені 

~райнІ дати документtв, у п"лтt І\ - кіхькtсть арКуШІВ у справі . 

В останній графі , де необхідно, вказуєть ся на фізичний стан 

документів , ПОМИJП<И у фондуваннt та Ін . 

Описання справ здtйснма працівюm віддtпу дв.І>Ніх актів 

В.Д. Чунтулова . Реда.гуваннл провів О.Г. По.легайлов . 

х Основну передмову див . у ф . 5! , оп . І . 



СПИ:::ОК СКОРОЧЕНЬ 

rp. - граф, графиня 

див . - дивись 

- князь , княгиня 

"· - місто 

м-:ко - мІстеч:ко 

м-ря - монастиря 

р . ,рр . - рік , роки 

р. - річка 

с ., сс . - село , """ 
сл . - слоdода 

- святий , свята 

спр . - справа 

"''· - хутір 



." .. ~ І •ІООА<t. 

••••!" 

?:lrБ 932З 

27CJ!, 9262 

27СП 9216 

- l _-

1728 р. 

Указ геrьwана Даним Апосrо 

.аа по.повнІf}{аw пека.аецькоwу І 

WtнецьІ<оwу про розс.d:цування 

скарги а:мте.ІЯ с. Дубровного Го 

ро:цницькоУ ооrн! Чернtгtвоько-

го no.uy на вlltra lfooиna .тtrви §НЖ\стоnа;ц 
за захоn.11ення коня. !'728 р, 

крз~Р;::е~р~а 0~:~:~:~ч;tс:-
ких отарцtв Федора Шаповаленка 

та Гриmка ПрокопенІ<а заве;цо1щя 

ІМ Роwенськоr corнt ЛубенсьІ<ог 

по.аку василеw СавосьІ<иw та О.ае f§ ~~,fн;я 
cJ~w Сrефановичеw . 1728 р. 12 

Суп.аІка Wакоиwа Яновича про 

иwory гро11еІt кре.циrороw Ніа:ин

ськоrо иитец ,/lш!тра rа.аакrІон 

ва ГрнгорІєw Со.аовецькиw в cnp; 
вl 1 яка ще не бу.аа закінчена в l9 грудня 
Генера.rьноwу вІRськовоwу су:ці. !'728 р . 

?:106 9З56 JіИО т геrьwана ~ани.ІЗ Anocr1 
.Іа НJЖИНСЬІ\:011)' ПО.ІКОВОwу OY:ц.:itl 

про викJІИх :.о w. Г.11ухtв nот:ов 

;:~~~:~чекоwонного ~о.~щу Карпа~~~у~~я 



2700 9355 Справа про ~n.iaty по.J:Ьовиw 

2710 9352 

сrорожаw...Ніаинського по.пу. 

лист rеть11ана. ,lіаки.11а . Апосrо 

ла І паспорт н,і ииноькоt.ІУ по.tко 

во11у осаву.rу · про вІ11везеиня поз 

~оровчого .ІЯС!'З і !')'І_ІВЦЬХОГО ХО 

ня в дарунок князю uиxait.ay ГoJJ.t ~~уj~я 
цину до 11 . Харькова. І728 р • 

. 
27ІІ 9354 Справа про захопJІенпя 11alt11a 

за борг ртеле11 w. Сосниця Чер

а~tгfвськоrn полку петроw Тищен 

011 у itoзaxa Уикити Худенка за 

~::::~=8~аве;цовця Тиwqфfя Сер- і12~у;цня 
2І 6ерезю 

І """""" '~··· ....... І .. ••· 

Копії доиуwентtв за 1726 р. 173! рр. Іб 

2712 9353 lіонесення і№;ноьиого соrииха 
Лри.sуцького поJІКу Григорія Стор -

~~:;:с :е::~;::н:~;ц: ~ 1: ~енш ен ня 2і-, ~~у ~~я 

2713 9344 Суп.піка курінних отаr.tанІ:в Ів н-. 

ГОРОJІ.СЬКОУ соrні НІІРІНСЬКОГО 

nо.кку про присвоєння гр~ше R ко

.пишніw І:вангородоькиw сот'і'икоw 

?аси.а:еu ДІ.tиtренко11 , зJОраних на 12 грпt,ня 
пошту та І н. по;цаtкtв. !728 р. 



2'Ш 9346 

27І5 9347 

27Іб 9348 

~m 

2718 9350 

- 3 - -

Cyn.1Jкa аитет.кн 11, Г.ІУхів 

Гаnхи I<rnpJ ввнн про наск.п.не 
1rр1111ания на podoтt її ;в;очІ';І! 

YcmнtY dояриноw о . Ушfвка Кру ·18 гру;цня 
пецькоr· во.1остІ Фе;и.ороu Гу;цовн1 І728 р, 

~несення г.qхfвськоrо сотни 

ка Нt.ннськогt:1 nоJІку Івана Ua -
нуR.ІІОвича гетьwану t копія .іІ'АС 

ra nІ;цnоJІ'Ковннка Ісая Сухарева 

хоропськоwу управиrе.111) По.tянсь 
9- !І 1\'ОІІУ про вtдuову пере;цачt зdtp 

~~~н~. ннх;цохо;цtв, 

Указ гетьмана .21анн.1а АЛостс;із 

хороnоькоwу ооrннку Нfzиж:ьког( 

nову про стягнеиня dоргів з аи 

1:е.1tв 11 , Короп на хористь жни 

..иьки 11. ~о.rевець АгафJЇ пилиш 

во!. 

Сул.1Jха г.1ухtвсько.го соrенно 

го ооаву.иа НJрнського по.~ху 

Івана Бин,nа про видачу oru:a'n! 

зac.ry.ady . 

Справа про захоnJІення 711уи

тfв гаlІ,ЯЦЬkИІі ПО.ПКОВИИХОІІ гав

РИ.ІІОІі МИ.nора;цовнчоІі у чехJвсь

коNІ ;цозорцt Степана Леонт• євм-

13 грудня 
І728 р. 

ь~~у~~ 

ча . ІО грудня 

Є itonЬ. ;цокуwенту за 1719 р. 1728 р . 

""""'" 
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2719 9351 Лист ге-rьwаиа ~ани.11а АПОС'І'о 
м 6унчуко:воwу товаришу Якову 

:S:ураковоькоwу про заборону ота 

рості с, -Рожнtвка Нf.аиноькоУ 

тpen.o'f по.осовоУ OO'rHI ЗSХОП.ІІt 

:вати 11артинівоькІ '1'8 t.fЯ'иоькі 
грунm. 

2720 7"71 Справа про розс.1tц:вання в 
Бt.иоуоькіR '!'а Горож,ницькН! co-r 
нях Чернігівського по.осу зеІира -
ня пок"азанщини і: tн. по;цатжів Іб березня 
~ез видачі: квитанцfR . І728 р. 23 

2721 8ІЗЗ Справа про визначення норІііІ 

сіна на рацtУ в Сmро;цубоьхоuу 18 гру;цня 
по.цу ;~t.ІЯ КИУвськоrо J.PSГJHCЬ- /Ьf~я 
кого полку . .1729 р, 

2722 8222 Указ гетьwана Да11и.1:1а Апос'!'о 

.11а прилуцькоwу пововнику про 

розс.пі;цування oнapru значно:вог 

товариша Васи.1я СаwоІtJІо:вича на 

новогре6е.1ьського crapooty Гри 
г.орІя Григор•єва за захоп.1енвя 5 січня 
.п.ону та окоту, !728 р . 

Ару•. ЦJ!МРЛ ~/'СР 1• З• • 16310 - 12t. 



2728 7665 

- 5 -

Справа про пf;цrвер;циення пра 

ва ВОJІО,JІ,tння rрунта1.111 КО.ІІИШНЬО ' 

uy новгородському сотенкоuу хо 

рун•оwу Староду<!с ького nощ 

W.арку Карте.кенр;у ora про мзвІ.11 
по6у;цови rpЄO.tf f w.пина ; оуn

лtка сосницького священика Чер

ніrівсьмго ло.uу Івана геnuа-

ну про невиn.11аrу боргу 11иикаре11 І9 .11овrня 

Яковом Крако11. fо2~чня 
· f'.kOntя ;цохуwенrу ·за 1709 р . !752 рр. І5 

2724 8848 Справа про розпод!JJ вагових 

зОорі в в Jl. РоWІи JІуdенського 

по.цу JІ;J1Я соборної церхви І ра

ту111f ra про захоп.иенм зеwе.аь

них :аі.rянок в 11, Rоuнк коJІишніu 

JО'(ІенсьЮІw ПО.ІКОВНИ1СОІІ Ан;цр!єw ~ ;~g~~Ьtа
Uариовичеu . 1728 р, 18 

2725 8849 Cyn.t!xa НОВОІLІІИНСЬКОГО ОО'І'ЮІ 

ка НfІИнсьмго no.111ty Івана І!)~ш

Ікевича про над11ірне сrяrнення 

"РОзwtрового" за греО.1111 06...ачеЕ 

Ь ькиu сrаростою Іnано11 занарев- 10 жовтня 
Рь1<и11 . !728 р . 



- б -

І .. ",~ І •>OOMf. 

•о~•Р• 1
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2726 8850 Справа про вписання в подоро~-

ниІІ: J111ст , :виданнІІ: ро.1.1енською 

городовою старшиною Лубенського 

полку жите.~~ю w. Роwни деwку Має 
ву на проfзд до Криuу , креwенчу 

цького жителя Се1~1ена. Грищенка 

та указ Кан~Їеляр1 Ї !.Іfнjстерсько 
го прав.хtНня щаенськоwу наказ-
ноuу поsовнику павлові Мартосу 

про -пfдТ11ердження вiдI<yffiff:UYKT 
ІЗ жовтня 
І728-
Ібсtчня 

~ого зСіору н.а УкраЇні . IJ29.pp. ІЗ 

2727 885І .лист гетьwана Данила Апосто-

JШ фельдuаршзJІУ кн. ВасиJІЮ 11.о~-

горукову ІJ.РО відкмк з. · Низового 

походу з Ас_траханt бунчукових 

товаришів з старшиною і к,озаха- 4 жовтня 
УИ, що вІдбуJІИ 4 роки . І728 р . 

2728 8852 Суп.піка бунчукового rоварнmа 

~ни.~m к;утневського про переда-

:Ч:У за Оорг г.пухtвськоwу wіщанин 

ригорі ю Олександрову WJШна і 
жовтня 

ІГРУІІТі:В. - f728 р. 

2729 8"52 Суплію:~ жительки с. палашки 

щхjвоької сотнj Нtииноькоrо 

полху АгафjУ ХроJІИхи про зr:вал-

~у:ваннл її ДО'fКИ ().Царки СИНОt.І 

!капітана ГJІУхівськоru rарнjзон- 7 ио:втня 
ІНоrо по.пку Івана Охинб11ра IJlJ!eIO І728 р • 

.!ІрJ•· ЦJІМ~Д УРСІ• J91j6 З••· М.376 - !2т. 
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2730 8З5З .ІІ:онесення г.~ухtвських кowt -
~aptв Ні»1нського ло.1ку Дани.m 

Ікоотан!'tє:аа І ГОРАІЯ Іванова 
е!'ьwану Данилу Апоо!'о.11у про .не 

OC'ra'IJ' провіанту в зв • язку Із 

сН.аь111енняw чисе.~ьноо!'і Г.t;Jxtв- 6 аовmя 
І:І ького mрнІзону . 1728 р . 

2781 8864 Суn.1і :ка О.ІІ;)'&НИЦf ИИ!'е.ІЯ с. 
tJо.аовничоі с.10Сіо.tки гаври.18 IJ 
t~а:ковського Катерини С!'епанихи 
ро прискорення розг.ІІІЦу оправи 

о оСіви нуваченню П в убиво'І'в І 

:~:~я;,;&:~::.с~чинила за на.- 1~7~gв~я 

2732 8З55 Суплtка_ писаря .rлухtвоькоУ 

2733 8866 

ра!'уDІІ Ніжинського по.11ку Івана 
Яновського_ про захоплення у ІІо 

r:o warepi в с . Бі.1охопитове .и 

t'a вдовою НОВГОРОJtСЬІІ'ОГО про!'о 

попа Параскою Sаруцькою та вик 

.чик п ,110 w. глух і в . 

,lІонесення с1'аро;цуСіського по -
КОВОГО СО!'НИКа Сеwена ГаJІеЦЬКО 

І6-І8 
жовтня 

1728 р • 

г.о про о;~r.ержання указу про ск.111 -.. 

дання вfдowocrell на видачу пор. 

цt R t рацJ R д.о~ КН і'вського ;1.ра 19 •ов!'ня 
ГJНСЬКОГО ПO.U:J . Г728 р. 



- - 8 - -

І 
273Ч 8857 Справа -про звІ.1ьиення вІ,1 І 

пJ;u.анст:ва курського по.11іВ1ика 

І 

2735 8858 

І 

Петра Б.ІЯ,Іного та запис 1 коза 
ки а:ите.~я с. Сере,tина вn.а но:в 

rоро,1оькоl сотні С'!'аро.11.уеІсько!" JІИ~~па,1а 
пощ Івана КІцраt" єва . 1728 р. ІО 

,lІонеоення нІ аю1ського наказ 

ного по.rковника осаву.1а J.kJJ\Ceя 

JІевицЬІ<о~о J указ ге'!'Ьt.1аиа про 

з.11еишення хІ.11ькос'l'і порцІІ! t р -
ці А в НІ!ІИНОЬКОt.ІУ nол:ку та пе

рек.11а,цення тf єl час тн ни на КИ І - ~~;~~я 
сьхи Іt по.1к . 17.28 р. 

2736 9Н2 Суп.1tка хозака .11 . І.Іена Чер-

нtгtвоьkого по.11\'у :zrew • я11a ltаі!

иеченка про з,1иро'l'Ва wенсьІІ"ого 

горо;а,овоrо ота11ана захара nав

.~о:вича . 

27~ 9330 Справа ПJЮ иаІз.tИ• на ce.ta· 
СеwенJ:вха f Гута КонотопсьхоJ 

сотні НІаинсьхого по.1ку nоwІ -

1728 р • 

11ицьких ПриКЬ:ЧИКі:В ct.1 В 'ЯЗОВЕ r7~TOП8,j а 
та Козачанське /ПУ'l'ИВ.ІЬськоrо 3 СІерезнн 
по:вІту/. !729 р. 9 

Ар7~. ЦЛМРД УРСР 198G З а м. /e37G - 12<. 



,.".~ І 
•110.1<•. 

2738 9ЗЗІ 

2739 Ьз32 
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Справа про иелрави.u.ие лри 

ощеикя пр:охороькм~.t оотІОІкоu 

НІІ:Ииоькоrо nощ Ceueнou Гри 

горовиче~.t грунту козаха о. 88-

горцf Яреwи Uа.1ашенка на :коJІІ - 4 .ІИСтоnаА 
о ть Івана Коо !руби. І728 р. 

CyпJJtкa r.1ухtвоько rо овящен 

ика О.1ексацра Во.11:ков1щького1 

про неоправеАJJИВУ виuогу сuоле' -
оькиu оrмхтичеu БогАаио1.111!вай1<rв-

оькиu випJІати-за переховування 77 JІИстоп а; а 

крtпосноrо-втІкача . І728 р . 3 

2740 9333 Cyn.1f ка п tманого з начко:ВоN 
товариша Степана Uих.tашевськоN 

з с . Некраоtвка НІпнського ло; 

ху Uolfoeя Антоненка про захоп- 30 JІИстоп АЗ 
.1ення Uико.11ою Понароьхиu жита . !'728 р. 3 

274! 9321 Суп.Пка новоu.nшськоrо вtі!та 

НJжиноькоrо ПО.ІКУ 0.ІеКСІЯ 'nli.to 
фі єва про поновлення зборів на 

користь P81'J•f , 
30 .шІСТОП Аа 
Г728 р. 3 

1'11"' • •· 



- ІО - -

І """~ І ~"ОА<Т. 

но~• Р• І ."""."1-;;;:::-.."о. """' 

V42 9335 

2748 9836 

СуnJJ:Jка_ козака с. БутівІІ'а 

новоuісь!І"ої сотні Старо,цуСісь:ко 

го ПOJll(Y Григорія БоГ,ІІ,анова про 

захоплення_сtножатJ та поСіит'tЯ 

віІІтоw Ою!QЬІ<О~ Рtзуноw та указ 
~тьwана старо;цуСіоь:ко!Q" полков ~ ~~;~~ ;ца
нику про рсзсJІІ;цування. !728 р, З 

СупJІіка цигана Грицька Cawoll 
JJенка прр на;цwірне стягнення по 

Сіору ГJІухівськиw цигано1.1 /:вt;ц- 25 ,1ІИСТОП да 
купщимu/ МихаRлоu Dценкоu . f728 р. 2 

2744 9337 Суп.1Ііка ота1.1ана і вНІта с • 

2745 9338 

.Uишківка Старо;цуСіоьRої сотні 

про захопJJення Яково1.1 і Се1.1еноu 

ПодоJJЯкаw~ грунтів загального 

користування та указ гатьuана 

про Ух прибу'І"rя до 1.1. Г.tухів. 

СупJІіка козака о, листвин Го 

ро;цнянсько.Ї сотні Чернігівсько

го полку ПиJJИпа Карто:верчеюtа і 

у~аз гетьмана чернігівськqu:у 

по.11ковнику про випJІату грошеR 

ІВ-25 
JІИСТОПЗ.Ца 

І728 р . 

за нaRu Кар'Wверченка в терків- 26 .JІИстоп а 
ськtй похt;ц !fузьuою І.Іакси11:енко1.1 !728 р. 4 

дРJ'•· ЦЛМІ'ДУРСІ' 1966 З•м, М376 - 121. 



-_ І! --

Ке•••кn. п" ••. ,""~ І . ,__.. .. 
•• •<ро 

27116 9539 Донесення ЖИ'rе.JІЯ ПРИ-і!УЦЬХОГ 

2747 9340 

2748 9341 

по.ву Оrе~на Леонтовича про н 

явку :.о w:, Г.~р:fв .аиrе.ц о. Со 

lІ'Иринець 'арtс»янськоУ comJ Пр 
.rтцького по.пу михаІt.е PJJ.oгo 

пО його чолооитнtІt та ' J,онесеню 
Ваоим Круг.пика гетьw:ану Даии.11; 

АпоотоJІУ про перевtрку "розиок 

них книг" в СосницькНІ, В~ь
ькfІІ f ПонурющькtІt оотиях Че ] 

пtгfвоького поАКу . 

Справа ' про вtJІ.wОву пІмаиих 

25 .пиотоп J,a 
1726-

I~~r~~ 

опионого о. ВаокtвцІ J)уС!еноько ~t'~~я 
го по.пу виконуваrи повинностt, І728 р, 

Справа про віJ,11ову коз8кІв 

і старnкни БорзеноькоУ сотнJ нt 

жиноького ЇІоJlКу прийняти за оо 

пика Івана Пироцького . 

П- 19 
.ІІИОТОПа;ца 

!728 р. 

2749 25126 Справа про Визначення а11С!ар, 
пfJІ. .w. СосииЦftО Черпtгtвоьжого 

по.ику JІ..UЯ приІІняття провіанту 

J wypa.ay ;цля арwіІІоьких по.чкtв 

з Старо;цуоСького t Чернtrівоьм ~~ ~~~і~: 
г.о Ло.ІКfВ, f728 р, 



2750 25l48 

2751 25149 

2752 25150 

-- 12 --

листрання з коuісара1.11 При 

.ауцького по.тсу памоu панкеви

чеu: t ЄрофІєu:" ГугJІІІчеu: про вип · 

.иаоrу грошеІt з Вяrоького по'.пку 

за на.цutрниІІ фJpu. 
П травня 
І728 р. 

1JиСtуваНИЯ З З81ЩD,О:ВЦЯІАІ ГВ 

дящ.кого пощ rввиоu: Соrа:вицьк1 ~ 

І Д&ЮІ.ІОu ](арповиu про заОоро'н 

Га,цЯЦЬКОUJ ПОJІКОВНИКJ Г8Ври.&у І~.;: 

..1ора11овичу чинмrи переnоми в §8ч:g::;:я 
Ярuаркових зборах в J.t . Коuивин . І728 р. 

JІИс!}:віІння з ЧернfгІвського 

по..n:овою канце.mрtєю про пока

рання козака с . Звинечtв РоАсь 

коУ соtні Чернігівського noJJкy 

<АІе.n!яна Зінченка ora козака с . 

Бруси..1t:в Бі.ІОуської оотнt О.иек 

оlя к;у.11е11енка за оГоворення Оу 

ро:вського оmрос'1'И Леонті я Wа

геровоького в кражf коне ІІ. 

7-13 
квітня 
І728 р. 

2753 25І52 .лист геn./.Іана сотникам Нt&н 

ського noay про роз11ук речеІt , 

укра.ценмх у каnеJІана гетьuансь- 26 к:вttмя 

кого двору І~оfісея Бугаєвоького·. І728 р. 

J4>І«• UJI MPAl'PCP 19116 З••. 1'31f - 12'І 

І ,~,"._/"~"-
........ І····· 
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2754 25І54 l[оиесення ротwістра корогви 
гетьwаиського двору ,/tuитра І.Ука 

та 11tаз КЗf!це.ІЯрf ї коропе ькоwу 

сотнику npo виn.1ату грошей на і~~я 
nо°рціУ t рації . І728 р, 

2755 25І57 l[онеоення коuіоарtв При.ауць-

кого no.o:y Па:uа Панкевит.~а f 
Єрофія Гугпча npo не~.&0а.аивfсть 

поставки .іьогп~ Вятсько~q DOJП(J 

13а вfдсутнtстю необхідних дм І9 6ерезНJ 
цього noptд дерев, І728 р. З 

2756 26827- :jO Справа про видачу nаспортtв 
~а проlзд ;цо Москви иите.1111 u. 
ІJііЮІн Dpfю ВокоJІ'Ову . вихідцю з 
територі У Jn>aвo6epe&Нof :rкраfни 

ригорt ю JІазареву та знач1<овощ 

товаришу Юйвського полку Пав.uу f§ ~~~~;я 
r~"иmкевичу , · І728 р. П 

'і!757 29000 Проwе1:1орfя ВfіІ:ськово-похідно 

~анце.ІІЯрf f гене ра.па де-ВеІІс6аха 
~ вfдповt,цію про nовериеиня 

Ізяrоькиu по.акоw надwt рнсго ~ра 6 кв! тня 
•У · І728 р. 



--І4 - -

2758 28996 Справа про поІ<рад.ення рече!! 

гренадера Грнгорtя Єргольсь

кого під час переУзду через, о , 

Ма.пиіІ _Ca116fp КоJ:'І6Утfвської сот т~~~~ 
:нt ПриJ!Уцького поJЖу, І725 р, . . 

2759 28994 Донесення заведовців Староду сь-

ого по.ІІКу Якова Каuенського і 

Івана Данченка f указ Канцещі 

Ьтародубськfіі по,1жовfй канце.пя-
ІРі У про заборону городf1Ичи11 збо 

І~ на яр1.1арках та заwі:~у сотен п серпня 
их стародубських заведовців, І728 р. 

ере:~11епись"'е~шість т в. борги. 

2760 28993 Донесення Чернігівського по.11 

свого правJJfння І npoue,t1opiя 
~нце.1111рі ї генера.JІУ !{Юн-Веіtсба-
У про заборону випасу конеіІ 

ntУвсьного драrунського полку н JDІriJ 
і~окосних луках. І728 р. 

276! 2899І Донесення буровського старос 

н Городнянсь1<0Ї Сотні Чернігів 
ького по.11Ку Леонтія Магеровсь 
кого про невиконання покарання 

козака ОUеJІ • яна Зінченка за ог ВІ оqрпня 
:Ворення в кражt. І728 р. 

llPJ•· ЦЛМІ'JІУРСР 1986 з.". ,r.t316 - 12т. 

1
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2762 25124 l[онеоеиня ЧернігfвсьхоУ no.11 
ковоУ канце.ІІЯрі У про заборону 

понорниць1:01о1.у прикаачцу Івану 

Коотяпmпову :аикорисrовувати 

на овоУх роботах козаків с , по 

иорниця, 

2763 25123 l[оиесекня ко~.1.Ісара г.цух!воь 

2764 25122 

коrо гарнізону даним Констант 

нова про засвідчення з~.1.еншення 

ч.иоеJJ.Ьноотt ;11.ворtв в сотнях Ні 

аиноького ПОJІКУ ;u,JJЯ роз~.1.Іщення 

і(ОНСИОТентІв. 

Справа upo видачу раці !1 з 

Нt.sинськоrо по.пу JІ..ІІЯ Вяtоького 

QОЩ . ЩО був РОЗТ"!ІІІОВаниR на 

територІУ К:МУвського по.цу , та 

про вtдuову nоотвчаm ;11.ерево 

;11,JІЯ бу.11.Івництва таборів t ви

;11.!.аяrи JJYkИ ;11,.(Я випасу коней. 

2765 25ІІ 6 l[онеоення НОВОІІ.ІІИНСЬkОГО со~ 

ника Н!жиноьхого nощ Івана 

Шн 111 кевкчв про неuоаливtсть вt;11. 

18 берези 
І728 р. 

Іб травня 
І728 р. 

19 червня 
19 JGІПНЯ 
f726 р. 

правки .11.0 1.1 . r.111xtв Оtе.ІІЬ11ахів 24 червня 
::i зв •язку з ЇХ ві;ІІ.Оутнtсm . І728 р . 

k""••ост><ІІроо••· 

ІЗ 
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2766 25!14 Справа. про вибори в ЧернІгі -
cьxniq m Нtиипсько~q no.u:ax 
коwtсарІв по збору консистентІ 

11,.ая розпар!Мрованих на Ух f'e - 20 серпня 
8 вересня 

риторJУ nо.ІКЇJІ росfІІоькоУ apwl І728 р. 

2767 25ІІЗ Указ fІ:киwович:у t Савицькоr.q 

про розо.1і;ttування чо.иобитио'f к 

зака !(роJІевецькоУ co't'Иf Фехора 

Баоансьхого па аите.vr 11tотечка 4 серпня 
ЯRова Wасют:у за побитtя ;11,рупн: 1728 р. 

2768 24470 Розписка wtщаЮІна 1.1. Новrо-

ро;11, ха Старо;цуООькоrо по.пу гав 

111.1а Труоа про взяnя юн1 за 

борг срІбюtх речеІІ Із ОПаJІ,КОВО І5 .ІІ)'fОГО 
го ма І!на ЛИсовського. І128 р. 

2769 1'87 Справа про побитrя кап! тано1 

КИУ:воького .гарнізону Uиxall.aow 

Во.10;11,нuерови1.1 ві Пта о , Pt n:ки 
РоІІськоУ сотні qернfгІвськоrо 

ІО береза -
8 липня 

по.цу Івана НечитаІІ.11а, !728 р. п 

2770 7!74 Донесення і вІдоwостІ заве-

JІ. овця При.111цькоrо по.пу ДWитра 2 Серпня 
Івановича про збtр noJІ,arкfв, !728 р. 

Ару•. UЛМРА УРСР 19!16 3•• · •ЗІ& - І:h. 
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2771 7f75 JJ:онесення Чернігівського по 
ко:вого прамfння про вt;цсутніс~,_ 

у О!JІоусі:вського СОі'НІІJ<а втІка 24 тmня 
ча з м. Nоскви Андрія Федорова. 1728 р._ 

2772 7Т17 Справа про ре1.1онrування в •яз І4 .пнпня 
ниці ,,.а ка'Рау.nьни·х при1.1іщвнь :в 13 fоіrия 
1.1 . Сrаро;цуо. !734 рр. ro 

2773 7І76 Cyn.1fкa жиt'ем с • .Uарчиаrн на 
!Буда ГJJУхівськоУ сотні нtжинсь
коrо по.uку Леонтія іll,ІJИкевича 

lnpo взят'fя на поруки капі таноu 
~еwичовнu с~rе.rя:.вrtкача Rxo 
~а Ларtоиова та оправа npo иаі'-
Із;ц козаків с . єсwань Г.nухівоько 25 JІИстопа~а 
Іоотиt на ;ц!u жителя с . ~.пухів r~gу;цня 
тввна Ш.tИкевича. J.738 рр. 

2774 8845 Донесеніія короnського со'tНИ -

<!175 8846 

~а НfжинсЬкого ЛОJІІ(У Григорія 
рохиuова npo відправку ;цо м, 

J(J'xiв козака с , Рож,цесrвенське 

k<о)1опськоі сотні WЗ!'Вія ·Бурачен І вересня 
~а. І728 р. 

Справа -про зоОов •язання ко
~Іоарів JІУ6енсьхоrо полку вf;JІ.п
Dапя:rи провіант f фураа ;ц.rя 
Ьерського пащ АО Красного 
Ктта , 



- 18 -1 ·"~~ 1 .... " . 
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'Z776 8847 .ІІонесенвя заве;цовця Ніжинсь-
Ікого по.ику Федора Савицького 
І/ро направ.1ення ilowy в по11іч за 

~е;nовця ;n.хя зборів на яр11арку в 5 .вересня "" Кро.ІІевець Нtиинського по.ику, 1728 р, 

Zl77 8869 )ІонеоеннЯ о таршини 11, Кояоn:~ 
енера.иьиоwу в!Rсьхо11011у cm 

· Про опtзнання во.r..а у коз аха Лев 
~а Тетері із вю~:радених у СІунчу 

l '~'""j~ ·~'"'" ..... 

~ового товариша ДWи тр~ Курахов- ІЗ вереси~ 
Ьького, ~ І728 р. 2 

?'178 8768 .ІІонесепя zите.ая 11. Батурин 
)Нжинського ПОJІКУ Івана ХВревоь 
!кого про .ІІРа..аж 11аRна та грунті 
ІаJ!уqною його по1о1ер.1ого Clparil 
!всупереч заповіту, · 

2779 9260 Донесення ніzинського наказ-
~ого ПОJ!КОВНІІКВ J.Іоі!сея ЛеВІІЦЬКО 
о про захоп.1ення горо;цисьІtНІІ 

Ь1'ароотою Но:dицьки11 rрун1'ЇВ у 
~озакJ:в 11. Бахwач . · 

2780 9259 листування з rлухІвоькою со-

.ІИС'!'опа;ца 
І728 р. 

28 серпня 
1728 р, 

Іте~ю стар11111ноn про ~.wонт 11ісь 
!r;oY ГpeCIJJf КОзаКВІ.ІИ і ПОСПОJ!ИТИ веrе~НЯ 
~ соти1. І728 р, 

JIJ>J~· ЦЛ .\ІРl\ УРСР 1'J86 Зt". Jt371i \:!.. 
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2781 9263 Донесеняя сrаршинw Новгоро;ц 

сьхої corнt Сrаро,цуОоьхого по.1 

ку канце.uярt Ї npo nов ерненая 

аите.1е1.1 1.1. Г.rухtв _Юаинського 

по.цу Яковом Дов~нею овоfі! J..PY 
иинІ маі!на взяrоrо nt;ц арешr в 

с. Го.17бtвцt НовгороАСЬКОІ СО!' 

нt та квитанція AнacracJY довб- Іб вереси 

JJI про приІ\няr~ wайна . І728 р. 

2782 9264 Заrо.1овок ~о справи npo за-
~.tіну збор). npoвtaнry ;ц.rя Вяrоь-
кого nощ на вереоень мtсяць , 26 вереси 

no ~01~1ов.11енТостt , грошима. І728 р. 

278S 9265 Справа про qобитrя коропсьЮІ 

правиrе.1е1.1 По,11янсь1<иw та шафа-

tром Іваном Фе~оровим 11инкаря 

геrь wаноького ;цвору Хоwк Опана- 2в вереси 
ІОова за зиеваrу. І728 р , ІЗ 

276lf 9278 Чо.ІобИ'l'К;J ЖИ!'Є.ІЯ lil . Г.1ухtв 

НІJІИИСЬКОГО ПО.ІКУ Кузьми Івано

ва на 1<озака rавр~м Jураховсь-

ІІ:ого за захоп.1еиня товару ra же 24 червня 
eR за борг, ; J7Z7 р. 



І "-~ І ··-·· •о•.,. 
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2785 990 Справа· про невидачу бунчуко 

2786 9$5 

виw товарипrеw МихаІf.11оw Андрія

шевичеw: tз о . дащенкн J!УdеноькЬ

rо По.І[Ку вНІоьковоwу 'l'Овариmу . 
Андрію Кощзеро:воькому•, в.~аони 
ку о. СвfтJІИчне ВарвкноькоУ оо;-

нt При.цуцького no.rx7 ntnaннx 4 .ц~того 
втtиаqfв .- &2~ресня 

. f:коп~. ;11;oкyueнrf за І7І9 р. !788 рр. Н 

Справа про стягнення грошей 

позичених· в ·іІизовоwу поході ко 

заІ<аuи Ніжинського nо.11ку на ко

ристь кро.11евецькоrо оо"JІ.ника 'Ко< -
'l'яитина Генваровоького.; про ви 

рубку його raD dупчуковиw 1'0Ва 
рншеw: Фei;opot.t ЧуRкевич е1.1 ; про 

знаходиеяня кРЩІ.еного сукна у 

кро.11евецького козака Івана 

Хору.аенка- 'fS ПОС:ПОJDІ'l'ОГО 'nl1Dk8 

ЄіІ'1')'mенка ; про заJDІmення. кроJІе 22 червня 

ВЄЦЬКИ)оІ СОТНИКОМ КоО'l'ЯНТИНЗ ГЄ -~2tерезн 
варовСЬКОNІ . І785 рр , 48 

2787 985 Справа · про зaro'l'IBJW с іна в 

Бf .ІОвезько-..у coreny ;ц.ая Генера

.пьноf :війоьхо-воr apm.1epfY ; np 
JХ.ІаJІ.ання хонтрахту з nор1чихо 

Васи.1еw Га:впичеw на реwонт та 

наг.ия;ц за apm.1epl єю ; про поби 

тя козакоw Кро.1е:вецькоf сотнt 

Нtжи нського по.пку Антоиоw Сат 

AJ>y•. ЦЛМРД УРСІ' 1986 3•~ • .-.31(; - 1Zт. 
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воновиw отаwана Федора ДУ6неви 22 червня 
ча \ осавула за пр~значення ;цо Рf%,цня 
ПОХОJІ.У, І729 рр. 28 

2788 975- 2 . Справа про підтвердження пра 
ва в.1асності бунчукового товари 

ша Василя 3ава;цо:вськоrо на о, 

Дохновичі Старо;цуdської ,оtругоі' 

по.пхової сотні і ол . Краоновичt 

Uглинської corni Старо;цуdського ІІ жовтня 
no.u:y та зві.rь.нення його від ~~2~авня 
цохо;цу через хвороби . І7З9 рр. 

2789 969 Справа -про надання унІвер::а-

Ілtв старшині І козакаw Гадяцька 
~ ПОJІКУ про nt;цrвердження пра 
ІRа в.паоностt на 11ає!'Ккі, про зв! 
~нення ЇХ вf;ц СпJІати податків , 25 жов тня 
а взяття пt;ц геn.uаноьку проте -f~ня 

k!ію. ; І7З8 рр, 89 
Є ;цокуuент початку ХУШ ст. 

2790 975-5 Справа про пtдnер;цження пра 

а на звf-11ьнення dунчукового то 15 жовтня 
варИmа Сеwена ПІау,111.{ вt;ц cn.:e:a'I\I 1fі~тня 
податку за ВОJІОДіНИЯ ІІJІИНЗWИ:, f735 рр. Іб 
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279! 981 Справа про з;ttиpcna та зну-
щання crepoc"m Че.цховськоУ во
лості Омксtя liaayni на.11. аиrе
.іяt.ІИ 01.1 Чо.ахtв , Щер6нннчІ ra 
l[ениокІвці Тоnа.хьськоУ соrнІ 

Сrаро;ttубського по.ІІКу. 

2792 86! JІ:ноrуванпя з конrорою Луrив-
.хьськоУ суконної uан:v.факrури пр 

29 січня 
1728-

1
:::::1-;;;:::-

••<ТОО """' 

19 листоп ~а 
1734 р . 12 

Іск.хадання довідки про видатки r г~;~~п да
f прибуrки з а 1726- !727 рр. f728 рр. 6 

2793 889 Справа про пІ;ttrвер;uення за 
~ернtгівсь!':И.W є.11ецьки.w uoнaorи
peu права власносrf на wаєтки а 
Ю!ївськоuу , Ніzинськоwу t-a Чер
Іиtгівоько}~І)' ловах.о 

про на;цutрнt збор11 порцІ R І 
раці R хозаЦькою старпrнною з nfд 
Іи~нмх uонасткря; 

про запис .в козацt-во nі;цдани 
Іwонасrиря ; 

про з аборону ;::оз ацькНІ отар: -
Інt t111011<ув!!.ти в uаєтках uонасти-
ІDя. 6 .1ипн:я 

~І:'ОПІУ мкуuенrів за !672 , ~~2~равня 
І,719 рр. !732 рр . 53 
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Указ rетьwана Аани-11а Аnосто-

148 Чернігі!СЬКfІІ по.11ковіА канце 
~plf про розс.1ідувания _ скарги 

осницького диякона wаксиwа Яко 

~єва на O'tawaиa І ві lt!'a с. ,11.owa -
~н ЧернІгtвського по.J:Ку за за- r6 грудня 
Іхоп.ення wаІtиа . 1728 р. 5 

2795 8!8 Сnрава про захоплеюtя відста -
~w wallopow ~Ієw Єроnкtниw у 
ите.1tв JlютеиськоЇ , Кова.аівсько 

ЬпіmияиськоЇ та Зfнкtвсько,'f со
еиь Гадяцького поJІКу грунтів, 

Іиожа"tей , JІ/сtв , худоаи та !"ай 

а ,про привернення козаків в піd 

анс11;зо , оат~:rеюrя пtnаиих щод і7~~тия 
ою панщиною, про поаи:тя та і ~ 8 оjчня 
f знущаюtя . 1729 рр. ІІЗ 

Z796 7!8 Сnрава про пtдтвераення за 

чернtгІвськиw по.повиw ІDІсареw 

Іваноw Яиушкевичеw права :в.iao

нoc'tf на с. Ве.1ика Вісь РоІІсь-
~оУ comt Чернігівського. пощ ~2~втия 
на wmни , ctнoa:atf !'а ін, rрун 29 червня 
'l'И, 1738 рр, 62 

Z797 357 Справа про ви,J,ачу гроmового 

.і х.11f<1ного :rа.Qваиия чуrуївсь- ІО вереон 

киw козакаw t новохрещениw ка.11 @.а'~ ня 
wикаw. І730 рр . 70 
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2798 З56 Справа про новообрання і пр - 17 вересt~ 

Іве:~tення :JtO присяm по.ахових ко- g2~чня 
~fсарІв на 1729 р. І729 рр. 64 

2799 301 Справа про розс.nt;цуваНІІя по 

ЦКУ збору ПОДЗ'l'КіВ В ПО.D:"аХ В rв ~~і~::Я 
722 р. 1728 р. 218 

2800 763 Справа про спі р wl :1: иите.ІІЯ-

wи с. Х.ІОn • яники СосиицькоУ со -
иІ ЧериІr1вського ПО.1КУ та ии-

те.11111.111 1!8BKOJIIODHIX Сі.П Ку;ІJ,рtв-

ка , ІУкмни . ЛяІЬківка re Ін. з 

користування .11tcow та сfно:1:аПІ І~~Є:І мня 

169~:~~~g~~~~е:~в за 1689.' 7~~п~~. 

2801 937 Справа про захоп.пеиня во.tІв 

;J.озорцею ЗfикІвської сотні rа-

~:ц~:~~~т~°:~е~в:~ =~:коw 2іЧі~ня 

39 

Антона Яхненка . 1733 р. 24 

2802 938 · Справа про розшуки wоиаха 

Прохора , ;; о вtз з .LІоскви ;11. .ия 

пере;цачt І'Є'rьJ.tану ,!,ани.~у Апос

то.пу царської гра11оrи і JІИоти 

сина гетьwана - Петра Алосtо.118 



- 25 - -

І ,""~. І •>ООО<Т 

no• • P. 

2803 939 0уП.ІfІ(Ц І<ОЗ 8КІ В ПОJІІ(ОВНИЧОГО 

:~f::е::~н;~1:;х~~~:::~~: 6~Ь.11~ 

2804 94І- І Суп.аІха-жите.ая .11 . Ічня При-
.ауцького по.n:у Петра JІУцепка пр 

Іневип.11аrу за с.куа:dу та наІ!J.И в 
~6ходи значкови.11 то:вар~іmе.11 с . 
jгирин Г.цухtвськоІ оотні Нtжин-
Рьхого no.n:y Се.11ено.11 Гридячен- 4 гру.11ня 
lкot.t. І728 р. 

2805 94І-2 · Суп.П ха житем w. При.11уЮІ · 
Ре'І'ра Wиха ІІ .rенха f 1Х8З геть.wа 
~а при.иуцько.wу по.аховоwу оdозно 

~ про вип,11аrу гроmеІІ за наІІw :в 

№зовиІІ noxt.11 за чао nере6уван- 7 гру;1ня 
~ в татароьхо.wу по.1онІ в І725Р. І728 р. 

2805 9.4І-3 Суп.аtка жиtеJІЯ о . СеwеНJвка 
КонотопськоІ оотнІ Нtииноького 
по.акJ Соф ро на Шевченка про не
:вип.JJ.аtу козакоw ваои.11еw ватуwе 

:f;~elf за _нaltw в С,.JІацькиІt по- 1і7~Е~~я 
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Суп.11іки козаків Горо;цнянсь

КОЇ сотні Чернігівського пощ 

У.11аса і 'ГИта Євдокиuенків і 

указ гетьuана Чернігівські ІІ по -
ковtІІ канцеJІярtї про вІдсrроч

ку вип.яати- боргів взятих Іхніu 

1"""""1-;;;::-•• "о' ••••• 

родичеu Василеu Радч енкоu в 12 грудня 
Сулацькоuу поході . 1728 р. 5 

2808 932 Донесення стародубського 

ко1.1tсара Покорськогс про наяв

ність провіанту в стародуООьки 

"uагазинах". 
3 вересня 
І.728 р, 

2809 858 Указ гетьu:ана дани.11а Апосто 

.na По.11тавськt 11 t При.1уцькі 11 по -
ковиu канце.nярІяu про звt.ІІЬнен 

ня від консистентів дворів ко

закtв , які перебувають в ві йсь 

кових походах:, фDрпостах і cro -~і~я 
ках, · 1728 р . -4 ~ 

2810 942 Справа про ~ахоп~ння спад-

кового uаІІна HIJJO!HCЬKИW ПОJІКО

в'и.u хорунжи11 Іваноw Лев1щькиu 

у .utщанина u. КИІв lіІІитра Ceue 13 грудня 
новича. 1728 р , 

11.pJ•· ЦЛМРД УІ'СІ !(1$6 З••. i..376 - І?т. 
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28ІІ 943 Суп.u:Іка жите.11ів о . Пустого-

ро;ц Г.11ухtв.оькоУ сотні Ні:аинсько 

го по.тtу про С!ажа ння пєрейm з 

nі;ц.цанства бунчукового товари -

;:У;::~::і ;~~:;:і~ пі;ц,ца;fиво }r~EY~~ 

28І2 967 Справа npo невиплату ;цоїwоч:. 
ню: грошей вt:дкупщикаuи-шинкаря 

uи Шепrаківської :во.пості Старо

~у6ського пОщ Bacи.new Ко~щра
Ісови11, НафИлою Яку6овичеu j Ян-

ке~t.t Иосиф?вичеu винниШf ;дозор ~~~пSАа 
Іці Василю Мовчану. !'728 р. 22 

2813 975-І Справа про nІдnер;цженпя за 

рначковиw товарнmе~.t Григорієu 

tfІолошиниu права вJІасності на с. 
ІБережtвка _Івающької со'І'ні . При- ~ ~g~;~:-
!лУцького по.лку. . І728 р . 5 

28!4 975- 3 Справа про підтвердження 

ррава в.11ас"ності на грунm за м 
Lticapou Г.ІІУхівської сотні Ніжин 
ького ПОJІКУ Дани.11у КОС'l'ЗНТіЄ1ІУ 12 жовтня 

Копії ;цокуwентів з .а І667 , І7І І728 р. 

28І5 975- 4 Суп.піки старо;цуdського· полко 

ого суд.ці І.ІикоJlИ Ханенка про п1-І4 жовІ'Ня 
ернення i!o.uy LІJІИна в Лохвицькі 1f~~тня 

.отні ДУdеноького поJІКу. . І73І рр. 

Копі.І ;цoKYJ.t0H 'l'Y за І653 р. 
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28Іб 975-6 Справа про підnер,ца:ення 

права :в.JJ.аоност! на u.rин в Шеп

rакtвськtІІ сотні Старо,цуdоькоr 

поцу за оотеннІО.І хорун.нw Нов 

ГОРQАСЬКОf COl'Hf ТИ1о1офtєr.1 Іван -
:вИчеu та lloro дружиноЬ Jilapt єю. ІЗ .ІИоrо"rта~а 

Прик.11!І;D,ено копі У докуuенrtв §7~~ня 
за !723 Р: 1732 рр. П 

2817 r;t76 Суп.аіка вt!tta і ота...ана u. 
Понорющя t унtверса.1 гетьwава 
Дани.п_а Апос'І:о.tа про дозвt.п dpa Іб J~:овтня 

ти д1·юва в КИзи.11івськtІІ пущt . І728 р. 

2818 977 Справа про підтвер;11,аення 

права маоност. f на rрунт ra до -
вt.11 на поdу;11,о:ву u.лина :в Новоuі 

ськііt сотнf Стародуdськоrо пол 15 а:овrня 

ІС)' r.1 іщаню1у w. C'rap()]l.yd LІихаІІ- п2~реснj~: 
s:y С.11овенськоwу . 1780 рр. Іб 

28І9 979-І Суп.11Іка uІщанина і купця u. 
CтapoPJ'd Сеuена ТИщенка t унів -
роа.1 гетьwана .аани.аа Апос~.11а 

про зві.tьненнп ІІого ,цоwу ВІА І7 а:овтия 

ВtІІсько:вих тtостоїв. 1728 р . 

2820 963 Справа про видачу пасnортtв 1 

на проУз,ц з utcт ПетерdурГ t 

москва на Оатьківщииу уро,11,:иеи- §Іс:~~~:я 
цяu України . 1728 р. І4 
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УнІвероа.1 ге'!'Ьuаиа Дани.1а 

Aпooto.ta козаку Ново1.1.111нсьхоJ 

сотні Нtzинсьхого ПО.ІJСУ W:ахсим~ 

ІJ!азхевичу про пt;11.твер,1а~ння , npi ІВ •овтия 
ва в.1аоиоотf на хуп.1ениі!: грунт. !728 р. 

2822 1029 Справа про оnре;11.І.1еняя та 

!Утриwания на кі~арrиру в 11 . НІ
ІІин бригцира Перmоі' ;11.ивJзtr 

Ан,црfя Ліщ;Іна заuІсть 6.Ригади- 1o-.2:raoвr:f! 
Ц~а Грекова. !728 І?• 

2823 1084 Донесення nо.ІІJ(овника Федора 

~ауuова про опре;11.І.!!ення розоиJІЬ 
~ого з вІдотавних м~агун Jleoнrt 
ІА.tенєва за c.1tnoтo11 та неujччю 
Ів , mпкта.ш. в 1.1 . Г.ІУхfв. 

2824 !203-~Із Справа про невип.tа'Ц боргу 
Wзвнихоw сtаро;аубського 11агІст-

5 січня 
1728 р. 

Ьаtу Хоwою Jвченкоw аите.w w. 'h~~;цня 
Ьтарохуб Ра;11.fону К;узьutну. 19 січня 

Документ за 1724 _ Р • !729 рр. 

2825 !007 Суп.1Іка новгоро;цського попа 

Старо;11.убського ПОJІІ(У Thwoфtя 

про сrягнеЮІя грошей з mляхn~-

ча В.tадиоJІSва Сватковського за 

захопJ:ення товару, що вез.111 ;ц.11 7 ГРJІtНЯ 
про;11.ажу в Польщі, І728 р. 
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2826 1203-S Справа про невип.1ату Ооргу 

оиноu чернtгtвського в!Rта Лет 28 гру,11,ня 

pot.t Лопатою донськоuу козаку fj2~чня 
Пеtру Леріf:І!.1 • вву. !729 р. 

2827 !203-S Справа про невип.иату грошей 

за купJJенІ коні жителеt.t с , Сар1 

Га.цяцькоУ перmоУ сотнf Степапо1 

нечуть козаку с: Сваткfв ГадяцJ ~~2~удия коr J.РугоУ сотн1 Захару Ім~ат • 1 25 сі чия 

ву . . !729 рр. п 

2828 1203-4 Справа про захоnJІення вН!то1 

с . ДуОровне ГорохннцькоУ оотнt 

Чернігівського по.ику йосипом 

JІи'l'вином коня у козака Ар'!'ема ~~сі~~~:; 
Михи теика . 1728 р , !І 

2829 1204-1 Справа про захоп.иення Горне 

товськоУ дfОроJІИ значковим то:в.с 

ришем Старо.ЦуСSського лоJІКу Коз ь~~ИЯ 

.tовсьЮІм у козака ЛочепськоУ ~4 червня 
оо'!'ні Васи.rя Яценtа . 1729 рр . 
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2830 І2І3 Справа про порубку :о Коно 'fОП 

ІськfіІ сотнt JJ.foy бунчукових rо
варишів Dxиw:a t Ваоиля Кандиб 
р~f;цданиІАИ поw:іщика Ваоиля CaJI- · 
тикова жите.nяw:и с, В •язfв , 

донесення І<ОНОТОПСЬКОГО оот-
rниRа Ніжинського полку Йосипа 

Коотенецького про відправку до 28 січня 
jабозу в w, Г.иухів ІО козакfв із Гі~вня 
І:J. · пол івка. · I?SI рр. 

283І І222 Суп.tіІ<а козака с . Припутні 

~ tжинськоУ другоГооrні Івана 
jкравченка про порубку лози і за 
Ьсоrмення бджіл кo.miшпtw oтawa

jiow: Федороw Грищенкоw та jказ 
ёть1.1ана ніжинськоw:у полковнику І9 грудня 
Івану Хрущову про розслідування І728 р , 

2832 120&-І~ Справа про розс.11іДування ска -
J"и жителя w. Батурина Нtжипсько 

о по.ику Якова Толw:аченка про 

ахоп.1ення грунтfв його оатька , 

яіо!J! був толwачеw: при геть1.1анt ~І в:g;;: 
Uазелі, І728 р, 

2833 208-ІЗ Суплtка козака Івангородсь-

коУ сотнГНtЮІнського по.~щу Ва 

си.пя. Казки про захоп.11ення спад 

кОвого грунту" другою друрною 

його теотя та указ геrь1.1ана ні 

жинсько1.1у полковнику Івану Хру 

щову про розслідування. 

19-22 
ЖОВ'І'НЯ 

І728 р. 
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2834 І2І5 

2835 ІЗІО 

2836 ІЗІІ 

Суп.11.і ка бурі вського старост 

Леонтія магеровськог0> про несп 

раве;ц.ІІ.Иве обвинувачення ІІого 

козакоu с . Бруси.пів Бt.лоусівсь ої 

сотні Ч'ерні гів?ькогр П?ЛКУ Оле -
ctєw КЛущенкоu в захоплені ко

не й і побит'D.і та указ гетьuана 

чернігtвськоwу пмковоu:у писа -

рю і горо;цовоwу отаwану про ІВ січня 

Rозс.пt;цування. !'728 р • . 

Справа про розслІ;цу11ання 

поря;цку збору податкf11. 11икона 
ня по11иннос1еІІ та використання 

виuорочних_ грунтів в се.110х Чер 

нtгівської та rбіJІЬСЬКОЇ соте ІО березня· 
нь Черні г івського полку в 1'723 !728 р. І5 

Справа про розслt;цування по 

ІРя;цку збору податків , ви еонання 

Ь~овиносrе!t та 11икорис тання виuо 

ІDочних грунтfв в семх Се;цні:вСь оУ 
Оі'Ні Чернігf11СЬRОГО полку . з 17 берези. 

Г7!6 по І728 рр. !'728 р . І7 

2837 ІЗ68 Супліка козака Шапова.півсько 

~отні НіЖИ.!fСЬкого полку павла 

Іванова про звільнення вt;ц збо-

ру показанщини на час перебуван 9 січня 
ня брата в Низовоuу поході . !'728 р. 

Ар1~. ЦJІМРД УРСР 1966 З• • · Н.376 - 12т 
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2838 1393 Cyn.ntкa козака шаповалtвськс 

O!'Hf НІ.W:ИНСЬІСОГО ПDЩ Пав.ІЗ 

Іванова про захоnJІення хоня 

збор:цикаwи Олекоtєм t .D;aIOІJІOt.t l5 110вrня 
в рахунок показ анщинн . !728 р . 

2839 1447 Справа про нео;цноразове звt 

.nьнення та поновJІення в' чинt · 
tвангоро;цського сотника Нfжнно · -
:кого полку АНАJ)ія Безnа.11ого в 23 грf.1ня 

зв • язху tз схаргаt.tн козакtв за fо2~Р1!1Ня 
побоІJ! t захоп.nення fx худоби. l7Зб рр. 22 

2840 !448 Справа про на;цwfрне отягкен 

ня порцtІt t paцtlt ? 1111те.1fв с.11 і?2~удня 
Лосятин НІжннсь ко"f ПOJII<fBOY 23 оІчня 

сотні. . 1729 рр . 

2841 1547 Справа про розс.11t;цування п~ -

~~:~:~х ~А~::~:м: ;~~:;х 11 t.t I7rn~::ПЗJ а 
РоWЮІ }Іубенського полку . !728 р . 12 

щ ... ... 
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2842 І2І6 Справа про оdвиНJВачевпя 

в t йтоw w. Роwни Лубенського по -
ку АJщрІєw ПЗ:В.ІІОВИW РОЮ!'J'ЯНСЬ-

1\'ОГО упра:виrеJІЯ Якова Богояко

вича з с.qгаwи :в кра•! речей 

пt:. час переdу:ваняя в w. Wоскв 

ra про захоп.аеняя Пав.жовиw ко
wори в .... РОІІИИ. ще HЗJ!ЄJ:SJlИ 

•итеJІІІ 1о1. КУрськ Сеwену сеwеио 

ву. 

2JІИС'J'опа а 
1728-
Іб грп~ня 
1729 рр. ІВ 

2848 І8І3-7 Донесення ко.m~mиього коропе -

2844 ОІО-2 

кого хозорцІ , •иrе.ая: w, Роwни 
Jtуdенського ПОJІКУ Аи.црfя Івано 

вича про вf;D.ІІКО,ІІ.J118НИЯ Сf.!І,ОВИХ 

:в11,1.аt<кfв · wt11анино1о1 w, Короп 

ІЬоипсw Пизикоw, який не з • яви -
ся хо w. Г.uухо:ва по овоУІ! чо- ІЬ оtчня 

.юdитнtіt, 1728 р. 

Сnрава про ЗЗХОПJ!ЄНЮІ спад

кового щtИна та грунту внукоw 

поuер.юго С'J'ОJІИНСЬКОГО ОО'J'ИИКа 

нtюнюького по.аку йосипа Сеuе-

иоаа Іваноw )І;аии.жо:виw У цови ~~ ~Еі~~ а 
І728 р . !6 

Іру •. ЦJІ/ІІРА)'І'(Р 1'66 з .... ... sn - J:!t. 
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Сn~ава_про роз11еарания rрун 

тtв І~нськоrо сотника Прилуць-

:о~~,11:~~а~~::р~р~~f~:::ка g2~::п pia 

Роанівка та ПарафТtУвка . I7SO рр. 44 
· Прих.:яценО коnJї ;D.О!І'уІІЄнтів 

за І7Н р . 

2846 20526 Справа про nрмвернення до ре 

11існичоrо цеху wаІІс!'рів які ра

чва.икоь за Ua.&opooiilOЬKOD ХО

легfвю. 

Прнкщено копі У ;цокуuентІв 

Ізв !664 р. 

28-29 
.ІDІОТОПа,JІ.З 
!728 р . 

2847 20526/ Справа про вІ:z~.правJІення ;11.0 
11 . Глухова житем 11. РоІІНИ ])у

j6еноьхоrо по.кху .ІІ.е11 • яна МоіІоеєн 

:ка , оСівинувач енноrо nо:.Ховиико11 
Васи.:иеw Са.1т11кови11 у ~rечІ з Яо 

'J'~ . llЗGTKY в ПУ!'ИБ.ІЬСЬКОІQ' пові - ~~ч~а;11. - 4 

2848 4286 Суп.1іка :аите.rя о . казн.1Jвка 

t>~моь!І'а Ісаковича геть11ану про 

h овернення ко.пишні 11 орJІОвоьки11 

тарооrою ЧернtгІвськоrо по.11ку 

~ооило11 J.Іахо11~виче11 11а ІІ на, за- 2 JnІотоnа;ц 
~оп.1енноrо за про ...... rорІ.1ки. !728 р. 5 



1 ··-~ 1 ;."" 
2849 Іf!бІ 

2850 4167 

2851 4ЗЗЗ5 

2852 4154 

- 86 - -

,lіонесення кро.І'!евецького сот 

ника Нf•инського по.аку Костян

ТІtн.!! Генваровського про зневаг 

ІІого t-a друz11нн снпоw С!аrуринс аtчня 

tого сотника КJ:и&.1011 Сто11ко11 . 1728 р. 

.lІонесення старо;uуС!ського по 

кового оС!озного Афанасtя Єсиwо 

оького про зС!ір по;цаtків з куп 

І .~""'1"~··-·~"~· І ••.•• 

цt:в капітаноw JІоС!о;uинсьwиw на 0 березня 
корис'l'ь пот:овниха J.uJ Пашков .1728 р. S 

· Справа про ;и;овед.ення ;и;о по.11 · 

ко:внх канце.аярtІІ JІівоС!ереа ної 

Украfни розпоря;цаення геть11ана 

данила Аnосто.11а про вип.аату гра 

11 н11а порці й t-a рацІА · хава.в:ерtА 

ськ1111 пі;~tроз ;и; t.1а11, яkt ваправ

.1яються на форпости та в ІнmІ 

;1t a .11eкt вt;uря;циення. 

Справа про нцанвя конеІІ з 

Новоw.иинськоf сотні Нtиинського 

ПOJJKY в ;iono11oгy Батуринсьtс І ІІ 

ПОІІt-J . 

f?~g:_;uня 
5 С!ерЄзня 
1729 рр. 27 

І5- І8 
Jl: OBTR.11 
1728 р. 
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Кро Іо ко 

2853 І2І2 Сnрава про захоп.1ення wаІІна 

за невиппту борrу священникоw 

о . Бt.10В0Аи Роwенськоr cor11i 
JІубенського по.оу Іваноw ДІ.Іfт- 24 .tl)toгo 

ровичеt.1 у козака Герасиwа ОХ1!а !гf~~ня 
ra . 1733 рр. V 

2854 9920 Cyn.11.txa КОАИШНЬОГО г.11ух івсь 

кого оо'!'енного писаря Сави Uат 

ві єва про повернення грошей , в т

рачених ниw ПрИ noi'з;ir,цt ;цо ld.oc 

квн з Г8'І'ЬW8НОW rваноw Скоро- 6 ЖОВ'І'І!Я 

nаnоьк и 1~1 в Р22 р. І728 р . 

2855 24 • Справа про пр.1вернення в пt -
А8НС1'Во колишнtw чернігtвоьЮІu 

по.повиw обозниw ГИа't'оw Сахнов 

ськиw коsакtв с . Be.11ичJttвii:a We -
оьхоУ OO'l'Ht ЧеркІгfвоького по.1 

2856 34470 

ку -Якиwа Івченка , wихаІt.ІІЗ Дави ІВ берези 
.;1,енха , ТІtwофtя СуіІенка ra Jн . Р28 р. ІВ 

Справа про nереховрання в 

WSЄТHOC'l'J ПО.ІІТ8:ВСЬКОГО ПО.ІІІtОВ

НИКа Васи.1.11 Коч76sя , в с . Ji,иii:a 

кьк а По.11rавськоУ перв~оУ по.ІІКо- 2І &ОВ'І'НЯ 

воУ со'І'нt ое.1Яню1а В'І'tкзча Іва fs2~~pecн 
на почепцова . 1780 рр . 32 



д••<І•ро-

286І 32059 

- 39 - -

Листування гетьwна дани.1а 

Апосто..а 3 ПО.ІТЗВСЬКИU ПО.!ХО:В
нихоu Bao11Jie.11 КочуСSевw про oCSтJ 

Кро І••< Кса а •"'""П,,_•• · 

•ения ЮІТЄJІtв По.1тавського по.11 .~і~: 
ху вt йоьковиuи постоя'61. І728 р. 

2862 32064 Донесення полтавсьхого поJІ-
ковню1·в ВасІІJІЯ Кочубея про при 

вернення nерево.tочанськиw J,OзOJ 

цею Пврхоuоw Ольховськиw хозакt 

о • .пусsчвнкв t XBHAHWtfBX!I ;цо пе 24 січня 
ре:во.11очаноьхого за.ІІІ(у . І728 р. 

2863 32056 Справа про оутичху wt• СSвх-
wуцьІСНw роз'Уз,11;оw на чo.tf з ота- П .ІИстоn в 
waнou та звгоноw запврfзьких хо 17~Рта 
зеків на р, Торець. 1729 рр. 26 

2864 32С6З Донесення значкового товари-
ша П0.tтавського по.u:у Євсrафtя 

І(уJJJІкова про захоп.1ення грунту 21 оі 111111 
генера.аоw фон-Вейс6ахоw . 1728 р . 

2865 32052 листування гетьwана Даним 

посто.1а з ПОJІТавоькиw ПО.І!СОВНІІ 

ow Васи.1еw Кочуdеєw про звІ.n.-
нення вf,11; nовинностеR пераво.10- J;;;~ 
аноьких перевозч икі в , I7Z7 р. 
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2866 32С60 Донесення Полтавської' по.ІІКо 

воУ канце.ІЯрН про взяття xada 
рtв поручикоw Jе;ценовиw вІ;ц cr Р-
mини- пf;ц час розс.1tдувания пра 7 січня 
вµсностt на wає.rки. І728 р. 

2867 32068 Суп.ІJ!ка !(0..Q!8НЬОГО ротwtстр 

JІа~W.1іцького ПО.ІkУ . :во.аоха 

Костяиtииа Зеру.111 та указ геть 

wана по.11тавськоwу nо.ІКо:во.wу Ва 

си.о:ю Кочуdею про з:вt.аьненвя 

ІІого дому :в w, Ве.іИкІ Бу;цища 

П~.11та:вського поJІКу . :від повмннос ж~:-J~ 
тей на один рік , І728 р, 

2668 32С68/ Суп.1fка пте.Ія: w, Батурин 
~fриського ПО.ІХ)' Dхи~ Нечипо 

1

"'""'1-;;;:::-
~" .... І ..... 

реНRа про захоn.иеияя грунту за І7 .іИС'rоп 21.а 

dорг різникоw Ваои.11ем ЗІохненко1 1728 р, 2 

2869 32058/ Справа про Пр!значеиия :ваго 

:вqго t по:відерко:в.ого зdору на 

користь W11ко.1аУвоькоУ церкви в d@g;~м 
w. Кро.11евець НІzииського по.u:у. І729 р . 

Прик.иадеио копі У ,11.окуwенті:в 

за rт~ р. 

2870 32067 . Справа про :вf]ІJ)е)Іонту:ваиня ~9 ..:;~:ня 
цейхаузних сараїв :в w. ПО.І'І'а:ві. І728 р . 
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287! !8736 Справа npo видачу npoвtaнty 
з По.11тавського по.цу д.rя ap1.1tit- І5 а:овtня 

ських полк.Ів та розцінки на про -і7~топа; а 
вІан-r . - , !730 рр . І9 

2872 82065 Донесення aиre"t:a 1.1. По.1'1'~ви 
Федора • E!.ux'J'!.I і: o.texctя Сущиха 

за наказоw .l[аии.rа АПОС'l'О./18 про 

виiraa'l'}' грошей витрачених на 

nоlздки до Криwу за наказоw ге- ІЗ .rюtого 
:rь11ана ,lІанила Апооrо.аа. !728 р. 

2873 321Х>І . .lІонесеиня t вlдowoorf Пo.irraв 

ського по.rковоУ каиuе.-. ярtї про 

гротові п~:мdутки за І по.rовин;у 4- 8 
І728 р. t~~~н~. І4 

2874 305!8 Справа про на.а.ання коня. з 

2875 25!40 

Бохwацької -corц,t НtJІІІиоького 

no.11xy .ц.ая перевозки бровароькоУ У~~~~ 
І728 р. 

Донесення dунчукового товари 

111а васи.tя зава.цовського про на

дання µя поои.rок 8 козаків з 
вІйсько:аого с . Хwе.иІв Старо.цуd- 26 жовтня 
ської ПО.І!kОВОі' сотні. !728 р. 
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2876 25157 lloнeoemrя сина nouep .1:1oro 
t~~еnтажJвоького сотника C'I'apo,ud 
~:: ького nову C'l'enaнa Heo!'t!poви

ti:a про повернеЮІ"я rpo111elt , ВИJ.8-

~их його dатько.u oo'l'eнouy писа

ІРю за Oж:J•dy , ra донесення сот
Jника Івана Wанк івськоrо про при 

ринення зdорІв в сотні д.tЯ с.n.ка 

j'І'и с .1,.:dи пи:::аря . 

28Т7 ІІЗ43 · Справа про ЗНЯТ1'Я Bi.ll"Y"-8KIUI 

Кр.•• •• 

І,9 
лисrопца 

!728 р. 

,""""1, ... '""°'І••••• 

ІВJА церкви з козака u. НJиина 

Івана l/Уdченка за чеrверте одру r ~~;~~~~ 
j!.ення. !728 р. 5 

2878 926! · Унtверса.1 re'l'ьwaнa ,11ани.1а 

1Anoo'1'0.1a no..11raвoьp;ouy пововни 

JКУ Заси.m Кочуdею про відправку 

JпровJанту ;цо w. Перевомчиt ra 
tvкази rенера.n.ни.u ооаву.1:1~ . хо

ІРJц:оwу та cтapwdoi.кo.uy nово 
jвowy оdозноwу про пре;J.оrав.1ення 7 січня 

ІЦО W. ГJУХОВ8 Вf]І.ОІІІОС'1'8Й Вf]І. ТТ2~реСН! 
13 11орцихtв . !729 рр. 

2879 9342 Указ rетьuана ,11аниJІа AnocтoJ 

нІ а:инському по.uовнику Івану хР -
щовf про нцаивя пІ~вtJ. ;r.м пе

ревозу tконоотаоу з о. Соояицf 

;цо 1&1хо .111УвськоУ церхви в u. НІ І8 rру]І. НЯ 

аинJ . !728 р, 
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2680 9345 С1п.1:Іха хозаха с. fС:урховичІ 

Ct>ai}o,nyOOьxoY J.!!УгоІ полковоУ 
СО'!'нf J.І.а'!'вІя БІлохвос'!'ова про 

захоп.1ення груит1 в с, Гарце.11 

з начховиw 'l'oвapиarew Янкоw Uище 
І5 гру,nкя 
!728 р, 

l68I 9343 Справа про повернення гроше 
І&-19 iro.aишпJw 11афароw васи.1еw. Воско 
w1.nня бо Янихоw Старо,nу6ськf.Я ра т)'ІІ J . 28 р . 

2882 56І8 Донесення і вt,nowJcть воро-

нtзького-оотника Івана Хо.ао.nов 
ча про захоп.аення хн . о.rехсанзt 

pow Uеньm1ховиw козацьких гр;ун 

'f'IB в Яwпfд,оьк!А СО'!'Н:І НІаино 
І2 сtчня 

кого полку. f728 р. 

2683 8848 вНутрt 11нІА реєС'!'р CJ)tOBOY 
справи жи'І'е.VЯ w. Ніжин Ваои.uя . 

І4 жовтня 
Іл:.11tна . Г728 р. 

2884 1524 Справа про apem'!' в w. Нtаинf 

на !!РWарку за наказ:оw ге'І'ьwана 

Данила Anoc'!'oJia шляхтича Серб! 
:воького , прио.11аного з у нІ вер)а 
..1a1i111 вt.n пt.nокарбtя КнязІво'!'ва 

ІІ .Ш'І'ОГО JІМ'l{)ВСЬХОГО .n.u ух.аа,nання ХОН'!' 
ІО травня 

рах'!'Ів ва куn:І:м11 во.аів. І728 р. 63 
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2885 20'596 Справа про представ.в:ения з 20 •овтия 

поякtв вt;цоwоотеІt про rв • язне- fв2~стопо1.а 
173! рр. 25 

2895 00496 донесення по.о:овнижів ухраї 

2887 30495 

ських по.пів про о;цер.а11ня уні 

верса.uу гетьwана із за6ороною 

продажі козацьких та Інших грун ~~ :;;~~ да
тtв ;ц)'ховеиотву . Г728 р. Іб 

Cyп.11tii:a вtІ!сЬf(ового канце.ІІЯ 

рнста Іване Буто111<1а;унІвероа.11 

гетьuана дани.rа Апоото.rа про з 

пне БJТО-ВИ'ІВ в KOWIIJ'T 6JH'IJKO-
BHX товарИІІІв та взяття ІІоrо 25 .111с топ ;11.a-

nt;ц гетьw:аноьку протекцію. ~~ЕУ~~я 

2888 2С1596/ Сказюt nо.t!І:ових з6орцикІв 

про з6tр по;1.аrк Ів ,11.0 ВtІtоьково- 0е~:Я 
го скар6у. . !728 р . ІО 

!737 р. 

2889 2259 ВІ;в;оuостt з Q:о.п<ів t ооrень 
J'!tво6ережиоУ :rкраїии про купtв ІЗ 6ерезн 

JW та відправку ;11..11я aput !!ськи х fr3~ру;цня 
по.пків провіанту І фураsу . ;1740 рр. ІОЗ 
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І728 р. 

2889§. Bf;1.owoc-rl з ло.u:ів і со1'ень 
:ЛІвоСSере.ано'f JкраУни npO ціни 20 сі<~ня 
ма ЛрО:ВІ8И'r 'rB фУра.а, ПРО ЛОС r~r;;:HЯ 
оrа~аиня ииwи арwІЯоьких по.п:ів . І74І Р_Р • 92 

2890 Jh.loт nt;1.nоJІКовиику Ісаю Суха 

реву npo лриси.п:у вtдowoc-rell: 

про кf.ю.кІсn nрк:вериеиних j 

пt;11,,11,ано-r:во козакfв вс . ОС!t.tачів 

Ба.туриноь~оУ оотнt Нfжинського ЗІ трав.ня 
nолху, І728 р . 

289І Справа про nоmкод:иення неві 

дot.tиw nа1.1•ятиика на wогилt гене 

pa.JJ.-JJ.eit-reнaнтa фон -дер-Фоnпа 

в 1.1 , Нt.аинІ, 

2892 "c:rn.1tкa значкового товаРиша 
НІnноького no.u:y О.Іексfя UихаІІ 

.11овського npo захоn.11ення aнte-

.1ew 1.1, Нові U.Іини ЮІри.11оw Jiaз<ie -
коw Лекарt :воького груноrj ?ІВ бо~: 
ora 1каз НОВОW.ІИИСЬКОW)' ОО'rНИКУ 

Н~..ИНОЬКОГО ПОJІІСУ про ~озолі;~tу .аоі~О 

2893 Справа про захоn.11еиня коза -

коw о . Го_.~усsиче РоІtоькоУ сотні 

q е_рнtгtвоького ПОJІКУ Васи.11е1.1 

1728 р. 

І<::t'.ІІІ єнкоw у значкового товариша 26 сtчня-
юХи1.111 іllер:ІІуновиЧа nІддаиих . і1~"~:0 8 

JІр" •· 
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2894 

2895 16285 

2896 26!06 

2897 ІСУ791 

2898 97ffl 

- .!16 -

Справа про наїзJІ,и піцаних 

з с.11 . Ясенової' 11:н . О.ІІександ.ра 

Uень_І!Інкова на грунти жите.11І:в 

ГрунОЬІ<ОУ oomt ГІІJІ,ЯЦЬІ<ОГО ПО.І 5 ІtВІ'fИЯ 

к) . !728 р . 

Суп.11Іка воронізького сотник; 

НІаииоького ПО.І[!І;У Івана Хо.ІОд,о 

д.ича унtверса'.л гетьwана Дани.аа 

АПОС!О.ІІа про НЗJ[.81/НЯ Хо.1од.ович Ч ІОВТІІЯ 

о. Свtт.ІИчне ПJІІ.ІУЦЬкого по.І[!І;у . 1728 р. 

Справа про невиn.11ату гро11е ІІ: 

город,иськііw сотнико11 дУО:еноьхо 

го по.пку КИрикоu t хозакаwи Па:' 

JІOw тиwченко11 і uартиноv Си -

!'"'"""'~"~··· ." .... 1"." 

рОваtкос жкте.11ьцt u. При.rуЮІ · 5 .ІDІстопа а 

Агрипині Богаєвс1.хt.іза захол.1.е rlV-

не ниw~ 11аІ!но . 
~; гру;11.ня 

28 р. !4 

Справа Про привернення в пlJ 

д.анс tво козака u. Ко.тІшани Га-

;11.ЯЦЬКОГО по.ву ~ Ю!ри.аа Роя ;цру.а~ 
12 Оерезк: -

ною_га;11.яцького поnо:вника гав- 12 гру;цня 

ри.аа UИ.110Рм,овича . 1728 р . 

Справа про захоп.11ення грунт 

ora не:вип.ааоrу грошей чернігt:воь 

КИІІ ПОJІКОВИІІ сщею ваои~ІІ кв rr· .!ІИС'fОП ;11.а 

неnськи:~.t вtіtоьковоwу канце.11ярио 1728-

5 

ory Костянтину Лесено:вичу . l.IJ:zfB~ 21 
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2899 244-47 Указ геrь11ана ,lІани.11а Anocro 
JІЗ старо;цубськНІ по;n:ковНІ отар... 

шинt про ;цостав.11ения )І.о 11. Г.ІІУ 

хова чоп:омьttого старосrи t 
ІО січня 

вJІІіа, 1728 р , 

2900 І208/І Справа про захоп.tення гр7иту 

г.n1нськи11"11а11fсиико11 Оwе.аяиоw 

J хозака с , Бубни ЯоwенсьхоУ со -І.иисrопа.~а 

нt ,Дубенського по.п:у Василя Коз гf~26~пня 
.иенха . І727 р • 

290! ІО48/І Справа про привернення в під 

даж:тво Ан;црtєw Борсуко~.t хозахf 

о . Припутн і НfаиисьхоУ другої 
28 .ІМ-ОГО. по.ІІКової comf Грицька , Якова t І червня 

о.rехсія Гуриненхt11 . І728 р . 

""" 987-І Справа про вцачу гpomelt з 

ВНtс ьковоrо скарбу на уrр~11ання ІО .n~пня 

Оер6ськоrо гусароького по.nку ra І728-
7 с ерпня 

ЧУrJУВських ка.ІШИкfв . І7ЗО рр. 97 

2903 9f!7- 2 Справа про в11;11,ачу гpouelt з 

Ві Rськовоrо cxap6J на Jrj)мwания ~~~я "t 

чугуі:вських ка.DІИttів . І728 р, 



2904 

2905 

29(>; 

1 ··-~ 1 " ""' 
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15085 

8060 
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Сrтра:ва . rтро захопJJення грун -

тів, х1;11.оби та 11ри:вернен11я :в пі -
.11.аноr:во при.qЦЬ.КИw: по.u:овиw 

оаа:ву.11оw UИ:xalt.ІOt.t wо:вчаноw: ко- ~2:.croпi;ita 
за.кt:в о. талаУвке Красюко.пю~,ин 29 ·квітня 
аькоУ сотні При.куцького по.1.!Ку . 1738 рр. 75 

У'каз гетьuана l/.аниJІа Апоато 

.ІІЗ значко:воr.q товаришу СrародУ. 

ського ПО.ІІКУ Сrепану Коаовичу 

про провеж.ення роза.11!.11.ування 

скарг ж11те.1і:в w: . ПонурТ·ницt на 22 .І!ИПНЯ 
wtаце:вого прикаачмка . Гl2В р . 

Справа про нцwірне стяnіеню 

порцtІt t рацій з qіnаних ;цруzи 
ни гетьw:ана Івана Скоропа;1tоька1 

ІІІ!'е.Іt:в а.1обt.11.ох Березова Ру,11.ка 

ПИрятинської сотні: .Щбеноькаго 
13 .ІІЮ'J'ОГО 

поцу і Леwешtвка При.І!)'цькоУ 5 квітня 
по.u:овоУ ао!'нt . !728 р. 

29(]7 Справа про пІ;ц'ІВердаення пра 

W.ГлиноькоУ ра!'ушt атарадубоько 

го ЛО.ІКУ па збір ПОJІ.8'1'КУ 3 80.ІІJ 

ХИ НС ЬКОNІ Н.ІИП8 t 
. про заборону забу~ви бІм 

а оборіІ:о У церкви :в w: . J.ІГJІИН ; 

про иаУзди :вихідців з ІJра:во 15 J1ІУ.11.НЯ 

берЄІ'іНОЇ УкраЇНІІ НВ ІИ'J'е.ІІВ rгz.~ОГО 
J.Іг.111наькоУ сотні . 1732 р. 20 
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2908 726 Справа про с тягнення з стар 

29С9 813 

шини Стародуdсьхоrn пo.llliy прив ВО вереон 

JJасиеиих ИИlіІІ гроwадських гро- ~2~авия 
шей. І732 рр , І23 

!729 р . 

Справа про захопJJення сtна 

зиачковиu товариюеu При.иуцько-

го ПОJ!КУ AHTOHOJ.t І.І аценкоw у жи 

те,11tв w. При,11уки Івана І.иьченка 

t Якова Нооу.пенка та про з;цирот 
вако.пи шньогонаказногоuонаоти -
оького со'і'Ника Григорія 3абарно S- І9оІчня -
го . І729 р. 22 

l9 IO !257 . Справа про призначення овя- 16 липня 

291І 148І 

щеЮІка Якова Вишенського ;о.о оо §і2~у;u,ня 
борної церNВИ Гадяцьхого заwку. І7ЗІ рр. 23 

Справа про пі;цтверджею~я пра 

Новгородської Успенської церкви 

Староіуооького полку на збtр 
wи·та з перевозу в с, !Jирогtвка 

про збір вагового, скотного 

і ковmовоrо в м . Новгоро;ц-Сіве1 

ську та в~Qдіння братськи1.1 nво- 14 червня 
pou. 'I'l29 р. П 

Прикладено коnіУ докуwентІв 

за І657р. , І668, 1688, 1678, 
!715 рр. 
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Лист гетьw:ана ,&Інк.11а Апосто

ла Генера.~ц.ноw:у вtАськовоw;у су

ду про прис11.цу вt;цow:ooteA про 

н аявність оправ ввреїв з анте- ІІ ГРУАНЯ 

.tяw:и JІІ во6ережної УкраУt1и . 1729 р. 

2913 2345- 1 Суп.11tка JІИТеJІЯ о . !Са1.1енки 

деw •яна Конопенка про захоп.rен-

ня спа;цко:вкх грунrtв t wаАна Ао 18 оfчня 
о навfоrкою Усmною Сrепановою J:l'29 р. 

2914 2390-1 Справа про огол:оwення в по.11к х 

лtво6ереаноі' Уи~;в їни указу Сена 

ту про пf,1;гоrовку сrаршикм t ко 

аиІв ;ао :вfАсьиового походу :в ч~~;~: 
випцку напа,цу Туреччини. 1729 р . 

2915 2390- 2 Донесення поJІКо:вникІв ЛІво6е 

режно'і України про о;цер:ааЮІя 

нf:верса.rу про nf;цготовку отар-

111ин11 І козаків до вtnськовоrо 

noxo;ay :в випа,uку нana)!.J Туреччи ~~~: 

,"."=1"~" 
'"''°"і····· 

ни . !729 р. 21 

2916 28135-1 Укази гетьw:ана ДаЮІJІа ·Апосто 
JЩ коропоьхоrq сотнику про вида 

у грошеА за ,1;ва wloяlU{ на Ytl* f 111;~~g: 
w:ання хоw:панt qськогq ПО.О:;"( . , .І729 р . 
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29І2 Т729 ЛИот гетьwана даниJJа Апоото-

~а Генера..иьнощ вІі!ськовоwу су

у rtpo прнси.u:у :вІД.01.1остеі! про 

~аявнtсть справ євреfв з ан те- ІІ грудня 

j.пя1.1и JІІ воdережноr Укра Уни. 1729 р. 

2913 2845-1 Суп.1tка и:ите.1я о. Каuенки 

Щеw•яна Кононенка про захоп.1ен-

)НЯ оnадкових грунтів І wаі!на І!о 18 сІчня 
о певІс'І'кою Устиною Степановою 1729 р . 

2914 289~1 Справа про ОГОJJОШЄНЮІ в ПОJІК х 

~вобереаної Ук~:в Уни указу Сена 

tтУ про ПІАГОТОВХУ старшини t ко 

~:~~:к~о н~~:;к;;::ч:~:~АУ в µ~~!. 

2915 239~2 ltoнecetmя noJIКo:вf!Иti:f:в .Лfвоое 

ІРежної України про одержаtmя 

ні:верса.rу про пtД.гото:вку отар

•ин11 t !І'озакі:в 11,0 :вt ІІськового 

~оходу :в :випа,цжу напцу Туреччн J;~~ 
!ни . 1729 р , 2І 

29Іб 2885-1 1!І'азн гетьwана Дани.па Апоото 

~.ц коропсьноwу сотнику про вида 

у гроmеІ! за два wtояця на утри~Ів~~~g::-
jwання коwпаиі~ОЬ!І'ОГq по.пк~. , 1729 р. 8 
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2917 3130 Справа- nро иовернення геn -

2918 3ІЗ6 

11ану данилу Апосто.11у рангових 

11аєтків розданих геть11ано 11 Іва 

но11 Скоропа1ськи11 свої11 редича 

f . 11онастиря11 , 

Справа про образ.11ивt висJJов1 

зінкtвського сотника Га;цяцьког 

ІІ-14 
серпня 

1729 р . 

полку Uе.11етія ІВдRа на геть11ан; f6~~r;ня 
дани.11а Апоо'r0,11а, 1729 р, 

2919 3956- 1 Справа про приУзд до 11 . Г.11у 

хова гадяцького по.11кового обоз 

ного Грабянки д.nя перевірки ві; -
правJІенного провіанту до Перев1 

лочаноького і ПоJІта:вського , І.ІЗ 

газ ин ів з Чернfгівоького і Ст; -JІи~;~~ада 
родубського полків, 1729 р. 

2920 3957/1 ёуп.11 t ка о'І'811ана і житеJІ і в о. 

2921 4491 

U.утин ГJІУхівоькоУ сотні Ніжине~ , 
RОГО по.nху про звільнення від 

видачt рацій дм rлухtвоького 

гарнізону, 

листування геть11ана Дан'ила 

Апостола ·з управите.11еw гадяцмсс 

го полку Івано11 ЛоW!КОВСЬКИІІ ПІ 

звільнеяйя з посади заведовuя 

8 грудня 
1729 р, 

Гаіяuького полку Ставецького за 6- 12 

l""'"j"~·· ••ото• ••••• 

ІО 

· передачу до раfуші частини збо ~~~о~~да б 
рtв на nо трее\И ге1'!>wана. 



- 52 - -

І '"- 1 " .. ,. 
к,.. •••• 1"""--1 "··· · ·· ..,·І····· 

2922 6220 Справа про приJзх J.O 1i1. Г.11 

хова з<Іорщикtв з вt:101~1остяJ.ІИ п]jІ 

з<Іtр податків та ви<Іори з<Іорщи 

кtв !і по.о:ах Лі:воеІере•ноЇ Jкра 
у 29 січня-

28 грудня 

"'· 1729 р . 28 

2923 5799 Справа про дозвt.t аите.t0 w. 
Ясwинь r.11хtвсь1<ої оотиf Н:Іаин 

оького пощ Григорtю Несиню на 
13 .ІІИПНЯ-
21 JІОВТНЯ 

п9СІ7дову 1i1.n1нa , Г129 р. 

2924 6416 Справа про розшу1<и купця t.t . 
Пересмв.tя РязанськоУ гуСІерн!У 

Никифара Рюwtна , якиА посецвс1 ... Іq>о.певцt Ніжиноь1<ого ПМКJ 
за иеnоставху ПО J,ОГОВОру З 

Го.аовною пров:Іанrською каицем 

~Jрвлло к:;~рах:;с~:~х~р:::~~:і~ 
сьхого пt;u;аиого з t.t, Кри.аова ЗО хв:Ітня 

за переправу на ЛІвоеІереану 
1729-
б а:о:етня 

УІ<раУну . 750 рр . 42 

2925 6~19 Справа про надаЮІя на ранг . 
га;цяцькоwу по.повнику Григорі ю 

Гра<Іянці w. КЗІ~ІИmик :І o1.t О::та 

пtвка та rJІІt.t 'ЯЧК8 КоІ.О!DІИЯНСЬКІІjЇ 

оотнt Га.цяцько го no.tKY про кра 

дІ•КУ гро11е А у по.аковника його 

с.а уа: ите.1е1~1 Oxpi1i1ot.t Вертеианкоw 21 січня 
nро..захоп.пання вt іІ:ськового зСІОJ 0'1Г;~Расн 
з. wлика га;цяцькиu по.повникоw ~ 1753 рр . 5І 

ВАОВИ 1.ІЯНИ ЧарнКJІІо:воУ. 
За ~. Jol.376 - Іh. 

,. 
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Справа про з няття . з поса~ 

tвангородського сотника Н і 11.и11- 4 .11ипня 
сьхого noJl}(y Андрtя Безпа.nого ~~2а;;резня 
за здирства . !736 рр. 64 

2927 5683 С1n.1іка роt.tеноьких &иrе.11ів 

JІJdенського по.жку Васи.ІЯ Риuа

ренка , 'DоюфJ я Куз ьt.t енка , паu: 

Риwаренка ra wоrи.1tвоьких .аиrе 

.1tв Ан;црfя ГораУна t пав.1а Іr::/

зевка про прискорення розгляду 

~~в~:r:д~. Генера.ІІЬноwу вt Іtоь 2 J~§д~~ 

2928 88411 Донесення nри.І)'цьхого кowt -

capa Івана Бt.rича ta. 7каз геть 
wана nри.~уцькоwу по.1ковкик1 пр 

зdере.аенвя гро•еА одерааннх за 

провt ант -від odep...npoвtaнтweRc e-j~к~frн: я
ра хоuякова. !729 р. З 

2929 965І JІонесення -.ите.1Ів с . Сушаки 

2930 ІЗІІЗ 

ТопальсьхоУ oorнt Старо;цуdоько 

:~А п~~н::к::х:::::::Р~~~оаа "і~"~~е 

Справа про з11І.1.ьнення доuу . 

зяrя геrьwана ДаЮІ.1.а Anocro.111 
Івана JІ01.111ко:еоького в w. Сосни ли,;;~~ада 
цt Чернігtвоького nо.аку в ід ко - !729 р . 

сисrентfв . 
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2932 IS654 
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Суп.rІка аиrе.rя о. БакаУвка 

дtвнцькоУ оотні Ні.янського по -
ку АУцрtя Ба.rацькоrо про приве 

нення в nІцапство отарооrою. 

того • oe.ra та указ ren.waнa 

11'91 ••~· 

;цІви цькоwу оотнику !Jкову Се,11ец -~і~пада 
коwу про розо,11 І дування . І729 р. 

Справа про сп і р за rpyнni 

wІи ОПQJІ.КОЄІІЦЯWИ .ите.rя w. Іва -
rоро;а.ка Ніжинського ПОJІКJ Сте

пана БІ.rаmенка . 

При к.ІІаJІ,ено копі'! ;цокуwентJв 

за І68І- І72І рр . 

7- ІІ 
JІИПНЯ 
1729 р . 

2933 IS653 Суп.d ка .ите.ІЯ w. Раш! вха 

293li ІЗ652 

Га;цяцьхого по.п;у Uиxa R.11a КотJІО -
І:Qенка та указ rетьwа на rа;цяцьк 

uy накаано~.q по.аковнику про за 

пис в хозацькиІt хоwпут . 

Справа про звt..о.нения вІ;а. 

n.ram nо;1.атку за во.11одtння WJІІІ 

HOW ХОРУН•Ого Козе.11ецькоУ ПОJІК 
воУ сотнf Киї.воькоrо nо.ІІКу Гри 

rорІя Парфенова . 

23 черзня 
ІО .ІІИПИR 
І729 р , 

ПрикJІЗдено копію ;11. окуwенту 17_23 qервн 
за І653 р. І729 р . 

1····-·~""" ....... 1 ...... 

21 
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2935 IS662 Справа npo захоn.11епня "б&JІІ -
НІІЦЬКОГО" npow:кc.ty ~і&ННСЬkКХ 
мf11ан куnцяwк-греха"Н , вірмена jlf.~~~;я 
ми ta росіянами, Г729 р. І5 

2936 І366І Сnрава про захоп.ження грун-

2937 !3660 

2938 ІЗ658 

tfв козаком м. Сосниця Чернtгt -
ського полку Федороw·данн.11енхо 

1 двоюрідного брата ба1уриноь- §Sв~~:; 
кого козака Прокопа ,lІанн.1ен1tа . !729 р . 

Справа про no6H'l'UI та образ 

жите.11ем м. Г.tУхІв Ніаннського 

по.rку Яковом К;ІІву.1ею . прапоJ:8(н 

ка г.в;ухівського гарнізону ,JІемн $ ~~~~=-
да Рогаче:ва . 1729 р. !4 

Справа про АОРJЧення геtьма 

НОМ .JІІІННJІОМ АПОО'І'ОJІОМ козаку 

Г~ХfВСЬКОЇ CO'l'Hf НfИИНОЬХОІ"О 

по.1х1 Пав.Q' Ур:виюзОС!'f перевір 

ку поаrтових сmнцtІІ ві~ м. Г.tУ 12§80 :rп~:я 
хова до м. Ю!ЄіІа . !'729 р. !5 

2939 ІЗ656 Cyn.1txa ХО'І'ИВ.І.Яноького он-

мана ГородняноькоУ Со'І'ні Черні 

гівоького по.ику Хоми Шу.1111ка '!'а 

козахtв оо'!'нf про повернення ГJ 

тів захоn.tених ге'!'ь'маном Іва

ном СкороnадоЬІ<им. 
20 Ч8JПІНЯ 
!729 р . 
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2940 Пб55 Справа про захопJJенвя опа:.-

хового waltнa та грунтtв хозаха 

Ба"rуринсьrоУ сотнt , Нtжиноького 

1'""""1""··· .. " ...... . 

по.аху Григорі я .&Ічха в 1.1, Коно- 19 ч ервия 

тont Rого вtrчи1.101.1 Никифоро1.1 f~~топа~ а 
СавоRськоw. 1730 р, 211 

2941 І4099 СупJJ!ка козака с , Гринtвка 

2942 111008 

КраснокощнноькоУ сотн і При.пу 

цького no.Q:y Івана Зуба про по-

будову І.Іе.аанІ єю Со.аогубовою W.ІІИ ІІ 8 вереси 
на на його гребJІf . 1729 р , 

Суп.11tка купця w, НІпн DрІя 
Коооrянrиновича про неви плаrу г11>

mеІІ за oпt.in.нy rорг!В.111) хупщJw 

грехоw. Лфанаоtєw. Ски/.ІС!азееu ra 
указ геrьwана нtжинсьхоІ.І)' вІІІrу rв;~g:~ 
про розо.11І;цування . І729 р. 

2943 14280 Суп ліка козака Соо ницько У 

- oor:нf ЧериJгtврького по.яку ~ки 

ти Кnеиха про захоп.11ен~я маІtнJІ 

зиачковиw oroвapиmew 'ІИwофІ єw 

Сербиновичеw по фальшивfR оу;цо- 2s sов оrня 

вІ R виписці . 1729 р, 

29114 І428І Справа про зняття з посади 

та вt;;цправ.аеm1я ;цо 1.1 , Г.ІУхt:в 

хро.tевецького оотниха Пн.ІІИпа 

Федченка за з;цироrва , · 

3 .ІІИС'rОП8 а
І5 грудня 
1729 р , 12 
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2945 14282 JlиC'I' гетьwана Даним Апосто 

2946 14446 

.ІВ ки . шаховськоwу про відправ 

.11ення ;ц.m .розс.1tt;11,ування о прави 

про побиття та безчео'І''l'Я жи'І'е- -
.1ЯІ.ІИ о. зазерцf JІІоІfІf.!ЬОЬКОГО 20 жовтня 
управиоrе.rя ЄВ.1аwІя Брmсанова. !729 р. 

Справа про розwежуваиия nа

.1UвоькоІ сіножаоrІ в НІаиноьхо 

wy ПО.ПКJ . ЩО НВ~&З.18 ;І.О Гене -

ра.ІІЬноf вtІ!оьковоf apmлepJi' з 

грунтаwи житеJІ!в о • .лохо rки Во 

рои tзьRоУ сотні Нtжииоького по -~~~~ 
ку . !'729" р. 

2947 14340 Справа про визначення по;11,ат 

хtв 110 збиралися на ранг геrь - 13 січня 
wапу в Га.11.яцькоwу nову . І729 р. 38 

2948 14786 Суп.tіка свящеииха w. оп t mня 

Гадяцького ПОJІКУ fie~pa ДeW ' ЯRD 

ва і указ rетьwана Н!жипськоwу 

wагtотрату про виnмту боргу з 

wа йна nowep.toro нtж:инсьхоrо хуrІ»~~;~~я 
ця ~на Цохо.tя . 1729 р. 

2949 14786 Справа про звмнувачеипя зна• 

ковиw 'І'оварКJПеw Фе.11.ороw Деwи;11,ов 

ськиw сина бунчукового 'І'овариша 4 вересня 
Во.110.11.иІЛІра Ло.11онецькоrо у пере f~2~Равия 
Jttl6o'l'Bf з pf.JІ.HOI) оеотроЮ-.JІ.РУЖИ І?'ЗІ рр. 24 
пою ДеwидовсЬІсого . 

Проwо-



2950 І5089 
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Сnрава npo привернення в пJ -
;iaнouo tркАtєвоькиv ооrнико11 

С.В:авувw Тробиж:ькиw: хозахІв w. 
Чигрин-дJ'сірава JІусіеиського по.11 

1.""--J,~·· 
·""-І·""·· 

ху , 110 nepeceм.mioя на грун'l'И і~ ~?:~~ -
о . Nорозtв.ка. І729 р . 8 

295І І5097 Справа npo зият'l'я з nооа;ци 

Черні гtвського вііі'l'а Фе;и;ора Jio ~ ~~~:; 
na'l'И за з.1оuивання '1'8 з;цирств І729 р . IS 

2952 І565З Сумtка сіунчу:кового товариш 

Семена Шау.ии про захоп.1ення 

w:.вина Нt.аинськиw: Б.tаговt111енсь-

хиw: t.tонаотиреw: . І729 р. 

2953 !5654 . Суn.ІІка JИ'l'е.ІЯ w. Черні гJв 

Івана Фрункевича npo nривлаоне 
ня wаJІна колишніw ;цозорцею ии -

2954 І5660 

~::~w w. НІо:н UихаІІ.в:оv Кан;а.и - Fr-go~~Пal 8 
3 

справа про захоплення .1Jcy t 
ГРУН'fУ Гв;цяцькиv ОКЄ.ІІЬСЬІЩW: wo 2 жовтня 
на отиреw у жите.ия w. Зtньхів ~iz~nня 
І'а;цяцьхого поJІХУ Даии.1.а Іванова І7ЗО рр. І7 
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2955 15668 Сул.аfка .иrе.м о . І11анfвське 

Лохвкцьхоі oorнt JІубенсьжого 

no.uy Грицьжа КоІШІка про невип 
.1ary гро11е!І за взяrу горІву 

а:ме.1е11 о" Безоа.11ове Ваоиле11 

Поnо11иче11 І указ геть11аt1а гця

цько111 полковнику про розоJJ!;цу-

Г729 р. 

2956 15669 Справа про розwеа:ування грун 

·1Фв 11fa: а:итеJІЛWІ о.аобtд Wишкfв- 17 грудня 

ка І К.ПИ11Ів~а Стародубоького }7~;ня 
полку. 1750 рр . 14 

2957 15670 Указ геrьwана дани.аа Anooro-

2958 

l.a HIPHOЬJ\"OWY' ПО.ІКОВНQ!Іі:У Івану 
рущову про повернення Аого при 

hrаа:чико11 Сахновоькиw пtдданоwу 5 JJИoroпalla 
t~ноького сотника коней . 1729 р . 4 

15674 Справа про захоn.rення коней , 

~а Rна ra nобитtя а:кrе.1! в о. lіо
ІРОчинжа f!Іпноько? ;a;pyrof nо.ІІКо 

Івоf оотнt прикажчикоw генера.11а 

е -Вейобаха. 

6- 28 
.пиотоnа;а;а 

1729 р. 



1 ·""~.-1 ... " ... 
..,"р. 
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Справа npo захоn.1е.кня части 

ни з WІИИО:ВОГО збору СІунчу11;ави 

тавариmвw Ceweнow Шау.uаю у з t1 а -
коваrо то:вари111а w. Носівка ЮІУ &~~ня 
11оькоrо nо.ІКу Єрwо.~ая Борисо11а f729 р. 

2960 15677 . Спра11а про вf;в;i.to11y г.иииоько 

го сотЮІка Афанаоtя Jуковоько:n 

11ип.11атити 50 кр6. на утриwання 

пош'І'И 11 Роwеис:ькfІІ oorиt дУСІен 14-17 

ОЬКОГО ПО.ІХJ. тт~о~~ 

2961 15886 Jtнст rетьwана lІаниJІа Аnоото 

.118 черніrt:воько~.tу nо.uовнику n 
з:вt JІЬнення nо.rьоь11;ого ntuaнo:n 

uихаіt.иа Мнехевкча , арешто:ваиоr 

:ВОJJИНСЬІ\"1111 ООТИИКОW К8р.ІОW J!fH 

2962 15888 Суп.а! ка ко.~иmиьоrо orawaиa 

о. А.11тииf~ка Кро.1евецькоУ сотні 

НІЖИНСЬКОГО ЛО.ІХУ UІртина Бор

бfака про захоп.1ення вo.rf11 Ona 
иаооІІ: Баоь11;оw та указ гетьwаиа 

1'"""~1"~"· .." .. .... . 

кро.11евецько~.tу наказиоwу аати11ку W ~~і~~<да
про розо.иtuвания. 1729 р , 4 



!l.uoapo-

2968 15889 

- 6І - -

Справа про ЗЗХОПJІЄННЯ UІ\І(О
.11аївоькиw Рих.ІІDВОЬЮІW ІІОН80ТИ 

реw права збору по.~апів з WJІИ 

на у •иrе.иtв с, БУАИ•f понурии ~4 .цоrопа а 
ЦЬ!СОУ ооrні Чернігі воького ПО.і. 5І'~~;я 
ку Wи1111m t Пи.юша Яковенків, І780 р , І9 

2964 15890 Cyn.11fxa коз ака о . ІhІdrенжи 

Понорниць:rої соrиІ ЧернІгtвсь

кого ПО.ІІkУ Івана ГрмгороВОЬХОІ' 

про захоп;~~ення :коня , вирубку .11 -
оу та побиття вишиноькиu старо '24 листопа а 
тою ГавриJJоt.е Чи11;иеико1.1. 1729 р , 

2965 І589І Cyn.1tra .мтец w. Коропа Нt -

JІ:Иноьrого по.пу UМro.r.и Apt.eameн 

=~~о r;o~::;є~o~~o::::~w C.r ~~9т;:rоп~~ 

2966 15898 Донеоення черні гtвоького по -
~овниха ММха і!:.11а Бог:.анова про 

~І;J.правrу JІ.О 1.1. Г>Q"хова •иrе.1fв 

р, Bo.miнra Чернігівсьхого ПО.ІІ!СУ 

~::: ~~=~:~~-с. До1.1ашт1и UИ - 1~7~~У~~я 4 
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l .~"·-1"~··-• «too І " ••. 1 ·""~.- 1 "".<. 
"°"'"Р' 

2967 !5894 JЬІот генера.11а ~хаІІла Го.1Jц1 

на про невип·м.rу боргу хозахоu 

11uпJ.1ьоьхоЇ oomf Нtzинсьхого 
по.ІКу Іваноu Wерецью~u ов1111еии 

:;~~л~"~~=::~:: ~~т~::; ::ь ~9ж~~;~; 
розс.1t;1.ування . !729 р. 5 

2968 !6182 Справа лро неповернення гро- J 

шеі!: за apew ~откулиих ста!Ч!і!:" 
урцоw С_таро;11,у6сьхоr;о по.псу uf ~5°а:~:;нf 
щаиину 11 . Погар Антону Р~е 11ку . Г729 р. 

2969 !6562 Справа про пt;нвеІІЦиення пра 

2970 - аибу.11е. 

ва Кро.1евецькоі' ратушj Нfжинсь 

кого ло.ІІКу на збір nол.в.тку з uли 

на &И!'е.ІЯ .w . Кро.1евець 3енця 

Рfзииченка . 

Прик.1цено хопt І ;и,окуuентІв 

за 1703, І7СЯ рр . 

І'2- І8 
І<:ІІІТНЯ 
!729 р . 

2971 29449 СвІ;11,чення wІ11анкна w. Г,.1ухо 

ва НІРНОЬІ<ОГО по.ику Прокопа А~ -
ІІОВЗ про иautp ЮІТе.tіВ .u. Горо

д.енхи С о.11оuана JІ.ав~а і щ.tьоuи 

Касхевича приRнятм правос.1авну 26 травня 

віру. 1729 р. 



•. "~ І 
•>~аст. 

2972 3955- І 

- ба - -

Справа про у'І'риwання 'Нf:s:ин-

оькиw п олкоw о;цнf.єї роти Інгер 29 :s:овтня 

І,j%андського поJІКу розwtщеноУ' в ~2~fчня 
.w . JІютен\G~ ГSАяцького nолку . І7ЗО рр. 

2973 37ЗІ Справа про захоn.1ення w.1111на 

Чериігі:вськиw ТроУцькиw wонас 

тиреw у .и:rе.1tв о. Прибиіtка ЮІ 

се.rіюькоУ сотнt Чернfгtвськог 

по.пу Савки t Карпа Рябченків 
про порубку .1Jcy wонастирськиr.t 
городЮІЧИІА у коза1<іВ Синявсь1<0' 

о отні ; про привернення в пt;ІІJІа -
ство стріJІЬцtв о . ПереJШбН ЮІ - 2 .ІІІІСТОЛЄ а 

се.1івоьІ<Ої оотнІ Чернtгівськог 817ли~;я 

35 

ло.пу Троїщ.киw wонастиреu. І738 рр. 85 

2974 3730 · Вt.цоwость про wаєпи, 1110 
на.1е:s:а.1111 на ранг о тарши ни Чер

нt гі всь1<ого ло.жху . 

2975 8622 СnраІІа про спір І~)нс ь~еого 
оотНика Григорія С'І'оро:s:енка і 
козаків сотні за ло.ая , оtно:s:ат , 

t хутір з nJ;uaниwи б ІН
чукового товари111а Якова 1Ірако1 

ського з с. Ро:s:нІвка та пt;uаю 

1111 І С'І'ЗРQС'І'ОІ) гр. СаІІн Вагу-

15 

зннського з с . ПapaфfY.lliitи . · І738 р. 263 



- 64 - -

2976 2І6І4 Справа npo ув • язненвя ~а за-

хоn.1енн11 wаІІ:на козака u. Кро.tе

вець Нtжинсьtсого nо.ІІКу Анrона 

Lгна~ова хро.11евецькиu с оrениw . 

І """'"і "•··-.. , ........ . 

IYPIQl.OW п~ чо.tоdитнfА жите.кя u. ~ ~~~В:: 
~атури н !вана И!JСипова. І729 р . ІО 

2977 208!2 паспорт ual!:opa Інге,R.&ацоь-
кого поJІКу Христофорова на проУ ;ц 

:о"~. г::~:. НіІSИНСЬКОГО по.псу ~~~а~~я 

2978 20502 Листування гетьwаиа Аани.ІЗ 

Апоото.и.а з хи, о.аекоfєw п:ахов

!::ьхиw про приrотування квартири 

ІВ w. Г.цуховІ Ніжинського по.ІІКу 

Ікн. Іlіаховоькоwу та І!: ого оточен- <:Іе~~;~~ 
ню . ' І729 р. 

2979 20600 Справа про нцанн11 хозаІІ')' о . 

Ісередина~Буда НовГtІро;цськоУ оот 
Іні Старо,u6оьхого по.п:у Фе.11,ору 

k:охоJJІІку ;цозво.111 на 61,1.івннцтво de~;~~ 
umiнa . , , !'729 р. 

2980 20599 rнІвероа.1 гетьwана Даюt.11!1 • 

АпосrоJІЗ війту В.11аоу Тртюнниху 

та w:tщaнaw w. J.leн~ qернігt;воько 

го По.!КJ про nідтвеJІАаення пра-

ва на з6Ір податку з w.ІІИна Іва- 21 О:ерезю 

на і(уркн . !729 р, 
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298І 20598 Справа про кра.цtжку у Степа-

Іна Тригубенка fндмкtв козакоt.t с 
ІnерекопtвКа ГJDІноькоУ оотні Лу-
Іоенського полку Грицькоt.t ~JDІни Ji ~:::~~ 
Ічеw. І729 р. 

2982 20597 Справа про захоn.1ення zvyнтf , 
t~отраву вро•аУВ та поруб .rtcy 
k:!унчуковн; товарн•еw Григорієw 
Бороздною -" козака с . Ярцtва Ст -

~~::~у t~.o:~~::o~~~:f х:~:~ ~І2~::я 
Іtого Степана Якн1.1овича . 17SI рр. І5 

2983 205951 Справа про побиття ратушног 

kАDЧника Харка в w. га~ячf Ві){С , 
Іrавниt.t n~ручикоw O.Іeiroal{,1J)ow Ба 2 rравня 
~wиниw . ' ~29 р. 

298ti 0595/; Донесення НfМНОЬІ\'ОГО ПО.ІХОВ 

kнка Івана Хрущова про звинува

ення архи1.1аwито1.1 ~tернfгtвоь

kого Є.И.ецького wонаотиря 'I\!woфf t.t 
Wаксиt.tовичеw ;~r.tвицького сотника 
RХова Се.1ецькОго в оеІто.енвf пі - 2 травня 
зних wовасrиря повинностяwи. І729 р. S 
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1 ·~·~· 1 ."~"'· 
•("tpl 

2985 20594 JІонеоенНя Нtжиноьхого no.vxoв 

ника Івана Хрущова про о;цер.w.ан

ня указу _fенера.1ьного вfіtоьково 
го OJJ.Y про розгля;1 в ПOJ!kOBOll)' 

оідІ оправи пtдпорядкованоУ ГJIJ 3 квfmя 

хІвськоІІ)' сотнику , 1729 р. 

2986 20595 ЛИот гетьuана ,ІІаниJІа Аnосто-

.11а воронtзько.wу оотнику про :ви -

;и;ое!уток вугt.1.tя ;и;.1я · поtрее! Гене 30 квітня 

І '""""-1 "~··· 
'"'QI І····· 

ра.щ_ноУ вtіtськовоf арти.аерІJ. 1729 р, 2 

29f!7 20592 Суп.аtка хозакв u. !Ірин Нfр:н 

ЬКОГО ПOJll\'f І1ІаН8 3аВа.t,ОЬІІ"ОГО 

і указ гетьuана значко11оu;у това 

1Риmу Петру СоJІогуе!у про поверне 

ня грJНтf. захоn.1еного за С!орг §9 т~~~:я 
вfтчи.11а . 170?9 р. 

2988 2059! Справі про захоп.1енвя uаІІнв 

!коJІИ•нІu Отаwаноu о. РогинцІ Ро 
ІuеноькоУ ёоmІ JІуе!енського по.1-
!ку Прокопоu СІриченкоu У Ceue~a ~ і~~:g:я 
Ідовс~анка за кра;цену корову. 1729 р . 15 
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2989 20590 11Исrува11ня геrьwа11а Дани.ва 

АпоС'І'О.Іа з nрн.rуцькиwи по.о:овн~ 

кowtoapa1o11 Іва11оw Сииенкоw і Ів -
ноw По.1.о.11ьоьхиw про зОtр nорцІй 

І рацtІІ з с. Поrребки Новгород 

оькоJ ооrнІ Сrаро,JІ,убського по.о: 

В ЧИС.І! ПрИJІУЩ.КОГО ПО.ПУ ; 

оуп.1tка козаJtі~ о •. .ІlакІвка Во
ронізькоУ oorfl'I НJииноького поJ 

ку Прокопа, І.Іаксиwа І Григорtя 

Фе;цоренкІв геrьwану про захоп

.11ення- Jx грунтів Григорі єw Си-

2990 Ю589 Справа про кра,цІ•КУ грошеR 

rваноw і Ан;црушкою із Вяrоького 

24 ХВі!'НЯ 
І5червня 
1729 р. 

по.цу -" п те.п.ки w. Кo11oron Ні- ~3 ~1~:і; 
j:ІИt!ОЬКОГО ПО.ІКУ Анни JІяхівкн . 1729 р. 7 

299! 20'588 Суп.І.Іка .иrе.~я о . J.Іаківка 

Воронізької corнt 1:11.инського 

по.rку Пеrра Іванова про захоп-

.rення жита ra пое!иrтя warept 24 хві !'Ня 
:в.1асннкоw oe.ta Григор! єw Симче . І729 р. 

2992 2Cf5f!1 Справа про звинувачення С!унч -
jroвмw rоваришеw АИАР І єw Гудович w 
етьwана в захоn.tеннІ ct.1 К)'JІЗ-

11 І Субоrо:ви ч І НовоwісьtсоУ сот І77 JІ[~~~=я 
~І СrародуООького по.rку . !729 р, 
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2993 20586 Сnрава про захоп.11ення грунту 

понорницькиw сотнико1о1 ЧернІгів

~ь:кого по.пу 'nІ:хоно1о1 Савчеккоw 

Kpaln< 

І ,."_1 "····· '"''°" " ••• 

lv козака о, ШаеІа.1тасівка Saxapa ~е;Е::н~-
~ороза. - . 1729 р , І5 

2994 20585 Суn.11Іка -свценика w •. Оnішня 
а;u,яцького по.п:у Петра Деw • лно

tва npo несправе;u,.ю1ве стягнення, 

1rP0111eA куnцеw 1о1 . Нfиин Яноw lJ.1-
~oлew і указ гетьwана НІхмнсько т 3;~~ 
~· uагtотра~ про розо.11t;u,уван кя trzg р. 

2995 20584 Справа про пtх'l'вер;циення пра 

Іва 11.1111oнoc'l't на umн кро.аевець-

~оuу оо'l'енноuу хорунао)lу Афана - т~а~~л 
ію t.Іакаренкз'. V29 р . 

Є ;r.окуuент за I7V р. 

2996 20583 Справа про нак.аа;u,еЮJя штрафу 

tJ a .ите.1Ів-м . Почеп Старо;r.уеІсь

~ого по.vсу за nepe;u,ep:aaюrл со.1-

ратІ11-втІ качfв Пе тра Скорюрохов И ~Ь~~~~ а 
· Івана Xo.nonoвa . І729 р . 20 



2997 20582 
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Справа npo оrяrненкя ;цо вJ;ц 

dуваиня nо111fнностеR на Ра;цяцью 

за~.tок жителtв о.uо6 f;цок на.11еzни: 

охтирсько~q по.ІtКовому пиоврю 

Андрію Гне;цичу та оотникаw Ром-1 

ну ГЙе.циЧJ t I.ut Креuенецько~ 
на rpyнmx ІІ;Узе»ИнськоІ · со'І'Нf 

Га;цяцького по.u:у, 

20-2'5 
квіmя 
1729 р, 

2998 І950б Суп.Пка значкового товариша 

Чернігівського по.uу Івана .аа-

вн;цовича про звхоп.11ення tfepнtrt 

всьЮІu Є.11ецькиu uоизотиреu сіл 

Сере;циuка t Копачів Козе.чецькоі 21 вереси 
сотні Юіївоького no.ua:y . · !729 р, 11 

2999 19507 / Суп.uі ка парафі1~ н кро.11евецько 
Uико.:иаївської церкви про повер... 

нення церкві права збору по;цат- 20 вереси 
ку з важниці . 1729 р . 

3000 19508 СуnJІ і ка козака с, ВвськІвцt 

Срі6ряиськоІ ОО'І'НІ ПрИJІУЦЬКМ'О 

ПОJІКУ ОЮІська Івченка про nр~в

,11аонеЮІя хорови О.ІЬВІВИОЬІ\'ИU П}ІІ 

каачмкоr.~ та указ гетьr.~внв пр~-

.Q'цькоuу ffо.ІІКо:вни~у про розс.11 - ІВ вереск 

;цуВЩ{НЯ, 1729 р, 11 
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l ···h~ І 
:•::::· S А Г О Л 0 В К 11 

ЗООІ І95І2/І Листранвя ге'!'ьwана Дани.ка 

noo'!'o.1a з :воронfзькнw СО'І'НІІкоw 

Івано1.1 Хо.ао;цо:вичеw :І ;ці:внцько

са.11'!'нковн1.1 со'!'ннкоw Яко:воw Се

.vецькнw про вх.wченвя в козаць 

кн !! коату'!' новоnосе.11ені О JІобо;а.1 ._ 0;~11 
ЮІУвського no.ttкy . !729 р . 

3002 І95ІЗ .ЛИс'tування геrьwана дани.~в 

Апос'tо.ПЗ з прндуцькиІ.І}І nо.пови 

І.ІИ хо1.1ісараІ.ІИ Іваном Синенкоw: 

Іваноw По;и;о~ськиw про sбtp 

порцtІt і рацій з о . Поrребки 

:;:о::;ко~ ~~~~o~'t~:::~ ~='!'НЯ 
коrо поJІІІ"у. !729 р . 

SООЗ І94І5 Лио'tування ге-rь1.1ана Дани.па 

3004 19415 

АПОО'tОJІа з чернігt:вськнw по.ІІІ(о 

вим обозннw Гна'tоw Сахновськи1.1 

t . росНІськиw сотникоw Я"ковоМ 
в11куринсь1n1w про вручення .ІІИС't в 8-ІЗ 

:~:~о~:~ману і графу Гаври v~е~~я 

Листування ге'!'ь1.1ана данн.tа 

Апосто.иа зі СWі.ІЯНСЬКИ W сотни-

І'\011 КОО'І'ЯНТНRОІ.І васнJІ ' ЄВИW про • І2-І9 

:::~~J1:~: 1~ичинн ;ц.1я ге-rьwан- ~~~о~~ 

1,.""--i о, ••• ... ,,,.І .. ··· 



3005 І95І6 

- ?І -

Супліка жиrе.аьки о .• Дирчин 
СедніваькоЇ сотні Чернігівсько-

го по.ику Анастасі У Ступачихи 

про захоп.пенпя грунtів ЖИІ'Є.nяwи: 

того ж с ем·. закладених поt.еерли 

чОJІовtкоt.е і указ гетьІ~І3на черні 

ГtBCbKOt.ey ПОJ!КОВНИКУ про розе .п і ГВ~~;~~Я 
~:цування. 1729 р. 

3(Х)6 19989 листування гетьt.еана Дани .а а 

Anocto.na з Староду6ською по.ІІІСо-

вою канце.аярією про призначення ч;~~~ 
ІСmрости у Чолхі1~ську воJ10С'fЬ. r729 р. 

3007 19990 Супліка атарос m•. ота t.еана, 

3008 20019 

!війта І посполитих с. І,tутин про 

призначення священикоt.е Афанасія 19 .ІІИпня 

Анд~ієвича. r729 р . 

Справа про підтвердження пра 

ва в.~шсноо ті вдові ві йськового 

товарИша М!Іксиuа Доненаького 

ПалаrеУ на с. Покошичі Понарни

цькоУ сотні Чернігівського па.ІК 

Є копіі" ;цoкy t.eewrtв за Г708. 0~р~;ня 
l:r7I4 рр, 1729 р. 
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3009 20020 Указ геrь.wаиа даки.аа Апосrо 

ла с тароду6оько.wу nо.повоu;т 

оОозноwу та oy;u;t npo розоJІІ;а.у 

вання оправи оОJІу;а.ноіоnро;а.ап 

1'""""1 "~·· ." .... ," ... 

ху'fорз сrаро;1,уОсьхкw свІІЩенн,о rт Оерезв 

Івану Ба.Qовсько.wу , І729 р, З 

ЗОІО 209ЧЧ/ Донесення новгоро;а.ського со 

ника Старо;1,у6ського по.ику Ваои 

.u Хрисtиченка про :взяrrя уиІв р
са.11ів геn..wаиІв у козака Фе;1.ор; 

Онjфрі єнка 1110 стосуваJІИСЯ зеІор 
по;а.а ткІв з _о , ПІаnова .11і вка Нt.и -6 СІерезня 

ОЬКОГО ПОJ!Ку, Г129 р, 

зап 20954 Справа лРо нцwtg~e оmгнеи 
ня "поJІИJІНХ" гроюей рсоtІІ.ськн 

ш~ nоw:Jщнкаwи з антелfв ЧернІr -
вського по.u:у пІ;а. час управ.11ін 0~~;;~я 
ня I-o f Jitaмpociltcькof ко.11ег!У 1729 р . SS 

ЗОІ2 20933 Суп.utка .JJ>JUНИ кузеwинсько 

о ооnrи.ка-Гцяцького ло.ІІКУ Фе

дори про невt.uачу 111011е ІІ аиrе 

.reu u:- Зtнкtв і~lикито11 , пере.;а.а

них УЇ <10.11овІкоw із Сулацького 

похо;цу та указ геrьwана га.цяць 

коwу наказноwу ПО.)!Ковнику npo ч СІерезня 

РОЗС.ІіJ,уваннЯ. V29 р , 



..... ~- 1 .. ".". 
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8013 20931 
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Справа про спfр за спадкове 
11аRно 11іа аите.п.кою 11. Кро.ІВве
ць Нfsиноького по.n:у J.Іарtєю UИ -

киwихою та ЇЇ невtсткою Агафtєю 66~;~~ 
Б~.1аровською. . І729 р . 14 

8014 20930 Суп..tfк@. священика о. rави 
Краоноко.ІЩІІ.инськоУ сотні При-. 
.1уць кого пову АфанасJя І~анови 
ча про ув 'язнення 'І'а захоп.nення 
11а1tна красноко.ІЯJІ,ИНСЬКИІІ СО'І'НИ

кqм J.Іархо" Анге.11овоьки" .f указ 
геть11ана при.11уцькоtsу по.1ковнику 7 березня 
про розс.11Іхування . І729 р. 

3015 20029 Справа про хозві:.1 аитеJІХІ 11. 
3І Й'Ісtв Гад,,ІІЦЬКОГО ПОJІКУ ТИwофію 
.J.Іа_'І'Вfєвичу на лобу;цов_у х~>угого ~o:g:,~ 
КО.І& У W.ІКНЇ: . rт29 р. !І 

3016 20926 Cyn.1.!fкa ві йськового rова.(JІша 
Старохуdс ького ло.пу Сеwена .ве
.1икосовича про несправед.ш~:ае 
розw:ежуваиня грунтів с . Бо.~~оtи 
хове ПочелськоУ cotнf Стародубе -
кого по.о:у f указ ГЄ1'ЬМ8Н8 ПО.11-

крвоw:у оdозноиу f суцf про ро.з d~~;;~я· 
с.1t;1,ування . 1729 р. 
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ООІ7 200/2 ЛИС!'J'ВІ'ІНІІя ге"ьwана ,ааюма 

Апостола з нtжииСЬІІ'ИW ПО.!ІІ'ОВИW 

оотникоu ГригорІєw Роuановоьхи 
7- 17 

про приси.ІХ'1 коваля 1.ІЯ nt:ii,кo-

:в7вання 'r)'рецьких конеІІ . w~н~. 

ООІ8 2Wl3 Справа npo обвинувачення ко 

зака с . Gwичии, Горо,11,ницькоУ 

сотні Чернtгівоьмго полку Яко 

ва Ковганенка в пepeвo:ii,J за ко 
17 ИОВtІІЯ 

;цон со.~;цатtв-втікачJв з Wек.rен 2 JІІ!ОТОПа) ' бургоького ло.rку . 1729 р . ІІ 

3019 200/4 JІио'r)'вання гетьwана л.ани.ІЗ 

Апостола з НІжинськиw полковни 

коw Іваноw ·Xpyiroвиw про доцt.n 
7- ІЗ 

ність утриwааня Н!JіМНОЬЮІх куп JJИctoпa1a 

цfв-грекtв на чинші. 1729 р. 

3020 200/5 Справа про аевип.r.ату утJІІwа~ 

ня вtйоьковиu uузикантаu Ніжин 

оькоrо nощ ; npo неповернення 

порцtІі ! рац ІІі nepeelpagиx з 

Ніnноького полку ; про посе.1ен 

ня utщан на козацьких зеuмх в і1~~:-~~ня 
u. Ніnн та ві,11,wову від козаць 29 .ІНПИЯ 
коїс-.1.уа:СІи . 1730 рр . І7 



302! 20076 

3С22 20077 

- 75- -

,lіонеоенкя Сіатуриноького оот 

ника Нfzинського пому ФеJІ,ора 

С!'О.ака про ·кмания хопо1о1оги nom 
rовиwи пІ;11,водаuи СІа!'уринськи11 

управи!'е.1е11 • 

.lіо~еоення отародуеІоького на
аз11ого nо.tковника Мщрt я 1.ь!х.1а-

11е:всьхого про знахо;ц.аен ня в с . 

1/ронt :вка І~І.г.иииоькоr соrиі Crapo 
І;цусsоького -по.ІКу у дворі Івана 
Верненка nу,ца свинцевих фfзеJ:І

них ку.11ь . 

25 
Jі!СТОПЦВ 
!729 р. 

24 
JJИOtona;цa 

!729 р. 

3023 20078 ,lіоиеоеиня иtzиись1еого по.1ков 
ниха rвака Хрущова про вf;11,11ову 

ІІІІПО.ІЬОЬКОГО управи!'еJІЯ Брюха

нова nрово,nиrи ревізію noonoJJИ
тяx та JІИО!' гетьuана кн . Шахове -

І-З 
:~: :~о Р~~~~~ruення уnрави- Й~~. 

3024 2W79 ЛИС!'ування геть11ана данила 

АnостоJІВ з кн . О.Пекоан;о,ро~.1 Шахо -
о ь1011о1 про nоСіу;цову в • яз ни цf в .,. ~9~~;~~8 і 
ГJІУХОВ . 1729 р. 
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УиІверса.11 гетьuана Даним 

АПОСТОJІВ при.1уцько~q полковник 

~ 07;::::~ :~;ц~~в:о~~::. роз- ~ J~д~~ 

3026 20082 Справа про передачу провfан 

І '"'"""-1-;;;::::-••<ТО• І"""' 

ту на утриwання росІ ІІських вflt .!!~~~~ада 
ськ у Ніииисьжоwу по.11ку . !729 р. !6 

3027 20003 Указ гетьuаиа ДаЮІ.18 Anooro 

.11а Новгоро.цоькоwу oo'nfИKY Стар 

дУ.6оького ПОJІІ(У про привезення 

,.ров на .ІІИ'І'еІtНИЯ ;и;вtр ;и;о w. Г.а; · 
хtв та оуміка оrароду6ськоУ 

ПОJІКОВОУ С'І'З РІQИНИ гетьwаиу про 

отяntеиия привмснеиих " по•и.n~х" 

гроше Іt з коJJИ111нього писаря Ста 

ро.цу6СЬІ<ОГО ПОJІКОВОГО су.цу Гри 1І~ ~;~~-
ГQрія Косо:вськогq. !729 р. 7 

S028 20034 Суп.1і~а воронtзь1<о:NІ вНІта 

3029 20085 

Ніииноькоrо по.ІІКу Григорія Яко1 
лева про звf.ІІЬнення ufoтa вІ;и; 

виборів .11Ічи.о,ниха ;и;о ВНіс!>ков1 14 грт.а.ня 

го скарсІу. !729 р , 

Справа про вf;аuову реuоитув; 

ти .ц!u в ГВJІ.Яцькоuу полку для 

генера.11-.rеІІтенаита ]!Jк.ааса . 
!4 ІОВТИЯ 
!729 р . 
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5030 20(151 Суп.11.Іка житем о . · Старий 

""" 20088 

8032 20009 

3038 200)0 

Ропськ Топв.п.оькоі' во.11остt Ста 

ро:и.убоького по.u:у rванв Бol"ASHEJi-

:~u~ ~:::з:~~w~~~::~~у~;~- .~;;~ 
дозвt.11 на стягнення боргtв. І729 р. 

Суп.11tка бунчукового rовари-

ша При.111цького nо.ІІКу Степана 

тарновоькоrо про захоп.1ення 

чериtгtвсьІtИw по.повникоw J.tиxa~ 

.1ou Богдановиu ол, .lІ.еревина Го 

ро:и.нянсько1 сотнt Чернігівсько 20 dВТНЯ 
ro ПО.ІХ)' . 1729 р.. 

Справа про заборону нІмнсь 

коuу ПО.5ХОВНИКУ Івану Хрущову 

притягати козаків засеІІwсьІtИх 

сотень :и.о виконання повиннооте~ , 

в зв • яз~<у з обслуговування11 ни 

ІGІ• Генера.п.ноУ канцецр! У та 22 •ОВ'l'ИЯ 
І729 р . 

листування геть11ана Дани.ха 

Аnоото.111 з уnравите.1е.w Га;1,яць-

кого за.wку· Івано.w J!о.wиковсьnu 

про заборону стаµuині вписувати 
іо-22 

в козацькиІІ ко11пуr поополитих, 

~~ес~~ на.11е.11.них;11.оз а.wку. 
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3004 20075 СуnJІІка I01te.11tв с •. Середина
Бу;ца НовгородськоУ соtні С'І'Вро

убськоrо noJІXy Грицька t І(узь

wи Іванових про захоплення .цво

оу з Іfборгн жнте.11ем м. ЯнпІJІЬ 

Н"tжннського по,ІХу Сергієм С'!'В
:нович ем . 

І2 берези 
!729 р. з 

3035 2007~ Справа про звІ.11ьнення міщан 

І.і, Uена Червігівського по.~ху ві 

п.1аn no;цan:y за во.-.ожіння WJІН 

ом ta про о6ов • язкове .ві;цбува н ІО-22 
Ш;" пови нноо теіІ на користь рату- 11~,~~ 

8086 20973 Справа про ЗЗХОП.І[еННЯ ЮІТВ -

lпеw м . Сw і .иа Лубенського поцу 

ваном ГоJІОвком грунtу козака 

Петра Б~;црика ta по;царування 
його ченцям києво- Печерського 

МОНЗС'І'Иря. 

!О 

3037 2C1J72 Суп.11tка жнtе.1tв с. Карповичl 

опськоІ вo.iюctf Сtаро;цуОського 

по.п:у про-Захоn.11ення грунтtв 

жнtе.ІЯІоlІІ на:вхоАИаrнtх сі.1 Семе-

нівка, Ор.dвка t a каменеьким п берез ня 

монао ~ре14 . І729 р. S 
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8038 !8000 Супліка козака ,,. , Погар Ста-

3039 2І89І 

Іщ~tу6ського пову АннСи,,.а 14>аєв 
Р ькоrо про пt;цwtну л.кота знач

ково u тoвapimew Юtрк.поw Кова 

.иенкоІі , надІс.ианого погарськиw 

9отникоw Ceweнow Со6о:аевськиw 

р_о значкового '!'овар11111а Васи.ІЯ 

Косача . 

Справq_ про зві:.1.ьнення :вІ;ц 

по:ви нностеІІ козака с , ДороЧинк 

'27 .ІІИПЮІ 
!729 р, 

Ніаинсько_ї lІ.РУГОУ ПО.ІІКОВОf сот 5-П гру;цн 
ні Фе)І.ора ДИwканта, І729 р, 

3040 2!892 Супліка " ге'!'ьwа11ськоrо CJf! -

J"и" по.І.Яка o.iteкcaн;D,pa Гурського 

проханняw про'!'еtщІ У ra )І. Н і:вер 

Ра.11 renwaнa !ани.1а Апостом пр 2 .1111с'!'опа 8 
нцаm~я протекцt У. · !729 р, 5 

ЗО4І 2І963 Уні:верса.п ГЄ'!'ЬWЗна Данила 

І\посто.11а ю~УвськtІІ полковІJІ ста -
jmнi про надання пра11а на воJJо-

Jlі:ння .иугаwи dІ.ІЯ w. W.оровськ 2 .иисrопа;1. 
КІІУвського по.о:у, І729 р. 

Ю.2 2I5ti/I Справа про nІр_rверд.:е11ня 

рава воJІо;цІния WJUІнow козаку с 

ересочі НіЖІІЖ:ЬКОУ третьсJ ПOJJ г"~;~~~НЯ 
овоУ comt михаІІ.иу Ярошенкові, !729 р , 
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3Q!l5 22::fi2 Суп.11.tка аите.~rя с. Кропивне 

3044 24283 

tzинськоУ JІ.pyroY по.rковоі' со!'-

ні К.Оwа ГОрячка про наси.ц.не 

привернення його в n tuaнcno 

нІжинськи11 nо.1Кови11 nисаре11 Ле 'i .аовтня 
ит! є11 Грановськиu. Г729 рр. 

Суп.11tка аите.ІЯ 1.1 . Нtиина ~ -
и.1о1а Іванова про невиn.1ату боР-

гу житео1е11 11. Ро~.tни Jf;Jбеноько-

го ПОJІКУ Івано11 ПерехреСТОІІ 

/за яw:о:ГО він поручився/ жите-

·.ию 11 . Нt жин данилові " Горі .11кеви 

чу t указ геть1.1ана JІУ6енсько111 

наказноw;у по.uо:анику t стар111и- гJА;~ 
нt про розо.иідування . 1729 р. 

ЗQ!І5 2400! Cynлt1<a жите.11.11 11 . Стародуб 
кова Ко11іоара J°"ЛІІОТ · геть11ана fуі~я 
npo звtл.ьненюr'вfд nовинноотеІt ~29 р. 

8046 24002 Іонеоення чернігівського no.1 
ковника UИхай.tа Богданова npo 
ві:ю.неЮJя з-nід ареmту nо.11.11ка 

tІ.І.йхаІ!ла 1.1.нехе:вича за відоутнtс- .писі~nада 
тю доказtв 11 шnигунс'l'Вt . І729 р . 

f '"""~i-;;;:::::-··=· ." .. 
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3047 24003 Супліка війта 1.1 . Короп НІ -

.янського по.оу сави панченжа І 

міщан мІсоrа про зОtр no.1tarкlв 

на Генера.ІЬНУ apm.1eplc по Ух 

реєстру , а не по розмірах , що 

буJІИ при гетьмані Івані Скоро- !б ГРУJІ.НЯ 
П8,JtCЬKOwy . !729 р. 

3048 240'53 · суп.1І:ка козака с . ХІІ.ІЧІІЧІ 

Новгоро,1tськоУ сотні: Corapo.JtJ6cь 

го nо.ІКу ПеТра Фе;цорова І "'" гетьuана Дани.ІІЗ Апосоrола г.иухі:1 

ськоt.f)' протопопу про ;цозвІ.1 на 

присвоєння сану священика в м. 

trW~~я Хи.1чичІ. 

3049 24480 Донесення козелецького сотни 

ка К:Иівського пощ Q.!екс І я ІІк 

веи:ка про ві.1tїз;ц на розспІ;цува1 

ня скарги FАецького мо~:::~стиря 25 JIDt'OГO 
на козаків козеJІ.ецької соrні . f729 р . 

3050 24479 Су11.1!ка пtца:Ноі' Ь . Сере;цнна 

БУ.ІІ.а Новгоро;цськоІ сотн і Старо 

;ц)бського по.1ку Те'rяни Іванівни 

про захоп.11ення Фe.Jtopow Богдано 12 берези 
вим Уї ,Jt:Sopy за борr. !729 р . 
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З<15І 24769 Справа про nJ;цро6.ения под.о 

ро:аного namiropтa :вахwіотро1.1 
t.Іекленбурrського лоm;у та не 

с-п.11ату прогонних грошеR при 

проУз;11.і АО wfoт Переяс.113в І 

По.nава та nairfoptи о.~онецькоu 
nо.tковнику [Ірію .лес.а! на проУз 

з ·w. Ромни JІУСІенського по,J(Ку д. 
w. }{реwенчук та Лисенку на про 2f ~f~; 

1'"""""1 "~"'· k•«Oo ••••• 

Уз.1 з w. Г.1ухt:в ;цо U~пи . 1729 р, Іб 

5052 25290 

3053 2529! 

Суп.1Іка товариша Старо;цу6сь 

кого полку Федора Прокоповича 

про nобнтт~ ;цруиини m захоп.ае -
1ц1 хопи аите.1еw с . КРен~І:вка 

Новrоро;~r.ськоУ oorиt С'І'аро;цубсь 

кого nо.ІІКу Ваои.1еw m указ ге-
тьwана новгороJІ.ОЬRОІ.ІУ сотнику 2-3 серпня 
про розс.иt;цування . І729 р. 

Універса.1 гетьwаяа ДаЮІ.иа 

А~остола ;цр).аинІ бунчукового т -
:вариmа Ym1нt ТрощинськіІ! про 

звt.хьнення П uаєп:у о, Ручки 

ГЗJІ,яцького по.пу тЗ ;цоз:вІ.1 на 
зdІр прогонних rpomeR . 

2 піrня 
1729 р . 



30'.54 25529 
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Суn.иіка DІТе.ІJІ О , Ва.икtв Гад ць

коУ ПQ.ІКОВОЇ сотні ДІ.а!тра Ч'ернt -
гівця про захоn.аенпя маяна Аого 

ПOt.lftp.IOГO Opara в u . Козе.иьцj 

родичсu Jваноu ЩерОанеt.t та 1каз 

f'9fЬt.18H8 :киУвськоuу. ПОJІКОВН!ІКУ 

про розолtдуванпя. 

30'.55 25839 П8ІІПОр1J poueHOЬKOlq COflJИKJ 

ЛУбенського noJrRy Семену євста-
!Фtєву та значково~q товаришу Ва 
Іси.11евf Фе~рову на пщ~Узд з гет -
t.tанськиt.tи листаt.tи з t.t, Г.ІІУхів д 8 аовтня 
Іuоокви . 1729 р. 

5056 26051 Суп.11fка козака с . Ч'убковичі 

Істародубоької по.ІІКовоl сотні 
Ісидора Pot.t81QLD!!OHKa про з ахоп
.11ення раІІцею Стародубського t.1а 

ІГ1страту Афанас t Єм КонончУкоt.t 
Ьак.в:аденого грунту. 

ОС157 19517 Jнfверса.1 гетьt.tана lISI0!.18 
постола жите~u Черн І гtвсьхого 

9 березня 
f729 р . з 

.олку про порядок збору ро;цат1<J 1729 р . 



3058 І95ІІ 

3059 І79І9 
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.ЛИСТУJІВННЯ геn1.1ана дани.m 

постола з урядоu JJуСіенськоУ 

полкової канцелярії про реwонт 

Сіудинку . який Сіув поСіудовани!І 

для_ зупинок .11уСіеНСЬКОЇ ПО.1ІКОВО в~ё~я 
старmиІОІ в 1.1. ГJJYxtв. !729 р. 

Донесення чернігівського 

полковника Івана Хрущо11а про н -
11 иконання повинностей підданиu 

капітана- 111ана Еожича 11 селах 
БуркJвка і Переяс.trfвка СтоJІИн

оької сотні 1'В зне:Вагу зСіорщик 

Податків Васи.11я Кулика та пол- 20· серпня 
кового сторожа Федора Пtнчука, !729 р. 

3050 !8085 Донесення ПJ!ИJJУЦЬКОГО ПОJІКО -
пика Гната· галагана про Ві)(пра -п серпня 
ку купців до .1.1 . Глухів, І729 р. 

3С6І 20250 лист rетьwана даниJJа Апосто 

ЗО62 20500 

а ~·адяцько~.t;у управитеJІD Івану 

Лоwиковськоwу про звільнення 

вtд повинностеіt аитем w. raд;r 

'ВасиJІЯ Золотаря , !'729 р . 

І '""""і~ "rто• ''""" 

Справа npo пр.~значення на 
посВJ(и геиераJJьної старuини 

flкова ЛИзогуСіа, Михаіt.яа 3аСіі.ІІУ 

Андрія КащиСіу , №хай.11а Турr<ов ~і g~~:~~ 
ського та ін . 1729 р . 



SС6З 205!4 
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Указ геtьwана ДаЮІ.иа Aпooro

Jia НОВОШИНОЬІ<Оwу оотнику Івану 

Wиmкевичу про пре.цс7авл:ення роз 

писки про в!,ІІJІ,ачу на в!;цкуп збо 

рів по;п.аn:tв за про;п.аа вина , 

wеду , шic.i:a '1'8 Jи. в Но:воw.ииись IS .mтого 
кtІІ: со'l'нІ Нtаиноького по.ику. І7;29 р. 

3064 2064! Справа про ув • язнеиия <!унчу-

жового rоварИІІа Івана Скоропа;~

ьжого прапо~:цикоw J.Іех.1енаурrсь 

кого по.пr;у Дят.11ова за crpJ.n.бy ак;Ї~я 
веоt.и.rі. - І729 р, 

9065 20856 .l(онеоення СООИІЩЬКОГО СО'l'ІІИ -

ка ЧернЇгtвсьхого по.nку nавла 

Q.lе,t•янсва про розпорядUtння на 

вивез ення зібраного У ГlV р, 7 березня 
х.1tба. Г129 р. 5 

5066 28937 Cyn.rtxa вtАта w •. Короп НJ~и~ 
ського по.ІІКу Сави Панч енка f це -
11ІотрЇв про побиття та зневагу. 

оропськи11 управите.1е11 Ан;црtє11 

п,овиче11 за написану чо.иобитну 2 січня 
Jтро на;и;мt ри! nовинностІ. Г129 р. 

3057 29295 Суn.иfка киrе.~tв с . СоонІвха 

Іконо"Юпсьхоf оотнt Ніпноького 

. Jт:::у н~в~::н:
8~:;~:::\;а п:~:е -~~;~4 

~л Ш.JDJбного контракту та nodи'l''l' 1729 р . 7 
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3068 29323 
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СуПJІІка друЮІЮІ' КОJ!ИШНЬОГО 

веnрицьжого соmика ГQJІ.яцького 

ПОJІЖ)' JІеоноrІя Wзсщr;а геtьuаиу 

про зневагу нахазниu ооrиикоu 

та ухаз ren~нa га;а;яцькоuу на 

казно...у полковнику про . розс.rІ;ц -
вання 1 реєстр покра;!І.еного скот 
с.цуа:ите.uяІ.ІН сотника у JІИТеJІів 

u. Веприк . 

Кр1І••• 

2! червня 
!9 .tиnня 
!729 р . 

І"""~, ... ••not j••··· 

ІЗ 

3069 29322 Справа npo не:виnm~ боргу 

5070 29868 

взятОго у rимнськоuу поході 

значковиwи товариmаІ.ІИ Чернігів 

оького по.uку Дани.поu Прокопови feu 
Фе.1ором Греwdицькиu , Fригорієw 

Корницьхи11 t Яховоw Воrдановн- ІО чеJИІНЯ 

чеw харькІвсько-"У по.ю;овнику ~§7~вня 
Гpiгopfn ЮІt тці. 1733 р . ІЗ 

Справа про привернення ct JІ 
ПокосJІ.Ів, wатоки І }!у5кин Старс 

J.У6оького по.ву та с •. БоСІрик 
Гцяць1rого по.u;у ;JІ.О ІІ:ОJІИІDнІ:х 

ВJІЗОюtКІ:В , 

ІЗ травня 
2 червня 
!729 р . 

007! OOISO Справа про заборону управнrе 

.neu обuачІвоького і пt;а;.1111пенсь 

кого маєтків Б8!'JРИНОЬХОІ та Кс 

нотопоьжої сотень Нtnноьхого 

по.n-у Щрfєw: І'JАовичеu збнрат• 

борги !tІиниаряw Во.1ьфУ JІеRdович і~ ;~;~~ .Р 
Анафо.tІю Якубовичу та Нааону 1730 рр. 20 

• frкубовкчу. 
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3CJl2 18088 Yнt:вepca.ii гетьwана данила 

ЗG73 17541 

Апос тола wІщаюшу w. ГJІухів Ва 

СИ.u> 'ntщенку про ВЗЯТіІЯ під 

ГЄ'І'Ьt.ІЗНСЬКУ лроте1щію . 
28 серпня 
1729 р . 

Справа про звіJІЬнення від ві~-

сько:еих постоїв дворів старmи- 23 <1ервня 
ни охочеко.wонного полку Fриго рt П2і,ру,цня 
пав.11ова . !733 р. 24 

3(!74 f79I4 СупJJ:Іка козака с . Роwаmко:вк< 

НовгородськоJ сотні Стародубсь 

кого пол:ку І.Іаuона Андрієва про 

захопJJення сіножатей генера.11ь-

ни1.1 ocaв}'Jlo D Іваном J.Іануйлови- 7 JJИПНЯ 
1729 р. 

3075 17915 Супліка с:вященика МихіJІЬсько · 
церкви ..-. -Глухів Ніжинського 

поJІКу ОJ:екоія Софоио:вича про за 

хоп,11ення спадкового wайна його 8 .ІІИлня 

родиче1.1 Миколою ЛЯmкоw . !729 р . 

Ю76 І79І6 Чо.побитна козака w. ПриJІуки 

Пеrра АНДр:Ієвича на зведених 

братів J!азаря , Івана і Грицька 

Хоруженків за захоплення опадко 

:вого waA11a та указ гет:ьuа11а при 

луц:ькоwу ПОJ!КОВ1ІИКУ npo розо.11і- ~~~~і 
дуван11я . І729 р. 

При ~•· 
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ЗlУ77 17917 С)'n.І..Іка свtt111еника с. Новаки 

J!Убеноької nОJІКової ~:отні михаJ 

ла федорова про перес.11Ідування 

А.ого '1'8 ;11.Ітей OO'l'H)'IKOlj Григорі u 

І(у.ІЯОкою '!'а указ геn.1.1ана оотю -22 червня 
ку про заборону, 1729 р. 

3078 І79І8 JJ.онеоення ота"'1на і війта 

о .• Бирии Шептакі вськоУ сотні 

СtародуСSськоrо По.ІХУ t .1110 'І' ге 
!'ьwан а ч ернtгІ:вськоwу єnfcкolt}' 

про захоп.11ення грун~ів пtnани 

ІІІ! чернІr!воької кафе)ІJJи о , Пр1 -ro липня 
коп і вкз . 1729 р. 

3079 17920 • Указ. гетьuана даним Апосто 

.па Н іжиноькоwу ПОJІІ(ОВнику Іва

ну Хрущову про розо.nі;цуваиня 

скарги козвка .w. новоw.n~ноьк 

Грицька ПоJJОВІІRКИ на CBOD J.РУ

.ину за-про;!І.З• нею w:aRнa nІ;ц 

чао його переdування в турець- 24 серпня 
KOWY ПО.ІОНІ . 1729 р , 

5080 1792! Доиеоения при.tуцького по.І.Ко -
пика ГНа 'l'З Галагана про приои,и, 

ку кonti унtверсалу геt>ьwан а 

Івана СаwоА.в:овича nри.в:уць'кtА 
pa rymt . 

25 червня 
І729 р . 

І ."".~,~" ··=· [ """' 
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ВО8І І7922 

8082 І792З 
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kpab•• 

Суп.1tка хозачк11 с . О.ІІехWне 
Старо;цуСІськоУ поJІХово"f оотнt 

Анни rванихи про захоп.11ення гр 

ту жите.ІІЯШІ о . ІИга.n:и Баклане 

коУ оотнt Гераон.wо.w t Є1Ітухоr.t 

та JІИстування геть.wана з га.ця

цьки.w наказии.w ло.11еовн11ко11 Іва 

но.11 Пиратиноькиr.t вt ;в. нооно схар 

tнокині ГЗJtяцькоrо Красногорсь 

кого uoнacnipя TapaotY к~жниць 

ко"f про зііхоп.11ення окоту та б°ч~~~:~я -
ув • 11:1ненн11 чещниха . І729 р. 

Супліка козака о . !qІаоне Ко 

нотоnськоУ coml Нtzинськоrо 

пову rвана ВеJІИчка про невиn.11 
ту О:оргу Oparor.t АвJ.РІ er.t Ве.ІІИЧ

хоr.1 та указ геn.wана коноrопсь 

XOr.ty СОТІІІІХУ йосипу Костекецьк 
r.t)' про розс.1t1t}'ваии11 . 

4.ІИПНЯ 
1729 р. 

3083 І7924 Супліка отаwана старо;цу'бсь-
ко"f nоЛJ<ОвоУ артимрІі' Григорі 

Rхонова і унtверса.11 гетьwана 

,!аІПІ.ІІЗ Апосrола лро nt хперДІІ.е 

пк лриві.11е"fв та прав лу 1t1 карськ Г?_ JІИЛНІІ 
го t с.ох:арськоrо цехі в . І729 р. 
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3084 І7925 Суп.ttка "заоу.u.о~кого попо-

вича" йосипа Іванова про НеВІ{п

лату боргу козако11 11 . Короп 

НІииноь1<0го паву Стеtвно11 . лаг

:виновичо11 та указ гетьwана коро -
fоькоwу сотнику ГригорfІ) Хиt.111чу І9 .n~пня 
про розс.t!.цу:вання. JJ29 р . 

3085 JJ927 Cyn.tl ка значкового товариша 

3086 JJ947 

Старо;цубського ПОJlКУ Фе;u:ора По-

.~~етики та унtверса.11 гетьwана 

п:Ро звt.11ьнення І!ого ·;u:owy ві;u: 
вtІіськових постоУ:в . 

СупJІіка .ите.1я 11. Батурин 

НІЖИНСЬКОГ9 по.пу Васи.ц Івано 

I7- 2li 
JІИПНЯ 

І729 р. 

ва про про;11,аJІ: Jloro сестроІ) СП<\11. 14 серпня 
ковоrо ;11.вору . 1729 р. 

Супяіка wіщанина 11. Старо;11.у6 

Саве.1ія Кожеw •яки про невип.11а ту 

гро111ей за пеньку о.11уаите.11е11 в;цо 

::ш:е=~~::г:е;~:~и~:ана Че~ 2J~~п~~ 

1'""""'1 "~"-." .... .... . 
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3088 17949 
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Суп.n:tка бунчукового товари

ша Мойсея _Нестеренка і JlИCT ге 

тьwана чернігівськоwу єпіскоnу 

про невІ;ц,цачу архtwандритоw . 
Чернігівського єлецького ионас 

тиря uаксиuовичеw з аповіту ІІог 

тещі інокинt Черні гівського ді Іб m1пня 
вочого 1.1онаотиря затиркевичево . І729 р . 

3089 І7950 Су.плt ка житет,ки w. Кро.11еве 

ць Ніжинського полку КоеніУ Ба 

санськоУ про захоп.tення грунту 

Ра:иоі!Jr.енковою і указ гетьwана 

нІжинськоwу по.11ковнику Івану 

Хрущову JІро розслідув.ання . 

8090 І895І Справа про зві:.11ьнення з увt. 

я
0

знення значкоВих товаришів се 
wена fJUІяшенка t Івана ЯJоров

ського , обвинувачених в 06.Jrуд

.mвих доносах на генера.ІІЬного 

писаря Са.вича та бунчукового ~Ос~~R~~я-

1'"'""''1 """' ••<>"<>• • •••• 

товариша Данила Кутневського . І729 р, б 

309! !876! Суп.11іка жителя с . АндрНвка 

оро;цницької с,отнf Чернігівоьно 

о ПОJПІ:У Ва_силя ,ЦиJІЮрика про не 

и,п.11ату п t;ц,цаниwн с_то.11ьника Сап с:. 

и Іваноw Іовнt pow t Левоноw 

щенкоw гроmе!! за куп.11ен1 коні 

а указ гетьwана черні гі вськоІ.ІУ 4- 8 
ОJІКовнику !.ЬіхаАду Богданову пр 11~~3 ~~ 
озо.11ідування . 
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3092 18466 .2\оиеоен-ня YPW Га;11,яцького 

по.11ку про- 1!t;цJ.toBy жиtе.11tв ЗІи-

1<івсь1<0У comt вибирати нових 
звве;цовцtв . 

5093 !8079 .лясrув-вння гетьwаиа ДSЮІJІа 

Anocro.ra з Воронізьжиw соrии1<0~ t 

29 груд.ня 
!729 р . 

уря;цоJ.t про гоrування козаків ;цо '+ 

похо;11,у '!'а про вt;11,правку козаків ~~~ 
Ідо форпос'І'Ів ПереясJІавського поРпо' . І729р . 

3094 18082 Справа про у!Іязнення ;црагун 

ськиw І<Вп і таноw Аненковиw коза 

ка на форпосfі· в w. Любеч Черні 

гівського пoJІJty та про заборону f9ч:~~:я 
рос і І!ськиw офІцераw втруча'І'ИСЯ J1 нес 
в несіння 'с.qибн козакІЗJ.tн . f729 р . 

3095 18003 СуnJІіка- о'!'аwана t козаків 
с. Озеряни Варвиноь1<0У сотні 

ПрнJІУЦЬІ<ОГО ПОЛКУ Про З8ХОП.ІІЄИ-

НЯ грунтів "111 uaRнa бУНЧУІ<ОВИW 7 JІИПНЯ 
roвapиmew Себао'І'ияиовичеJ.t . !'729 р , 

3096 leo&f Справа про за'І'риuку в w. Іч-

ня При.ауцького пощ oiw •Y ро- ~~ 
сtянина..:втJкача Пе'І'ра. !729 р , 

І."".~,~" 
··""·І····· 
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'іЮ97 ІООВб Суп.1t"!І'а бунчукових rо:варн111і 

Нtаинського по.ику Леонrtя W11re 
льсьмго , КМрнла і Івана Троць 
ких про uрнзначенвя К.уренчнкtв 17 .mпня 
при висrупІ . в похfд, 1729 р. 

ЗО98 20І87 Справа про зобов • язания ге-

rьwнow дани.хоw Aпooro.11ow ІІИ!'е 

.11tв Сrародубського поJІКу вtдре 15 rравия 
w:онrува!'Н Почепську греб.111 ra !729-

5 оерпия 
W.ІІИНИ на н!ІІ, !750 рр. ІЗ 

ЗО99 20ІІ4 Справа про ВНП.І!З'Щ &ЩІ!ЗІ:ІИ 

довбн1111 СrародуООького по.о:у 

Федору деw • янову f nо.1ковнw 'ІЕ1 

знханrаw-rа донесення х.аоп • яни 

цького дозорці Васи.nя даровоьк 
б березня го про поруб .~Ісу ЮІ'І'е.ІЯW:И 1.1 . 
І2 rравня 

Dонuрницп ЧернtгІзського по.хху !729 р. 12 

3100 19873 Справа про захопJІения бунчу 

ковиt.1 товарнmеw: Васи.11е1о1 ПоJІОне 
цьЮІt.1 у козаків с. Еаба Wенсь-

коЇ Сотні Чернігівського no.o:y 
грунтів та пасік; . про ицw:Ір- 4 вереоия 
не визискування та знущання з 

1729-
25 вереси 

підданих своїх о . Доwо111.11ин . 1750 рр. 42 
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ЗІОІ І8І59 Справа про захомення конеR 
жите.пеw 111, Cwf;iie Лубенського 
ПОJІКУ . !\О.ШШНfІІ гарJІ,ОВИІІ· ПОJІКОВ 

ником Іваном Убоn111 у козака 11 . f~ ;~~~~~ 
Городище Кінwата Карпенка, І729 р. 

ЗІ02 І8І58 Суп.Uка Df'Є.ІЯ НОВОUJІИІІСЬКОІ 
сотні Нtuнського по.о:у Drепана 

UихаЙ7овського про кевип.t.а!У 

бо1л·у та звхоп"еняя ои)lкових гр н

тtв І!ого rещею №:хаR.!йвською 

та указ геть11ана Ново11.m111ськоuу 

1'""""1"•"" ........ І"··· 

сотнику Івану Шиmкевичу про роз І6 серпня 
сJІІ;цування . • І729 р . 5 

ЗІОЗ · І8І57 Суп.иіка wІ11анина r.t . ЮtУв Ce-
r.teиa Тер.1ецького та .І!ИОТ геть...а 

на tгуwеиу .Густииського r.t0пасти ІЗ червня 
ря про захопJІеняя сtиа. І729 р. 

3104 І8І56 Супліка ро1.1еноькоrо оотенно-

rо уря;цу- та указ гетьr.tана .11убе11 

ськоr.tу по•ково1.1у уря.;цу про на-

JІ,ання сінокосу на 1.1tоькf потре- ч~~:я 
би біля о, ВовкІвцf . І729 р , 



8!G'5 18!52 

8ІС6 І8І54 

3!07 18155 

ЗІОО 18151 
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Донесення старо;цуООького 

nо.rкового oyni: Uико.ІІИ ханенка 
про вt;цuову почепоькоrо управи 

те.ая....nове~иути козаку Пос ар:::ь .:. 
КОЇ сотнt захоn.rенмА грунr без 7 черввя 
jказу хн . О.Иексtя Шаховоького . 

Справа про затJВ!ІІЗЮІЯ гаwа-
JІіївоькиw отарооrою Васи.пеw Кн1 
mew І ;цоПит у воронізькіЯ рату 
ІІІ ДВОХ росіян та ОД.ВОГО ,.._ 
ре.ікUІІ , запідозрених в :з,,110-

Afll.C'l'Вi . 

УнІверсаО'І ге'І'ьІіаиа Даним 

Апос'І'О.1а АРУ&ИИІ бунчукового т~ 
ариша АгафІУ 'тарн<1вській на ст1 -
rнення грошей позичених П ЧО.1( 
вікоw в Низовоt.tу поход~. 

Суn.аіка вtіtта 11 . Зівків rа -
Аяцького п·оJІКУ Сави Івановича 
та універсал геть11ана данила 

!729 р. 

5- 18 

~~н~ . 

І7 черви 
!729 р. 

Anooro.ta про право на отягненн1 
частини по;цатку ktB ратушу 3 Бу 19- 20 
тишинського wJІИ иа на р . Грунь . і~~н~. 
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ЗІО9 18150 Справа про захоп.1ення СП8.11.ХО 

вого uаяна холиmнІw га.J(яцьхи1~1 

отаuано1~1 Іваноw ,1Іеоятинико1~1 у 

житеJІів w. Опішня Га;цяцького 

nоиу ЄВдокfЇ f Васи.ая Рригор~ 

ЗІІО 18149 Суп.иіка вахwіо'І'ра Рос.rа:~к:ько 

го драгунського no,i,:кy Степана 

Єр1~1омєва та указ гетьwана npi 
.ryцькowy nо.а:ковиику Г11аrу Га.Ііа 

гану про сrлгнення боргу з коза 

!ків с, ГаАворон Краоноколядинdь 

5- 24 
.ІІІПЯЯ 

Г729 р. 

Коі' сотні При.иуцьхого по.жку Іва ·тріі;;4 

~а Кова.ІІЯ ra Івана СаJІогуС!а . 1729 р . 

ЗП! 18148 Суп.d-ки .о:rе.п.ки о . Деu •янки 

ІтопаJІЬськоУ сотнf Староду6сьхог 
ПОJІКУ АгафІ Ї Fедчихи про потрав 

Ьсу,ао6ою сінокосу· і про вfJІ.wову 

повернуrи зак.ха;цени Я грунт киrе 

! """'~"~··· 
'""''І"""' 

1Jie1i1 с. ІІонур!вка Ста~оду6ськоі' 28 травня 
~угоЇ поJІковоЇ сотні Процко1~1. 1729 р . б 

ЗІІ2 !8097 Указ гетьwана .данмJІа Апоото.11 

нf.о:ооькоwу вІйrу про прмсищ 

Ідо 1.1 . Г.л:уіІв zмте·.ая w. Hfnн 27 травня 
Романа Яненка. 1729 р . 



ЗІІЗ 18096 

ЗІІ4 18095 
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Суп.11.іка віІt'І'а t.t. КоНо'І'ОП 

Ніжиноького по,11р;у С'!'епа на Коз.І).. 

ренка t універсал гетьt.tана Дан~ 

JІа Апос'!'о,11а про приrягнення до 
t.t і ськнх повинносtеR пІдсуtІдкt 

'ta zите.11.ів в.11.асних навкоJІИшНіJІ. ~sч:~;::я 
сі.11.. f729 р. 

Справа про зо6ов • язання НІ 

•инсьRої по.n:овоУ канце.ІЯрії 

заt.tіни тм на форпостах коwаніR ~ ~~~=~ 
цtв козакаwи. !729 р, 12 

ЗП5 18(1)1 Донесення ні•инського війта 
Петра ТЗрнавJоrа з вJдловt;мю 

на JІИС'І' гетьмана про заwfну 

купленого угорського :вина пі;11.

ро6.1ениt.t . 

ЗІІ6 18092 Справа про в І ;цправ.пення ко-
заків із староду6ського поп;у 

ДО І.І . Uарицин Д.дЯ ЛРИ:ВЄЗЄННЯ 

!4.ІИЛНЯ 
!729 р . 

гармат за.пишених піо.ая Нмзово:nJ чJ~~~ 
ПОХО)tу . J.729 р , 

ЗІІ7 18093 Справа про ре~онт .1І rнього 

'!'а6ору ;1t.ІЯ ново'І'роїцького по.11-

ку під м. Сосниця Чернігівсько 9 червня 
го по.аку за рахунок порцІR і Р~ П26;рпия 
цІІ! . 1732 рр, 
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Указ гетьwана Дани.ха Аnосто 

.1а 1.N'нсько111 наказно111 СО1'ИИ 
ку llри.11цькоrо по.цу npo вnе
зення дерева ;ц.ІЯ 6у;аtвницца 

стадниці .ц.111 конеfі Генера.а:ьноІ 

арrиJІеріУ . 
20 берези 
1729 р , 

3ІІ9 20419 Донесення гЗJІ,лцькоrо по.аков 

3120 20425 

ника Григорія Граблики та указ 

геть~.сана бунчуковоІІ)' товарюау 

Федору Гречаноt.ІУ про приїзд .цо 

ПО.І!КОВОГО CYJI.Y по скарзі иитед 20-25 
с. Бу,цище . тт~gн;, 

Справа про ви,цачу пас порт а 

по.хьськоwу nІцаноwу священику 

t.t , W.оn~.пьов Дани.11у !Jну111кевичу 

на проУз;ц в wtcтa України ;11,.а:я 

побачення з синоu Тиmomeu, яки "~:Jя 
навчався в u. києві у зо.ютаря . 1729 р . 

3121 20426 Указ гетьwана .ltани.1а Апосто 

.~ш ііоронізькоwу сотнику Івану 
Хо.1одов1tчу про заборону згІ;цио 

з yиtвepoa.uou притягати до по

вииноо-rеІt батька при;цв.орноrо 

співака Ан,црія ка~иби , t.tе111кан 

ця w, Воронfаа Нlаиноькоrо по.1 5 червня 
КУ:, !729 р. 

1,"".-.j "~·· ." .... І ····· 
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КроІ•н 

Суп.ІІ І !І'а хоз ака с. Воронкі в 

оро;D,исько1 ооrні Лубенського 

hо.цу rвана !Сапус'І'И про захоп.tе -
~я спцкового wаАна його Clparou 
~к•яноw ra указ ге-rьwзна жубен 
ькоwу наказноt.ІУ по.1ковнику . про ~3 ~~~~-

Юозс.11Jдув11ння . І729 р , 

3!23 20428 Справа про захоп.1ення опа;D.-

3І24 20429 

kового NІD козакоu u. Воронtа: 20 травюr. 

~Наиноького по.11к1 Григорtєu пt- ~7rеРезня 
Іnовцеu 1 родича Ali;D.pfя Сеwенова. !730 рр. 26 

Унfверса.11 ге!'ьwана JІани.ІІВ 

Anoc rо.иа ;~ружин і бунчукового 

товариша Uaptї Ху;D,О.11tєвtй на 

збір боргов,JИх грошей , nозиче-

:~~о~/І чо.uовtка у Низовому 1і7~а~~я 5 

3І25 20432 Суп.1J ка ttoз ака Новгородсько 

orнJ Староuбського поцу lilap!I' 
Кар-rе.r.я про п!дп~ер;~r.аення: прав 

вл:асносrі на І.І.1!ИН і .11tc ra уха 
ге't'ь uа на оооющькоі.Іу ооrнику 

про розо.11t;~;,ува ння: скарги овяще 

ника w, Сосниця ЧернІrtвсь!Сого 

по.пу на Івана Крака за .невип.11 -26 берези 
ry Oopry . І729 р. 

Проо••· 
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3!26 20433 Справа про пt;цтвердІіеннл пр 

ЗІ27 20434 

ва на збір віІtоькового J.DXOAY 
з І.І.!Ина на поtребк ра'І'J8І w. 
Борзна Нfжинського по.цу. 

Копі У докуw:ен'!'JВ за !668, 

!670, 1672 рр. 

ЛисtуJаннл ге'!'ьwана Даним 

Апосrо.11а з ПРИ.ІІ)'ЦЬКЮ.І ПО.І!СОВНИ 

ком ГHS'l'OW га.иаганоw про ПРИ'!Я: 

нення J.O ПОВИННОС'!'еІІ ПіАСУСІ;D.кіІв 

ДептІвського І Гt мнського КУР' -
ні:в Краснокс.а:ядинсько У сотні j\~Н~~н -
При.qцького поJІКу . !729 р . 

3!28 20435 :rнtnepca.11и ге'І'ь1.1ана данила 

Апос'!'о.11а про нцання кн. ОІlек

сію ШаховськоW}' с: JІМ'І'ВИновичІ 
Г.а:ух!ВСЬКОЇ СО'!НІ НJЮІНСЬКDГО 

попу , се . С'І'а~урдина , Блис'І'ов 

а Серед.инна-Бу;ца Новгоро;цськоl ~g ~іf~;я 
сотнt Старо;и,уООько го по.пу, !729 р . 

3129 20436 Справа про nІд'І'вер;циення пр1 

ва на збір вtйсьховоі часnни 

дохоJ.У з- шина Р'І'Є.ІЬКИ u, Ічн : 

Прн.вуцького по.о:у Кика.ІІЧиХИ на trP~;~ 
потребу- pa'!'yml , !729 р . 
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3!30 2()1197 Донесення при.11уцького по.ІІКо -
ника Гнаі'а Гал.агама про надuір 

ну вип.11а'І'у "110;1.енних" гро11еЯ 

11:01.1Ісароu по.пу 1ванс1.1 Бt.ииче1.1 
росІіtськиu ар1.1іJІськиu nc.11Jra1.1 з 20 травня 
І7V р. 1729 р . 

ЗІЗІ 20486 Суп.1іка &Ні'еJІЯ 1.1. Березань 

Переяс.11авськсго по.uу Якова .7JI' 

ника І указ гетьuана .11у6енсько 

1.11 наказно~q по.ІІКоВНіІКУ про 

стягнення борrу з аитем 1.1 . Р\:11 

Ні! Ду6е1к:ького по.лку Пе'l'ра Ка- !9 'l'равня 
1729 р . 

3!32 204~0 Супліка. свящеІПІка о. ТИmки 

СнітиноькоЇ оотнt Лубенського 

nо.п:у Софронія Іванова про за61 

рону 1!ІІІІЧания НІJІИІІСЬКОГО ПО.ІХ 

:~:г:с~~:ж:~т:в~:;ш=~~;:~~~~~f~~я 

8!38 204tiI Супліка яtжиноького о!'аІ.Gна 

Ваоим Бог.цановського про нада• 

ня nt;цтвер]І.И)'ючого yнf:QeIXJa.ІY 

на во.10;1.tння по.11овиною о, КУРИ 29 СІерезк 

JІfвка НІаинськоJ noJtкoвoJ ооткі 1729 р. В 
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ЗІ34 20398 Cyn.пt1<a йосифа С!rено.ІІИ та 

унtверса.11 гетьwана дави.па Алое 

ТО.18 про Пр!ЙНЯТТЯ ni,1 rетьt.t аІІ 
ЗО (]ерезяя 
1 хвtтяя 

сьху протехцtD. 1729 р , 

ЗІЗ5 2QIJ59 Справа про ontp за шин та 

ГРУИ!И t.tiж Ot'Зt.tЗHOt.t с . На,~инІв 

R& Козе.~ецьRоУ сотні КИУІЮьRог 

noJІRY Uepmнot.t заєцьІСИt.t та Чер 
~~з~~ иігtвоьnw є.rецькиw w:oнacn:pet.t. 

ЗІЗб 20458 Справа- про призначення (]унч -

Rових товаришів йосипа Тарасе;-

внча t Васиц Чуйкевича ,1.ІЯ ро: -

с.t!;цування мвинувачення стар111 -

ни НtжинсьRого n.оцу в зхирст-

вах , саwові.rьноwу пt;цвищеннf 
29 (]ерезн -

19 квfrня 
ЛО;!!.8ТК!В ra ін. 1729 р. 

ЗІS'І 20457 CynJJ.iкa жо.ц;цацького Rапtтан ; 

АнАрfя НегефеJІЯ та .хист NІrьwa 

на RонопотсьRоІІQ' про'і'оnопу про 

доз в І .11 на по(]удову церRви в с . 
16-17 

ІоJ:р;8ЮІ КоноrопськоУ соrн! Ht - ЮІfтня 
JІИНСЬkОГО по.nсу, 1729 р , 

ЗІЗЗ 20459 Cyn,11tкa 1<упця 11. Лохвиця лУ 

Ьенськоrо nоJІКу Григорія АнJJ)іє -

~а про вІ;цсrрочRу на три рохи 18 травня 
иn.х.аrи (]оргів Rl)eAИ'ropat.t. 1729 р . 
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8!39 20444 Справа про за6орону УRРЗУнсь 

3!40 20445 

814! 20447 

8142 20448 

киw 'l'З рооіІІськи1.1 купцяw стягу 

ваm cmpi 6орги з RУПЦіВ І.І . 

Uоги.о:ьова . 

Донесення коwісарів г.пухів

ьRого Nрнfзону про не1.10.111.пивJ

сть повернути :взятий у І.І;t:ха\ІJШ 

Цигана провіан'l' та peєctip ;ц:во-

4- ІЗ 
о ічня 
1729 р. 

рів , вf.о:ьних вt;ц :війсьRових 4 січня 
постоїв .- 1729 р . 

Справа про невиплату 6оргу 

козаRоw с. ІdИніченьRа Еатурин

ськоЇ оотні Н!жинського по.пку 

Васи.11еw каmтаJІЯноw значковоuу 

товаришу Щ6енського полку Ua'l' 8 січня 
вію Еугаєвоькоwу за взя'ІІу в Ни 41~26';опа;ц 
еово1q поході горіJІКу. І780 рр. І5 

Справа про пf;ц'1'11ер;цження 

права во.по;ціння с . БакаЇвка Ні 

жннської другоЇ по.пкової оотні . 
;цівицькоwу сотнику Ніжинського 205ч~~=~-
по.пку Якову Се.11ецькоwу. !729 р. 
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3143 20449( С,.п.11Іна нагЦJJ.ача гетьwан-

~ьких ПОf.арських UJ;)lнf:в Сtаро

~уdського по.ІКу Івана Храпковсь 

Ікего та указ гетьwана по!'аІЮЬ1'О 

~У оотнику Cewe!fY СоОо.иевськоwу 9-ПсІчня 
jпро звільнення від повинностей. !729 р. 

3144 20449/ Суп.11Іка аите.аtв с . Сопичt По 

r.ароькоІ сотнІ СтародУбоького 

POJП(J йосипа та Фе;а;ора Коm1-11ен

~ів про підnерJ]..1:ення права во-

ІлодІння опа;цковиІ~ІИ грунтаwи та ІО оtчня 
р аповІт тещі КИ.11ю1и~ ЧернявиноУ. !729 р. 

ЗІ45 20449/. Суп.иІка аиrе.111 о . ООwачІ:в Ба 

!'JринськоУ сотні І:Ііаи№ьного 

jпову Uико.ІІИ ГриОа про на.цwtрне 

~тіtгнення wита старостою І:ваноu п січня 

· Ізенаровоьниw. . 1729 р. 

3!46 20449/ Суn.11!ЮІ козака с. Коняrин 

jеосницькоУ сотні Черн.ІгІвського 

ПOJJKY Івана Степанова та в,цови 

священика ЄІ1JРосинІУ І:вановоУ 

про захопJІення опа.цкового uаАна 12 січня 
о:влщеникоu Петроw Рожченноu. !729 р . 

І " .. "~,"" ." .... ," ... 
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3147 2045! Спра:ва про побиrrя та зне:ваr 

.ІУZИ!емІОІ- бунчуко:воrо rоварІІІD 

ко:ва По.І;)'dотка :вахмtо ~а Вяць-

ого по.пу О.ПексаІQІ.Ра LІапеє:ва , 

рапо~:щика Григорія Ру;J.ако:ва та 

:вaprиpweRcrepa ВОJІО;J.ИІІИРСЬКОГО ir б~.g:~~:-
ОJІКУ дуки Бахwеm • єва . !729 р, 21 

3!48 20452 Спра:ва про об:вину:вачення хо-

аха с. Са.~чин ГОРО;J.НИЦЬХОЇ сот 

і Черн ігі:вськоrо по.~ху Яко:ва 

Ко:вчаненка в нawipt перево;D.У 

rtкачІв-оо.цz~,атfв за кордон. 
4 березня 
!729 р . 

3149 20453 Справа про з-аборону гетьwано 

~ни.tоu Апосто.101.1 хупцяw переnр :в-
І:rятиоь на Креwенg,уз.J'ькоwу фор- П ~~f;~::Я 
ості через р , Дніпро, !729 р . 

3!50 №54 Справа про заборону приrяга- . 
и в пІдданот:во козака .ra:spiu:a fr :~~~::-
:вана Боr.11.анця, !'729 р, 6 

3!5! 20455 листи гетьwана данила Апосі'о 

Іиа генеращ фон-ве!Іtіаху t пол
а:воьхоwу по.ІКовннху Ваоиа Коч -

ею про пркУзА АО м. Г.1ухІв в 

правf розпред.і.~~ення на постоf ІЗ квітня 
арwtІІоЬІІ"их полхі:в . 1729 р . 
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3!52 20470 Указ геrьwана дани.tа Апосrо-

іІа соrникаw Воронізької і Кро

~:вецькоr соrевь Нfаинського 

р о.аку про !JИСИЩ кооарt:в А.!11 

бирания оfна :вf Р:оько:ви"' ко 8 липня 
- f/Al't . !729 р . 

3!53 20495 Спра:ва про надwfрниR :визиок 

фураау КИУ:вськиu м~агунськиu 

по.ІК011 з .ите.tі:в Старо;цубоьког /;р~~~=я-

1··""'~ ••<1'<>• І····· 

по.о:у . !729 р . І7 

3!54 20496 Донесення уря;цу Чериtгtвсь-

3155 20497 

кого по.11.ку про :ві;цпра:вку вfд.о-

wостеR про ціни на зерно, муку п .mтого 

ra крупи . І729 р. 

Суплtка :відкупщика Но:воuJВш 

оькоУ сотні Ніжинського noJJІty 

0.11.екоtя ФІ.11іпо:ва про зwеншення 

п.uатнІ з ( від1t1п , в з:вязку з l8 січня 
новиw ОПОА8ТК)':Ванняw . !729 р, 

3156 20498 Суплt ка :иитем 11, rваниця 

При.11уцького попу Dptя JІяхова 

про побиrrя t:ваницькиw ота11ано11 

:Це11 • яно.11 ка.ц.нецькиw .за неприие 18 січня 
ення на свяrо "ра.ц.ця". !729 р . 
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3157 20499 Суп.1іка козака с. Гу.1ець Л! 

бемського ПО.ІКУ Якиwа Поnка np( 
захопления п>Унтtв mинкаряІ~ІИ ; 

про захоплення wаі!на сrароотою 

с , Озеряни ВарваринськоУ сотні 

При.~rуцького по.ІКу та укази ге

тьw:ана при.~уцьхоwу t .иубенсьхо-

wу поп:овиw: уря.и,а1.1 про розс.1t - fl ~~~:~н 
,11.увания . 1729 р. 5 

3158 20501 Справа npo побиття DІТе.ІЯ с , 

Rроmівка Феська Сер~,11.енка та 

хите.nп о . Срібне Прилуцького 

по.1ку дави,11.а Перепценка жиr-е -

.ІЯt.tИ хутора гр, Сави РОГОЗіІНСЬ rб~~::; 
кого та крціuу во.иів . 1729 р. 

3!59 20504 Суп.1tка воронізького сотено-

го писаря нtаинського nо.пу Іва 

на ШКурииа і JІа:врІ ІfВ КІ!Нt.tова то 

унtверса.1 гетьuана про звІльнеr лі;;~го 
НЯ ЇХ :Ві;ц ЛО:ВИННОО теІ!, !729 р, 

5160 20505 Суп.1іка в;цови гцяцького со1 

ника Єв,11.окіУ ЧарпиаrевоУ про 

взяття П з ;11tть1О1 пt,11. rent.taн Ь .ІЮТого 

ську протекцію. !729 р. 



ЗІ6І 2050) 

5162 205fЛ 

- !08 -

1Іонесення t вtдоwtсть га:и.я-

цького ПО.ІІКОВОГО УРЯJІ.У про роз 6 .ІІІІТОГО 

11 t ри цJ н зе порцfУ та раці У, І729 р, 

Справа- про захоп.1ен11я спц

ко:еого грунту зяа<1:кови111 -rовари 

111е11 с . Чеuер Козе.s.ецькоУ сотні 

ЮІУвського ПО,ІП(У Іваноu .JІягуло 

у Зіновія t Wapf1 ЕиховцІв, 

30 сtчня-
8 .ІІІІ'l'ОГО 
!729 р . 

3163 20508 CyпJJI ка козака u, Синя:ека 

Чернt гtвського пощ Назара СЕ -
ри,11;енха з брата.uи про - ,права 

- братів Ко.1оu'ІІЯ<1:енків на .гай І 
укаа: гетьw~на чериігівсько~q 

ПО.ІІКОВОІІІ)' YPW про розс.11!,11.ува -~ ~~~-
1729 р . 

3164 20509 Cyn.111 ха козака w. О!нявки 
ЧерНігtвського пмку Грицьжа 

· І(раwаренка про захопмння грун 

ту васи.иеw Борисенкоw і указ 

гетьwапа чернtгtвсько~q по.1ко

воwу уря,а.у про розс.1tuвани11 

80 сІчня-
6 .mroro 
!729 р, 

,." •.• 1, •.. •• °"'. І ••••• 
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КроІооо K°"o•«no ПР.••· 

3165 2rero lІист по.u:овиика .1аи.цwt.1іць-

3І66 2rеп 

кого полку Фt.11tла КИгеча і уні 

версал гетьwана данила Алосrо

.11а про звільнення вt:ц повиииос 

теІ! доt.ІУ житем с . павJІІ:вка 

3!нківської сотні Гадяцького 

. по.uсу Степана Во~оха . 

Донесення f вt;11,оwІсть гадя-

23 сtчня
І3 .ІD'І'ОГО 
І729 р • 

цького ПОАКОВОГО ур~ц,у про стя -
нення 'пожилих' грошей з zите.tів 

Гадяцького ПОJІІQ' за час управ- Іб сtчня 
JІfння Wа,11орооtJІськоУ ttOJІeгtї. ) І729 р . ІЗ 

ЗІ67 205!2 Справа про иа,цwtрне стяrнен 

ня порцt JІ f рацІ І! Во.І~.JІ.ИШ!рсЬ
киw драгуноькиw ПО.ІК011 з хите

JІів Переяс.1авського по.uу та 

ви11оrу в них гро111еІ! з awt сть п~ -і~ ~~~~~ 
в!аиту . І729 р . ІІ 

3Іб8 205І3 Справа про невилm~тУ грошеІ! 
;цворецькиw Olettcaн,11.pa . То.11стого 

Івано11 Сеwеновиw .ите.1111 11. Нt -

иин Івану Сер,цюку за леревезен f5 а~:~~~ 
ня волоського вина . r729 р. 
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Kp.il••t 

3169 20516 Справа про розшуки !!DlteJIЯ 

• Старі Сан.аари По.11тавоькоrо 

по.1ку , рt·зНІІка Се11ена J.1.t11111ен

ка • яки ll вккJUІкавоя Кo.11erf єю 

Інозеwнкх сnрав ;11,0 мооквм та 

звt.1ьнення з ув • язпеиия на по- ~ ~~~~~~ 

, ...... ~"~·· 
....... І ··~·· 

-руки Івана Явороького . 1.729 р . І4 

8170 20515 Сул.11Jки значкового товариша 

черніrtвськоrо nо.ІІКу Івана Да

ви;цовича npo не;11,опущення lloro 
бунчуковиw товарнше1.1 Jвано1.1 Бо 

·роз ною. А а · кориотпання rреб.11ею .J~;~ 
на р . тетерев ra наrз;ц на ;11,t11. 1729 р. 

І728 р . 

3І7І 2051.7 Справа по ;цонеоеннD оотеноУ 

старв1иЮІ w, Г.11ухtв про пере11f -

111ення на кварrири час '!'НИИ с о.r-

·м т rJІухІваькоrо гарнізону в 8І а: овtня 

wiata КрОJІевець , Воронtж , Нові ~2~тоrо 
f'Ьини та Яwпі .n. . 1.729 рр . ІО 

1.729 р . 

ЗІ72 20518 Листування rеть11ана ]1аик.11а 

1Anoc-ro.1a з НОВОІUИНОЬІ\'ИІ.І ооvни

Іко1.1 Нtжиооького nоп:у 1ваио1.1 

Шишкевиче1.1 про ;цозвt.в: в;цовІ Ско 

[ропа;цоькfR о;цера:а!'И nро;цукvи fз 

~вору ко.ІІИшнього нІиинського 

по,11ковнм ка О.nекса н;цра То.11с rого 

в 1.1 . Нові U.ПИни. 

9 .mтoro-
3 березня 
Г729 р . 
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SI7S 208IS Суп.1іка от~мана Г ната Го.ІО 

:венка t козаків С . ~пич Г.1ухf1 

SI7ti 2061' 

3!75 208І5 

3!'76 206!6 

1 ькоУ сотні Ні1111нського полку 

про пt;цтвердження універсалу 

вІ;11. І727 р. на право 111инК)'ваn:_ 6 березня 
горіJІКОІ). І729 р. 

Донесення О)'і.І)ЬКОГО ПО.ІКОВО 

ГО СДJІ,t Івана Ро11ано:ва про об 

вниу:вачення старпиноІ) Гадяцька 

го по.ику zите.tя w. Ворожба Cyw-

ського no;iiкy Ро11ана 8JІасеика :в 5 березня 
ра,цІжц і . І729 р. 

донесення лри.а:уцького наказ 

ного nо.11<овника петра нооенка 

про напра:в.1ення :.,о 11. r.vxt:в 

згі;11.но йоrо указу аи:~;-е.1ьки с . 

Ormi БатуринськоУ COfHi НІzин 

ського по.ику ЄJІдокІУ Іванихи f 

otawaнa с . Платниця СрtбJянсь-

.коУ оотнt При.цу,цького по.4Ку :в 9 JW'l"OГO 
справі НІJВИЛJШТИ боргу . І729 р. 

Суп.1Іка козака w, CwJJIЗ Лу-

бенськоrо по.ІlІ'У Фе;цо'ра Безnа.~ь 
чепка ПР.О захоп.1ення грунту ni;11 -
даниw ЮІєво-ПечерсьJІ;оЇ .1аври 

5-29 
ваноv Стор.1аком та оое.1ения ху 

~~з~ fOpa . 
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ЗІ77 208І8 Cyn-11 ка житеи v. Гау.ч. Се

ІіЄна Uи.пюрика і указ ГЄ'І'ЬІіана 

прИІ<ажчн1<у о.лободи С.аавоrоро;ц

ка Яков1 Богон1<ов7 про поверне 

ння ualtнa . заJІІІ111еного Yu 7 Се-

u'ева nантуоова на чао поУз;цки ь:-~зня 
110 ІЮокви . f729 р . 

ЗІ78 208І9 С7п.1Ііа козака JвангороJ.ОЬ-

оІ СоrнІ -Нf:а:инського по.1к7 Ти-

Ііоаrа Рибки про невип.1ату гро11е 

за куп.аеноrо коня жите.аеІі о . 

ФаотfвцІ J.toltoeєli /ri6eor,11oю ra ука • 
І'ЄfІ.Ііана Hf JІ:HHCЬKOWf ПО.ІКОВНИК д;5 е3НЯ 
Івану Хру111;ову про розОо1ІJ,уваню • І7~9 р. 

3І79 20820 Справа про повернення права 

ві lt ry ra w.t щана ... с . Синявка 

Чернігівського по.u:у на збtр 

пow.J рвоrо пf,11. час 'І'Оргt в ,11..ц 

о t .иьс ькнх- потреб '1'8 права кори ту~е~;~ня 

І""'""""~" ··<1'0· І····· 

вання ГРОІіЗ,Jt,СЬКОЮ пущою. І729 р. ІО 

3ІВО 20822 У'каза геnw.ана 11І :а: инсько117 

ПОХКОВН1ІіJ Івану ХрущоіІJ про 

розо..11і;цJВання оуn.11іки козака 

Івангоро;цськоІ СО'І'Ні НІ:а:инсько 

го nо..1ку ne'l'pa Сі роокоrо про 

захоп-1еЙня w.altнa со 'І'енtю отар- 4 березня 
·11иною. І?29 р. 2 
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ЗІ8І 20850 

3182 20857 

ЗІВЗ 20858 

Супліkа сотників При.nуцькогс 
поJlКу про зWеншення в сотнях 

кількості польових оrорожJв та 

. ' 

про зневагу ниwи сотників . k!/д/І729 р З 

Указ гетьwана дани.11а Апосто 

.iia ні жинськоwу по.ІІковннку Іва

ну Хрущову про покарання Ю!ЯІlІІ 

отаwана о. Мартннівка Івапгоро1 -

ської_ сотнt Кіндрата Рооуmки з~ 

общд.nиве обвинувачення житеJІЯ 

Іі. Ніжин Сеwена !'ераоиwенка в 

захопJІЄнні худоби та супліка 

того ж отамана і козаків с. МЗJ -
тинівка гетьwану про· захоп.иеню 

сіна . овець і коне!! осаву.ІІою 

Генерально "і арти.иерІ yCeweнow 
карп екою і бунчуковиw то11арише1 15 березн 
~ндрІєw JІизогу601.1 . !729 р. 

Справа _про звtльнення лідда 

них сина Гад.ІІЦЬКОГО ПОJІковника 

Степана J.!илорадовИча жителtв с. 
Позняки Чорноуської сотні JІубе1 

ського полку від косовиці сіна 

та випмти " роксвщини " оотено

wу писарю та про стягнення бор. 

гузіс:всJїwачухи . 
Копt"f докуwентів за І72І . 

І725 рр. - ' 
4 березня 
!729 р. 9 
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3І84 20859 

" П.І!. - -

Справа про ПОВЄРЧЄІПІЯ грунт • 
захоп.11еного сес!'рою козака с . 

Поко11ич ПоноркиЦькоУ cot>нJ Чер. 

ІіраІ ... 

нtгІвсьхоrо по~ку Dрка Яроаrова §і ~~;:: -
Wарку Шевченку. І729 р. 

3І85 20860 Суп.11Іка_козака с . J.!Ишк!вка 

Сt'ароJtубськоЇ ПОJІRОВОЇ CO'l'Rf 
Якова rlоJІ.О.ІЯКИ про вирубання 

гаю &И!'Є.ІІООІ !'ОГО а oe.ta !'а укі rЬ 
ге!'ьwана уряJІ.У ОrароJІ,убського ІЗ-22 
пову про розс.11іJІ.УВания. ~~з~.~ 

3Іеб 2086І Суп.аtжа коЗака с . Го.ІІDнки 
lІохвицькоУ со!'иf JJубенського пФ

ку І.11.1! ЮІри.11еиха про зажоп.1еи 

ня11аnиаW.ойсеє1.1І(ув!!ико1.1за 

::;::"~o:1:~meil за вз. я!'t д.ІІЯ ~ r~ir~~я 

Sil37 20862 Суп.11tка JtOBбyara С!'аро,u6сь-

кого no.uy Федора JІ.еw • янова в 

СmроJІ,убОьку поJ!КОВУ канце.11Ярі1 
про наJІ,аиt1я І! оt.11 винагороди за 

JІ,Ворtчну СJJ.Ужбу та учасrь у 

ТеркІвськоt.11 похоJІ,f. 

,lІонеоеиия упра11и!'е.ІІЯ w. пон (Р
ниця Чернігівського пО.ак1 про ' 
=!ахоп.11еиня Х.11оп • яницьки11 JІ.озор. . 
ЦЄІ) у ПОНОРНИЦЬ!t\\Х имtе.1Ів !'рЬ1 х 

конеІt за поруб геrь1.1ансь1<ого б5 , ІО 
дtоу. r~~iз;~ 
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ЗІ88 20ffiЗ Справа npo ЗВХОП.ІеИНЯ оо.П 

за 6орг отаросtою 6унчухового 

товариша Андрtя По.11у6отка :в о . 

Васи.11fв11а Суwького, noJІXy Гри 

горtєw JІагевичеw у ко~акtв Во-

.1инської оотнІ ЧернІгІ,вського 6~g;~я 
noJIКy ІпІ Ря6ка І Івана Крука . 1728 р. 

ЗІ89 20864 Cyn.11fкa цо:ви на~азиого геть 
шна пав.па По.11у6оtка Анни про 

наїзди яwnt.п.ських 111те.1tв на 

П с, Каwенf Qзера НовгородсьЯ 

кої CO'l'Hf С'!'ародуОО.ького ПО.ІІКУ 

та nоруО:.иІсу . 

І728 р. 

9190 20865 -Справа про noO:иttя знач!І'овиw 

І9 О:ерезт 
!729 р. 3 

'І'оварюаеu с . Стахорщини Новгоро -
~ької cotкf Сtароду6ського по.11- І4 грудня 

ritY йосиnоw Костенкоw ієро;циJІко- f~2tерезш 
на Прохора Биринду. І729 рр. П 

І729 р . 

ЗІ9І 20Е!66 Справа про ого.110111ення по qep 
tгівсь!І'!А Єпарх!У указJ Сенату 

ро заборону продавати Г~!'И п JIJ)'foгo 
вя1;ениха1а1 І 11онаотиряwи. !729 р. ІО 



8І92 20867 

- -ІІб - -

Гpauora Кo.11ert ї tнозеwних 

оправ rе'І'ьwану ,lІани.иу Апоото.пу 

з вІ;JІ.повf.u,n про зuенmення :ви 

АВ~і:в ка у'І'риuвння сербських 

гусар '1'8 калwикІв ; про на,»,анкя 

на <іуJІОву t.taєrкfв і про уrриt.tанн~ 

в· ув • язненнt ко•овоrо orai.iaнa 

Івана Гусака; про повернення 

лисrІв АО канце.1ярtї , повезених 

к"1 •• , 

наказню,1 гетьt.tвноu пав.иоu По.ІІУ- ІВ <іерезНJ 

С!откоw m tн. І729 р. 

8І93 2087І Супліка слr.:саря w. Сосниця 

ЧернІrІвськоrо попу Івана Сне

царя !'8 універ:а.и renuaнa про 

розшуки поuічиика Іlвксиwа Сие

царя , якиІІ взяв гроші за неза-

кінчену poe!ory в Нію~нській цер~-ое~;;~я 
ві. . !729 р . 

3!94 20878 · Справа про захоплення заrа-

.1ьноУ пущі 1 Сосницькій comi 
qеркtrі:вськоrо по.uу Рте.111t.111 

ВОJJИНСЬКОЇ coml . 

Копія ;цокуwенту за !724 р. 
9 березня 
І729 р. 

," ..... ..oj,~" .. ,"°.І "··· 
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3!95 20679 Суп.11Jка аиrе.І[ЬКИ с . Во.подко 

ва Дівиця НtжиноькоЇ ;цруrоЇ 

ПОJlКОВОЇ ООТІ!і О.nени Ко.ауховоь 

ІІоУ про захоп.11ения сnаJJ.ІІ ового 

wайна -П ві 'l'Чиwow Apтewow Коw-
nанцеw та указ геnwаиа ніаин-

&-І! ськоwу по.аковнижу Івану Хру 110-

~~з~~ ву про розс.1.і)J.у»ання . 

ЗІ96 20680 Cyn.li ка аи те.ая w. Вороні а 

нtаи:нського no.nкy Роwана Гера -

сиwсвича та унtверса.11 геn1.1ана 

про взяття родини Гераоиwовнча 9 березня 
пtд геть~.&анську проrекцt ю. І729 р, 

S!97 2<1723 Справа npo обвинувачення в 
1.1. Старо,u6 росІянина -жупця 

в · роско.11ьництв! та !юзака с . 

Куд.11аєвка Новгоро;D,ськоУ сотні 
25-26 Старо;D,у6ського по.1ку .U.артина 

Ко,11есннченка в перелю6Сrві . і~~яр. 

ЗІ98 208!2 Справа про підrвер;D,аеІDІя 

права во.110дtння геn1.1ано1о1 на 

ранг_ с. ііарчишина Бy;Jta Глухів-

ськоі сотнf НJаи:нського по.rку. І січня 
Копії ;цоку~.tенту за Ібf2 р-. !729 р, !2 



- пе -
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3199 20827 ЛІ\С!'Jвання геrь~ана Дани.из 

Апосто.ха з нt иинськиw по.аков-

никоw Іваноw Хрущовиw про пове 

рнения жиrе.nяwи дtвицькоЇ сотн 

Нt а:иноького полку позиченого бо ,і~~~о 
fОІІК~. 1729 р , 

3200 20025 Донесення . і".1tріWТського 
графа rаврил:а В.1ЦІІ.но.11ав11ча з 

вІдповіІІJІ.D в справt . обвииуваче -
ня жите.1tв с. UартинІвка в зах - 25 .11ютого 

п.пенні грунту. 1729 р . 

3201 20826 .lІонесеиня батуринського сот 
ника Шпнського по.1ку Федора 

Сrоа:ка про побиття а:ите.1е1.1 с . 

Uе.1ьня ВаснJІЄw Uо:вчаноw козака 25 .mтого 
Дш~тра КНИвr~нка. 1729 р . 

3202 20824 Суп.1tка козака ПочепськоЇ 

Сотні СтародУоського по.uку Іва 
на lJУІ<'янова про стягнення гро 

шеА wіщаниноu u. Стародуб Гера 

r:иuou Брезкуноw за взяті Орато 

во.ин 'fa УJ:Вз ren.uaнa УРЯАУ 

С'rаро;цу6с~кого по.ику про роз- ~~~ 
р.1і дування~ V'i!J р . 

l"""'..,J-;;;::-
••<1'08 j ••••• 
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8203 20175 Справа про невип.1ау боргу 

ІSJ!тe.teu w, Новrоро;а.ка Старо.1;у6-

Іського по.пу захароt.1 Гапонвнко1 
ІІ-25 

вtІІ:ськовоwу товармmу ГриrорІn "." l!ІІитрІєвичу. І729 р . 

8204 20503 Коwnут бунчухових товаришів 

по ПО.[1(8Х .пtво6ере"ноУ Україин. 1729 р. " 
8205 2060! Справа про захоп.1ення грунті 

Генераяьною військовою артиле-

рtєю у СураДького wонаотиря 2І СІерезн 

на територfУ МгJDІноькоУ сотні 
І729-
ЗІ берези 

С'!аро;D.уdського ло.u:у . 1755 р. 52 

8206 20431 Унt:вероа.и: гетьwана Дани.ІЗ 

АПООТО.118 жиrе.m r.t , Короп НІ.sин 

ського по.~жу ЯІ<Ову Довrе.ІW на 28 СІерезю 
пtдтвердиення воJІодtння: 1.1.1:ино1о1. 1729 р . 

32117 20456 Ухаз Синода канце.v~рІ У про 

розс,11ІхуваfП!я скарrи Ієро1о1она-

ха Еогоuед.1овського та батурин 

ського сотника Ніжинського по.11- ЗІ .ІІІІПНЯ 
ку Фе;цора Стежка. 1728 р. 
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5208 І5672 Реєстр справи про невил.1ату 

~opry ;n,p)'PHOD НОВОW.ІО!НСЬКОГО 

отн-ика Нtа:иноькоrо nо.ІІКУ Шишке 

ІВИчкоі значwо:воwу товаришу Чер-

1 .. "",-1 "···-
···то· І ··~·· 

~Ітівського по.псу АфаИасІn Пет- І5 .111стоnа а 

tровичу. f729 р . 

5209 І508б Справа npo невиn.11ату Clopry 
р~ховою НОВОІLІИНСЬКОГО сотника 

~іnнськоrо nощ Григорfя DІ•-

~кевича У.11ьяною значковоwу това- 20 .иистола а 

tришу w. Сосниця Чернігівського fs2~того 
111ому Афанасія петровичу . 1' I7SO рр. 89 

S2IO 2288 Справи бунчуковш: товариші 
Якова , Данила І Семена Карпек 

та осавула Генере.льнсУ Артилер · Ї 

Семена Карnеки І з СІ~m.ш 
товарrш~ами Іванс:..1 Гамм-Ією І 

l)>JU'Oplєм Скорупою та з вІйськс вим 

канцеляр;~ст0t.1 Федором Мануйл:о-

вичем в ідносно ЇХ rрошових , пс 

даткових , rоспо.uарських та 

родинних стосунк t в 

SEII 2345- 2 · Справа про сп ір вНtськсвих 

товаришів Гаднцькогс псmсу Кар 

па і Васшш NохрtєвичІв Із бун 

чуксвим~товариша'JЯ Ан.црtєм та 

Яксвсt.1 Полу60'1'КаJ.Ш _за W1Ші на 

р . Білсус , захоплений у ЇХ пc-

Іб кв і тня 
1729-
27 серпня 
1786 рр . 62 

~~~c;;g~t~п~:~gh:o~0fЖi~ н~чня 
лсw. ПопуеІотком 31 0 

,..щ _ І'h 1~1~.дрр . 
98 
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82!2 2006! Указ гетьuана ~ttжиноькоwу 

:вtRту про повернення зо.1оrа f 

cptO.ta , вsятоrо за IЦJ,JX!'Y з 

конотопського с~ника. НІDSЖ:ЬХС 

го по.жку !Ьсипа Костенецьхого , 

який привtз з г,цаноька rеrь1.1ан 

ськиn rовар • 

.lІонесення урщ Старо:.,у6оь

кого попу з 11і;цnо11І;uю на указ 

про розоJJІ.цування скаргм zите.u 

1.1. Сrарод.уСІ Ісака КотJІЯра за 28 М>того 
спа.цко:ве wаАно . І729 р. 

52Н !567! Справа про захоп.1ення грунтіІз 

козакаWІ с . Св..:: JИчtв НtиинсьІ'ої 

nо.ІІКовоУ сотнt J11aнow І · васи.11.е~ 

Кушпид.енкаwи у жительки с. {)(- .m~~~~:D.a 
ои111 rаnки Саwуйлихи . І729 р . 

3215 208ІО Лиоr гетьuана lІ.ани.111 Aпocro-

.ta сину Петру про передачу .ІІИС 

!'і:в до Москви д.ая: :вручення гр. 

Га11риJІо:вІ ГоJІовкіну та Оароку r7 JШToro 
Андрію 0Стер1.1ану . 1729 р . 



Kpoln• 1· ... ··-І·~" 
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S2Іб 20823 Сул.1tка священика с . Хиrцt 

Га.и.яцько:rо по.1ху петра СМ.Цоро

вича t .rиor геrьwана управите

.Ію Гадяцькоrо з аwку Івану Лоwи 

ковоько1.11 , про повернення права 

на збір оубоrнього poзwtpoвo:rn 

'i!7.DJl"O:ro 
з березня 
r7'29 р, з 

32І7 208І7 Справа про захоп.1ення w.ІИна 

батькоu бунчукових товарИІІfв 

Якова t Андрі я По.аубоrаtв у то 

варишІв Гцяцького по.о:у Карпа 

І Bacи.ui W:окрІєвичtв . 

2 березня 
П травня 
1729 р. 

32І8 І808І Справа про зобов •язання n -
те.1tв Га,uяцькоЇ по.1ковоУ оотаt 

загатити гребm, нa.ae-iflf'J г~ь 
WBHOЬKOl.(J J,Bopy. 

2 JІИЛНЯ 
І729-
І7 травня 
І7ЗІ рр . 

32І9 І8087 Суп.11Іка отаuана, вtІІ\'8 та 

3220 30529 

ю~те.11!в с, СтариА Ропоьк Топа.11: -
оькоУ во..аоот! СтароJ.убсько:rо 

по.о:у та JІИст гетьwана черніrі -
оько1.11 архієрею про ;цозвІ.4 на 0~~;~ 
побудову церкви . І729 р . 

Указ rеть~mна ДаНІ!.аа Апоото 

JIS lСИЇВОЬКОІ.(J ПОJІКОВНИКУ Антон; 

ТаноькоІ.(J про виве;а.еfПfя овець 

по 111.І!ЬОНСЬКОІ.ІУ wето;а.у . 

Іб rру;а.ня 
1.729 р . 2 



lt<•<>•po-
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J!ИСтуваНЯЯ З Г8,іІ.ЯЦЬКИt.t ПО.11-

КОВИW урядоw в cnpaвt обвинува 

І{ЄННЯ 3tНКіВСЬКОГО ПРОТОПОПа В 

переходt з ~воькоУ до БіJІого
родоькоУ єпарх!У та про збtр 

врожаю аитемwи с. ДеІІкалtвка 

61ИІtівськоУ сотні Гадяцького 

по.псу , які посеJІІІ.ІИОЯ в СJІО61;и; 

ках генера.~а фон-ВеІ!обахе . 

3222 30498 Копія ордера Ю!УвськоУ гар-

3223 2981f4 

нІзонноУ каице.nярІї г.11ухJ.всько 

wy коt.tендаиту про заеІороиу вив1 

-;цИ'!'И со.-да'!'fВ гарнізону на пас 

'!'оfз t.tfc'!'a . 

Донесення С'І'аро;и;у6Ського по 

Іового УРЯJІ.У про захоп.1еиня ко 

не !! у RозакІ:в ВІептакІ:вськоУ со 

ні Старо;цу6Ського пс.п:у Cet.teнa 

Сен'fенка росtяна111 -розкол:ьиика 

wи '!'а про одержаJПІя указу геть 

t.taнa про розшуки доt.tового писа 

6 " JІЮ'!'ОГО 
1729 р . 

р11 генерала фон-ВеР.сбаха Андрt: ~ ~~:~: 
Прохнецьмго . І729 р. 
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8224 2І6І2 Суп.11fка kозака rpyиoьiroY 

со'І'ні Га;~хяцького по.11ку JІогвииа 

Колеоника про привернення ;цозо -

цею КИрИJІОW ЯJІeнкoif'fi~ ПООПОJІИ'І' 
ta JІИСТ гетьwана управите.о:~ Га 

АЯЦЬКОГО З81D:У Івану ЛОWІКОВСЬ 
29 травня 
З червня 

КОІіУ про розСJІі;ІQ'ВЗННЯ . І729 р. 

3225 2<Х!ІІ JІ,онесення та ІwенниА реєс'І'р 

конотопського сотника НІаинсь -

кого по.u:у Аоо ипа Кос тенецькоr 

про козаків о . Полівка які 6YJ 
КОНD!ІИІЛ! і паJІу6НИЧИІІИ У Ге'І'Ь- Іб грудня 

І729 р. 

322'7 3ІВ4 Справа про за6ороиу черні -

гівськоwу арх і єрею брати уста-

нов.1ениА ниw поІ})е6еJІЬниА пода 

тох з гре6.аІ в 11. Wрии Ю!Увсь -
28 травня 
8 червня 

хого поп:у. І'729 р. 

8228 30065 Донесення і відомостf заве-

довця При,tуЦЬКОГО поп:у }lІІитра 

Івановича про зdір по;~хатків ; 

донесення яwnіАЬського управи -

'І'е.ля Сидора А6.nова про кf.u-

кість взятого провІан'І'у , пере-

пrо ·р . ХОДЯЩИІІИ ПО.ІХаt.ІИ . 



- І25 ·-

3229 2QJII Сnрава про BjJІ,woвy капt tана 

ІканцемрfУ коwещаиrоьиого упра -
І.Іtння Суковкіна вцаm ~аро,11,уО 
~кІА по.uовІА ~анце.црІУ ув • яз 

еного обвинуваченого в захоп.11е 

~і uаІ\на у жите.ІІЯ о . Сухо;цf.11.11я 

К:тарохуОоької по.лковоУ ;цругоУ грі:Л29 
отн! llxиt.ta Іванова , І729 Р. 

9230 15030 Суп.1Іка бунчукового rоварм111а 

15687 tзахара Рощакі вського· та уиtвеР-

9231 

3232 

9233 

!404! 

3192 

~ а.11 геrьwана про повернення Ро

Ід~кt:воьк~wу ЗІІХОП:J!еИОГО Гадяць- гр~і;і6 
иw 1.1онао яipet.t спа;цкового U,JІИНЗ 1729 р. 

Справа про спір uia ху11иtроь 
Ію~w цехоw w. Ніпн ra купцяІоІИ- 28 серпня 
Іf'рекаци про порядок вt:u.a;i:t хут J.729-

29 ЖОВ'І.'ІІЯ 
~а на вичинку . І7ЗО р, 

ВіJІ.ОІІІОtЬ про в!,1,tбранІ в!;ц 

оп:овоУ ота{UИни .wаєтхи !'В по-

ериення їх попере;цвtw :в.1асни - 15 ЖО:Ві'НЯ 
І730 р. 

34433 . Справа про сtягнення лри.11ць 

trnw по.11 ковнико11 Гнато.w ГЗJІага-

ow з провfдНІІка Яоrо ооозу зОи -
tв вfд пограОування оОозу коза 

awi виоланиwи ниu на розшуки 
апор Ьі\І .пtв на Пpaвodepeut в 8 Оерез ня-

28 .ІІИПНЯ 
І7І5 р. 1729 р. 

І5 

п 

23 
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3234 82084 CyпJJfкa Григорtя Герцика про 

еповернеmІЯ ltowy ЮІТЄJЮІІ 11. 
По.1mва Терентtєw взяrих на 

з6ереаення ' xomroвиocrelt , 

8235 82006: Донесення по.аrавсьхого по.11-

згЗб 82006/ 

Ковииха Васи.111 Кочу6ея про o)te -
жання указу про розшуки сrаро

сана:арівського аите.кя Сеwена 

І.uяаrенха та указ ге!'ьwана ста 

ро;11,уОськОwу ПО.ІХОВОU}' урцу пр 

ро.зс.11!;11,уваняя о карги козачки с ~2 ~~rя:з н. 
О.11ехинк~- Анни Іванихи . Г729 р • 

.Dtоrування геть11ана 11.ани.:~:а 

Апосто.~tа з Оунчуковиw товарише 

ГркгорtєІf ІІіаргоро;цсьни11 ПJЮ' на -
рав.1ення ;в.о м . По.1тава Оунчуко ~;і~я 
'fІого ro»apиma Григорія Силевич Г729 р. 

8237 ~006/П Справа про захоп.1ення Х]';ІІ,Оdк 
адЯЦЬХИІІ СОТНККОІІ rваиоw Пиря

mиськиw j ПО.ІІт&вськоrо Ве.иико

Оуд.11янського 11онастиря та про 

роз1117ки старосана:арського а:иrе - ~ ~~~~~ 
JUІ Ceue~a І.1м11енка . !729 р, 

І '"'"'"і"~"· ІО <ТОО " "" ' 
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3238 32087 Справа про невиплату боргу 

1о1tщанино1о1 t.t. Пирятин Jlубенсько-

го по.ІІКу Василеu Григоровичеu 

'Zil!'"I~ Уопенського нехворощан

сркого uонастиря Даt.t~сЮІну . 

3239 32088 Суп.11tка значкового товариша 
Староду6ськогс полку. Тиt.tофtя Со 
роки і указ геть uана лолтавсько 

t.ty полковнику василю Кочубею пр 

3240 32080 

виплату боргу ~ружиною ламавсь че~Р 
крГQ сотника Григорія Черняка . І729 _Р• 

Указ г~тьt.tана Данила Апостол 

полтавськоІІУ по.ІІКовнику Василю 

Кочубею про розс.~~:Ідування· запис 
киmенськи t.t сотникоt.t гетьt.tацськи 

пі;цдани:f. "до ПереволочноІІ нале- 14 серпня 
Іжавших" в к~заки. , !729 р , _ 2 

3241 32090 Супліка ·с,таросанжарtвського 
Священика Пслтавського по.~~ку 
jєвстафtя Григор • єва гетьwану пр 
Невип.11ату грошей за селітру взя 
Іту під час росtІІсько-wведськоІ 
~іІ!:ни дружиною аокtйного пмтав 

~:;:::" п;:::::"~вана Черняка 9 І~~~е~~я 



3242 S209I 

3243 32092 

3244 32093 
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донесення 'І'овариmа В.11асtвсь-

1КоУ со'!'иі: 1Ьtргородс.ького пову 

~аси.кя Усmwеика про 1озві.1 на 

tто<ІJіову церкви в Горо;ц11сько
~иво.ькоuу wонвоти рі , 

ІІ 11ересн1 
І729 р . 2 

СJПJІІка !\'ОЗ8Ка с . МИJІЬце ПОJІ 

'!'авськоГ;цругоУ полковоУ со'І'иі 

Аи'І'она JІіІсогора і указ N!'І'ьwаиа 

jпо.1_'!'авськоwу по.nо11нмку Васиm 

Кочубею про пооеJІення в с . uачу ~2.~~~~~НJ 
:m . . 1729 р . 

Справа про видачу унІверса

.11.Ів w!щаннну w. Пол'!'ава Анrону 

ІDарпил:о на nраво с'!'ягнення пода -
кt в '!'а зо6ов • язання по.о;ових 

Іfр~Ів сПрИЯ'І'И в С 'ІЯПІЄНИІ 60]: 
гt в з козаків, купців '!'а Ін. 

ос 16 в ПоJІтавськоwу, Чернtгtвсь ~ ~~~~~~я 
коwу t Сmродубськоwу по.11<ах . 1729 р. 23 

3245 32078 СупJІfка значкового '!'6вврнша 

По..t'І'авського пову Івана Коваль 

ч7ка про &".Jо""ц1"•JІ місця на s mтого 
посеJІення в Ло.1та11ськоwу полку 1729 р . 
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3246 32.С117 Справа про невиnАа!')' Сіоргу 

Сіу11чуковиw: товариmеw: Григорtєw: 

ГоАенковоЬкиw: t значковиІ.ІИ тов 

рюnаw:и даниАоw: ЛРокопенкоІі і 

Ан;D.рієІі ПетровОЬКИІі ЗНSЧКОВОІіУ ~~ ~~;.;:; 
товар~111у Івану !(ургану. 1729 р. 2І 

3247 3207З Суп.tіха значкового rовариша 

По.1тавського по.пу Гераоиw:а L!e 

Аещенка про зві.ІІЬнення від СПА 4 січня 

ти податку за ВОJІОДІННЯ WJIИHSli , 1729 р. 

8248 52(f74 СупАі!\"8 ЗНЗ'ІКОВОГО товариша 

ПоJJтавського по.аку Панаса Aua-. 
w:енка і ун івер:J ЗА rетьw:ана про 

звІ.ІІЬнення від сn.1ати похатку 

за во.иохіння w:JІИНоw: . 

3249 82075 Супл:іка коіі!Оара По.1тавсько 

3250 32(119 

о полку Ваоим Рогу.11! з проха

· нняw: вагородити lloro за трьох
річ ну службу . 

Справа про ві;11.отроч ку виn.rа 

ти СіорГJ' бJИЧJКОВИІі товари111еw: 

При.І)'цького nощ Григорfєіі 

Го.1енковоьхиw: значковоw:у товар 

ary По.1mвоького ло.11ку Івану кУ 

гану . 

5- ІВ 
січня 
!729 р . 

І5оІчня 
І729 р . 

14-ІВ 
.ІІІ'І'ОГО 
!729 р. 



3251 32082 
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Слрава лро обвинувачення ке 

.11е6ердяноького со'І'ника &.а'!'аво -

l
,." ... .j"~"· 
"сто• І """' 

::: :0~о~:::~:~::::к:~~ · -~ь~r~~я б 

3252 32001 

3253 32СУ76 

Справа лро звt.жьне111:1я доwу 

по.павського ГОРОАОВОГО О'І'Зwан 

JіУки Сrарицькоrо від вfйськови 

ЛОО'І'ОfВ. 

Слрава про лІд'І'вердиения 

права в.ааоноо'І'І на wає'!'ки за 

ПОJJ'І'авоькиw Воздвииенськиw wo- ~ ~~~-
насrиреw. 1729 р. 13 

3254 {4765; . Супліка козака НооівомсоУ о 'І'

нt Ю! fВОЬКОГО ЛО.ІКJ Грицька Са 

wоmина про вJJІ.wІну НJDІноькиw 

Красно-Uо'!'ровськиw wонао'!'Иреw 

:вtЯськовоУ частини пода'І'ку з 

його м.иина . 1729 р. 

3255 14664 Справа про опір кушнtроьмr 

цеху з хупцяwи -rрекаwи . 1'729 р . 
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3256 І8ІСОІё Указ т-а універсаJІи гетьwана 

ПОJlТЗВОЬІ<ОW)' ПОJІJ(ОВНИІ<У Васи.m 

Кочубею -про розс.11jдування скар 

r>и ве.m1І<оdуд:ись«ого сотнижа 

Івана Су.ІІИwи в справі надання 

на ранг t.tаєтку ; про надання на 

ранг по.ttтавсьжоwу полковоwу су 

ддt васиJІЮ ЗеJІененькоwу полови 

ние. ЛеJІюхи Новосанжарської 

со~нt ; пі;ц"rВерд:жения права вла 
ІВ січня-иоо тt по.JІКовнику на w. Реrпети- !6 жовтня 

.11івки . І729 р. 

3257 30028 Справа про звім.нення свя-

щеника w. Воло.l(кІПІа Дівиця Ні -

J!ИНСЬКОГО ПОJІІ<У васи.11я Кожухов 

: ського від сп.11аm по,11,атку за 
І7 вересня 

користування u.ІІИноu. 
з жовтня 

Копія докуuенту за І7І6 р. Г729 р. 

3258 І3659 Справа про покрадення речей 

ві йськового вапеJІана Wойоея 

БогаєвськоNІ ; про надання лра 

іВІЗ поuо.цу в parymнowy UJnІн i; . 

rpo зві.n.нення доwу його батька 
rзначковоNІ !'овариша Воронізької 

k:orнi rаври.ч:а Бугая , в і д повин

~остей ; про дозві.11 його пі;ц.цани 
k:. Хоuу !'івка С!'ародубської сот- 5 серпня 
~і користуватися пер~возо w на ~12~~рвня 
tp. десна . І739 рр, 36 
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3259 20932/ Справа про стягнення та вІ;а-

правку в провІнцІJ Персії коwпа 

н!Іtського ПОJІКУ в ск.щці 500 чо f§ ~~~~:1 
.1овtк . 1729 р. 29 

3260 20932/ JJис'і'И гетьuана Даин.1а Апосто 

.1а гр. rаврм.~;у rо.1овкіну І СІаро 

ну АІЦрtю Остерwану з проханням 

вІдпус'n!ти анна nетра з дружи - & .11ютого 

НОІJ з Wоокви . І729 р. 

326І 20982/ Справа про невип.1ату СІоргу 

~t,рупного значкового товариша 

ернІгtвського по.uу Агрипиноn . 

І.Іокр і ввич стародуСІськоwу попо- 26 ~~~~:= 
воwу сотнику Сеuену ГаJJ.ецькоuу . І729 р : 

82б2 20932/t Суп.11tка отаuана с. JІинкІв 

~овгородоькоУ сотні СтародуСІсь
Ікого поsу ПиJІИ па Овчинникова 

про ЗЗХОП.ІІЕНІИЯ ЙОГО грунту n і;1-

tо,ани1.1 бунчукового товармша ;Ле- ~ .ІІИпня 

/ку.1ецького. ; !729 р. 

3263 20932( Справа про ві;11.JСІ~ання гро11еІt 

та коне~'! гцяцького по.tІ(Qвого ; 

Ь тарпиною у жите.tя Суа.:: ького по - . 
ку -Романа В.иасенка, Оf'Qворенио-

· Іго в пограСІуваннJ римарівського ~6СІ~~~і:= 
!священника uаксиuа . І729 р. 
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8264 20932/ Справа про по<:Іиття та захоп-

.лення коня офf цероw J.ІекJJеи(!7рг

ського корпусч 1• козака с . Па.rь 

чик_!! ІіатурииськоУ сооrпі Ніиинсь cf~~I 
кого ЛОJІХУ Макара Іващенка. !729 р, 

3265 0932/9 Cyn.tfкa генера.1ь11ого ооаву.а.а 

Васи.ІЯ Jураковськоrо і чо.10<:1ноr

на ;а.о twлepaorpицt Анни Іоанівни 

про розо.tt;а.ування Іtого скарги р;~.11.ня 

на ~созака гаври.tа 1ураковського waJ-
з·a о<:Ірази . rт.зо р , 

3266 20052/ О Справа про у<:Іивсnо значко-

виw oroвapкmew Соrаро,11.у<:Іського по ку 

Миха !!JІоw Старосе.1ьськиw wІщани - 5 .иютого 

на w, почеп 'tОГО • ПОJІКУ Сеwена ~~~;резю 
Сачиноькоrо. 1732 рр. ІЗ 

3267 2С!7(}5 Cyn.t tжa DІ'te.tя с . Довга Гре6 

.1я Горо;1. ня11сьхоУ CO'tl!i ЧернІгfв 

ського по.ику ЯСЬ!іа Кононенха пр 

!'Іокра,11.ення ГрнцьJІ:оw Пepexpeoorow 

коня у Яого СІрата Микити Коно-

І729 р . 
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Сnрава_ про вмп.1ату канце.ІЯ

рtєю гро11еІІ в рахунок nopцtA: t 
рацt 11 гу.сарськрwу по.пу , який 

напрвв.аявси в провінцt У Персі У 

ra наJtання КО[І!Т і в чугуУвськиw 

RS.IWHRaw та КОЗ8ЦЬRНU в;цоваw . 

9.хистоnаа 

Ун fвер::а.1 гетьwана JІ.анн.иа 

Аnоото.1а Па.иагеJ Jо.1енськоі пр 

ntJtтвеw~.иення прав в.1аоноотІ 

!735 рр. 98 

на с . Поно тмчі ЧернігІвоького 13 Оерезн 
!10.ІІКУ . !729 р , 

ЗZ70 14096 Суп.1tка значкового товариша 

3271 !4095 

Чернfгівського по.1ку Петра Су-

11ннського про зві.rьнения його 3 •овn~я 
з fв • яз нення. І7~9 р. 

lІонесення старо;цуОоьного по -
нового УРІІАУ про захопдення 

грунтів а11те.ІЯШІ о , · ВереОtвка 
шептакfвоькоУ оотиі СтароА)'6сь 29 вересня 
ко го nощ у козаків w. Шептав !729 р . 

3272 14093 Справа про пfJt'l'Вewi•eння по о;ц:.. 
~:ения з w. Новгоро;цка Старо;цу~ 

ського поm<у втікача Wак.1ен-

6ургського корпусу Гаврим ЗІ - .~:;~~ 
wакова , !729 р . 
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3273 І4092 Суп.11fиа значиоJ3ого товари11а 

ЧернfгІвсьиого по.пtу Антона 

Бро;цовсьиого про захоп.1ен1111 че1 

нІгfвськи11 ПО.ІКОВИИХОІІ liЬfxalt.11ow: 

Бог;цановиw о . JІЗдинцІ Сжаdинсь 

иоfсотнt . 

3274 НІО2 Суп.1Іиа жите.111 1i1 . Вороні• 

Ніжинсьиого по.пу Афанасія Дере 

ги про захоп.11ення грунтів вfіІ:сь 

7 иовтня 
!729 р . 

ИОВИІІ ка11е.ІІ.Яноw .Woitceвw Бугавв- 9 вересня 

оьииw-: І729 р. 

3275 1400 Суп.1Іка значRового товариша 

КМївсьхого пощ Романа ТУt11иа 

f .11t0т гетьwана apxfwaНAJll'fY 

НІжиноькоrо Б.ІаговfщІlноькоrо 110 

пастиря про продВJ!іУ 11онастире11 

ПО.JІО~Н НИ WJІИНЗ . 

5276 1410! Донесення козака 11. Смім 

ЛJ'dенсьиого по·му Івана Косrяи

тиновича про поира;цення во.11Ів 

у ОЧЗІ!'іВОЬІ':І:ІЖ таrар інозеІІНИІІ 

9- 17 
жовтня 

1729 р. 

пt;ц;цани11 кtн.црато11 n!;ц чао пере 22 вереси 
dування в 11 • . О<Іакfв . І729 р . 
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5277 HIOS Суп.11fкк значкового товариша 

Чернfгівоького по.11ку Петра Су-

шиноького про захоп,11ения черні 

гtвоькиw по.1ковиико11 Wиха!І.11011 

Боnановиw с . Янfвка ЧернtгJвсь~Оz~;~~н -
коУ по.иковоУ cotнt . . 1729 р. 5 

3278 2945І листування геть11ана ДаЮІ.11а 

3Z79 29453 

3200 29452 

Апосто.1а- з заведовцяuи JІус:Іенсь 

кого пов1 Васи.1е11 Сав0Rськи11 ' 11 
О.11ексіє11 ~ефановичоw про закуп 

ку сурrуча на яр1.1арку в u. PoW- ;~і~я 
ни . І729 р . 

Справа про пересипу до Ко

.11егtУ tнозеuних оправ JІИОтtв 

від кошового отаuа на Івана ма

m1ш6вича про надання дозво.Q' на 

nовериеШІя по аwністtУ заnорізь 14_Ібrрав я 
ких козаків з Правос:Іере.п . Г729 р . ІО 

Указ гетьwана Даним Апоо roJJ 
Ні&ННСЬКОW)' ПOJUtOBHИKY Івану 

Хр)'ІІІову про засsорону виси..1аm 

козаків з заоеІ!ІІських сотень на ІВ rравня 

ре11он'І' Ло.а'І'авоькоУ фортец! . . І729 р . 
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328! !4094 Суп.1tка священика w. Cwt.1a 
ЛуОенаького по.ч:ку Dю!r.ta ФеАоро 

вича t Ан.t.рія Фе,J,о.ровичаt про 

захоп..11еиня апщкових ,грунтів і 

невип.1ату.. Oopry Yxнtw дІІJІ.ькоu 

Kpeaeu та ук~з гетьuана ..11уОенс -
кого По..ІІКовоuу УРІІJІ.У про розе- ~Р~ня 
.1!11,ування . _!729 р , 

; 
3282 20532 - JІИст гетьuана ]1анн..11а Апос ro 

. JІа графу ГоJІовкіну І . Оарону ОС 

терwану про нщання .11.озвоJІу на 

виУз11, з Wоокви кан;ци,11,атІв на 

пости Генера.ІІЬНОЇ С'1'8РJІ!ИІІИ тар

навського і Корецьхого ;п.АЯ за

кtнчення розг.rцу справ з черн -
гtвськи11 . по.11Ковникоw Wиxa !l.m11 

Бог.цановнw і Паmковиw, 
І7 .ІЮ!ОГО 
!'729 р . 

3283 Суn.1Іка значкового товариша 

3284 68 , 2 

При.пуцьхого nою:у Ониаиwа .nон

ця про звt.u.нения від оплаrи 

по,1,атку за во,..одіння u.ииноw та 

винокуріння. 

Справа про зв11,1,ення та пере 

ІJ Оерезня 
f729 р. 2 

кщ росіRською wовою законtв , ІО ntrня 

по якиr.t су;ц,мвая укрвУнськи!І на J7~:t'mя 
ро.а. І7ІJ3 рр . 204 
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3285 951+ Справа про захоп.1еиня r.taRнa 

буН'Іуковиr.t tовари111оw АІQІ.рієw 

полубоtкоw у R)'nця r.t . Холча 

Євсея ІЬtхаR.1овича , про образу 

ta nобиf!'Я поручика Сеuенівсь
кого no.ll(y Дwи tpa Дурново ;npo 
нев(ц.цачу- гpomelt !'а nобН!'tя JDІ 

'!'Є.ІЛ с, Коз.111ицІ Во.111нськоУ с.о -
ні ЧернІгІвськоrt1 noJtКy ДІІиtра 

~" .... 

~~~л:::::: а ;и:~~І:р:~е=::\: -~~!;::я 

І."" .. і"···· ....... " ... 

иІгівськоrt1 no.u:y . І7З8 рр. 80 

З2аі НО86 Справа про привернення ;в.озо 

це11 Яре1.1011 Петровиw в піддане!' 

во козаків SІнкІвської ta Грун 
ської сотень Гцяцького по.1иу, 

32f!7 Фраn.tен!' універсалу ге!'ьr.tан 

даним-*n"осrо.1а про nor.tfpниR 
збір з киУвських 1.1І 11 ан по;ца!'ку 

з груи!'ів на по!'реби waгictpa

!'f !'В киУвськоУ кафе;цри > про 
nІд!'Вер;циення на.11е.аності м:зиц -
кого цеху ;в.о киУвськоУ paff!Іf > 

28серлия 
2 иовтня 
1729 р . ІО 

про надання житемr.t r.t . КИі:'в пр -26 вересн 
вІ.1е1в-на 11инкування rор1.по11. 1729 р . 2 
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3288 29540 Указ rетьwана l!aниJJa Апосто-

JJа новгоро;цоькоІ.ІУ і воронtзько-

wу сотнииаw про ;цоставиу дерева ІЗ травня: 

Д.ІІЯ ГJJj'X i BOЬROЇ гpeCiJJt. І729 р, 

3289 Справа про захоплення: опа.цко 

вого wаІіна вдовою козака с . Ан;ц 

рtєвка КроJJевецької сотні Ніжин 

ського по.пиу Григорія: .ЖовтоеІрю- СІе~ёfнн 
ха у Дениса жовтобрюха. І729 р. 

3290 Указ геть11ана Данила Алосто -

329І І459 

.11а воронізькоІІУ оотеноІ.ІУ урн.цу 

Ніжинського полку про розсліду

вання: скарги військового канце

ляриста Андрія: Руновського на 

сотених ко11ісарів за при~гнен-

ня Rого .t,вору до уrриwання коw- 24 грудня: 

панtRців ,- І729 р . 

vzr р . 

Опре.t,f.пення та указ канце-.. 

лярі"і старо;цуСісько11у полковнику 

· Іллі Пашкову про заборону коза" 

ка11 продаваm та віцавати за 7 квt тня: 
Сіорги грунт. I7Z7 р, 
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3294 18740 Справа no ;цоиеоенню га;цяцько 
tго nо.~ковника Григорtя Грабянки 

jnpo no;цt.r та зvеНІІения КfJІькост 

tnорці й і рацій в Гад.яцькоt.О" no,11 r г::~~n '13-
txy. rтзо р . п 

3295 18733 Вt,11.01.1ості аро розnартируван 

Іня Wек.1еt16урrо ького попу в Че1 

Інігtвсько1.1у no.rкy, його скщ 

Іта кt.1ькість обс.qговуючсго пер о

Іна.~у з украУнців та росіян , nоз -
~ .ІІУжбові заRняття офіцерів гос- 1і\:~~ ia.ua
,no,11.apcтвow та .mхваротвоw. !730 рр. 'і!7 

1752 р. 

3296 19693 Справа npo захоn.1ення rрунту 
Ібунчуковиw товариmоw Ствро,11.УООь 
кого no.u:y Петроw Валкевичеw у 
ло.пко:вого коwісара Афанвоtя По-

кор:~ького ora nрІfіІернення Ва.жке-

вичеw в nІnанс"rВо zиtе.1І:в t! . 

С-rаро;цуб Федора і К;узьwи Іtалус 

-rинІкових.-які переое.ІИ.rися з 20 червня 

його wаєтку :в с. паноrусів noJІRo ~~Їчня-
воУ OO'rHi . !733 рр . 10 



3297 І9692 

3298 І969І 

- .І4І -

І730 р . 

С,п.1tка paRцt .w. Ні3ІІІИ JІук~... 

яиа Кохана про захоrJJJення .waRнc 

за невип.~аrу боргу жителе.w ~ · 

НJаин Гнато.w Го.1ю11кою та указ 
геn.wана наказно1Q' ніІИиоько.wу 

nо.1ковнику про розсJІідування 

цієУ справи . 

' Справа про невип.1ату nрусь-

ки.w коро.1Івськи.w секретареw ва 

o~.1.e.w К:Sаоовоьки.w ЧернtгtвОькН 
кафеАJІі гpottreй позичених піJ. 
час перебування на УкраУні в 

rоргових сuравах . 

3299 І9688 СуnJІіка значкового товариша 
С,тародубоького ПOJJKY Се!оІВНЗ C,n, 
вуцького про пІ;дrвер;циеЮІя пра 

ва в.1асносrІ на .w.11ин та о . пес 

ІО серпня 
2І .п~отоп'31а 
І730 р . ІО 

риків Сrаро,1убської пмковоУ ес !'-ІЗ оерпн 
ні та на;даНNя Ao.wy с. ll.o.1шiroв1 І730 р . 5 

' 
3500 19637 k%o~~:~:~ ~~:: ~~pu~;~~::::~ 

по.цу Остапа Фе;цорова про захоr 

.1ення ку;цроворкиt.t ста рос тою 

О1.1е.!fяно1.1 .1<оня та жита. 
13 серпня 
І730 р . 
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. . 
ЗЗОІ !9686 Указ ге~ьwана Двни.rа Алоото 

3302 !9685 

.11а пану Тврасо.вичу про вовер

нення перлів , иotpt наJJежаJІИ 

І.Іа.11оросtіІськt!І иoJiertї . 

Указ ren.11aнa даниJJа Апосrо 

.ІЗ ооmикаw дJбенського поJІКУ 

npo нсщанНJІ nl,11.вo,1 д.ая вивt>з.ен 

, .... 

2Ч липня 
1780 р. 

ня борошна зібраного з u.пинlв з 22 JJІІпня 

w. РоwІDІ до u. Г.vухlв. І7З0 р. 

3803 І9684 СупJJіка козаків менськоУ со 

нt Чернігівоькоrо по.u:у · на го

роJ,ничого чернігівського архІє 

рея Кіпрfяна ПРQ захоп.11ення wa 
на, поtраву врожаю ta в Ідл:учен 

ня їх :вt,1 цержви. 

3304 І9683 Справа про сrяrнення надutр 

них ПО)Іаn:І:в ві11КУПf!ИИОW оброч 

них ctateil , wіщаниноw w, Ні жин 

Федоро~.t Uазараиоw d ииrе.11Ів ta 
прм У.цжих НІжинЬького · по.цу~ 

І9682 Суп.11іиа rиrаря церкви t.1. Се 

ків Чернігівського nо.ІКу Дани-

2 червня 
1750 р. 

25- 27 
JІИПНЯ 

f700 р. 

.11а та указ геrьwана чернtгівсь 

жоuу ПОJІІtОВНИКУ -\itixallJJY Богдан у 
про С'І'ЯГІІЄННЯ церкD:ВНИХ гро•В іІ 

позичених nlA проценm з иите

.11Jв uіста . 

ЗІ .D!ПНЯ 
І7ЗО р , 

1'""""1~ . ........ " 
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.""~ І • >•о.о.<• . з А r О 11 о в к а 

но"ра 

зза; 20І89 Суп.піка иите.ия u. Коро'п Іва 
k:ia Матвієва N указ ' гетьwана 
Ікро.певецькоwу сотнику про ловер 
Нення коня , захоп..11:е!Jl'огь жите-
lл.euu . КроJІjвець Ніжинського 

Ь~оJІку ІJІ.пею rвенченкоw за невип 9-ІО 

І.nату боргу. 1iggн~. 

33()7 20!86 Справа про обвинувачення зна -
Ікових товаришів Почепської co'r-
~і Старо;цубського ЛOJll(Y Сави і 

29 JJІШНЯ-~нила Щерб в наїзді на церкву 2! вересн~ 
ь. клинки. !780 р. 2Q 

3308 20188 СупJІіка -.ителя w. Корсп Ні-

Іжинського- nо.пку Тишка Федоренка 
~ро захоп-лення wайна житеJІЯWІ 
Ь л. ІІ!у.uьжиноУ Бахwутського пові 

ту пJд час переЇз;ц~ на Дон в то h-

Ігових справах та лист гетьwана 
2- 5 Іворонізькоwу губерНатору про ро 

Ь.пі;цування. -r~roн~ . 

3309 20189 Суп.піка козака ЩІо.певецької 

Ьо тні Ніжинського по.пку Анrона 
Іnн1това про ув • язнеm1я та за-

Іхоп.пення wайна наказниw кро.пе-
Івецькиw сотникоw ПИ.mпоw Федчен б серпня 
~ow . !730 р . 



І ,. І 1 •• "-•• "~-
-~:,::__,,__. __ __,_j_· ... 

ЗЗІО 20!9! 

33!1 20193 

3312 20195 

ЗЗІЗ 20197 

Донеоення [наказного Старо
;цубського поJQ(овник!? Ан;1.рtя 

Wик.аа111евського про пJ;1.гоrошсу 

чо.10<1и111оі'- на іu • я Іuпера!'Риц,і 

Анни ІоаннJвнt з проханняw про 

призначення старо;цуС!сьRого по 

ковника. 

пас порт ви;цаннЯ: nt,J.nopyчикy 

wорського ф.Іо~ о.mксан,1J1у Calt 

9.ЧИDНЯ 

vso р . І г 

uанову на проїз;ц з w. Г.иухІв :it ІО т~пня 

w. Старо;цуб . І7ЗО р. 

Указ геrьwана .nаниJШ Anocro 
.аа .tуСІенськоw:у наказному по.11-~ 
ковнику про розс.1tдування ска 

ги жите.ІІЯ о , Оксюtмнцt Роuенс ь 

коУ corн.f ДубенсьRого nоп:у Се . 

1 
uена Єuцл на житеJJЯ w. Роuни А -
-rewa С11Wенкова за захоп.1ення зо квітня 

грунtу І во.1ів . 1750 р. 

JD\C 'І'JВЗННЯ ЗІ о таро;цуооькиw 

наказниw ПО.!КОВНИКОW Aи]!J)IGW 

Миклашевськиw про купtвц буді: 

ве.1ьноrо ;1ерева та уиtвароа.1 

гетьмана 1и.•аро;ц76сьхоuу по.1ко

воwу oyut Wико.1і хавенху npo 
пtдтвер.u:ения права вмоностt 

на хут. Васи.1івка , ПоrарськоУ 

сотнt Староду6Ськоrо DО.ІІКУ . 

20 берез -
ІВ оорш І І730 р. б 
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8314 20200 Cyn.xfкa козака СиtJІЯнськоr 

Ісотнt Лубенського no.uy Ащрt.11 
ІЧ"~но:вu.11 np_o захоn.11енІJ.11 сnцко-
:вого u.ІИна його родичеw Григо-
pt .єw Греооw ~а указ гетьwзна .!ІУ 

ІІ-18 6енськоwу nововоw:у УРЯЮ про квtni.11 
[розс.1t.а.111ани.11 . І730 р. 

3515 2020! Донеоення fkaнue.и.11Pi У] геть 
wану Дани.ху Апоото.І)' npo о;а,ер-

&ання op;riepy про :вt]І.нов.1енн.11 нє 

по.са,цt J:ваf!rоро;цСькоrо соrника 
Нtиннського полку Андрія Безпа ІО КВІІ'И.11 

Г7ЗО р. 

8816 202().? Справа про спір за во.хо;цІннf 

с . wa.ia Sагорfівка Прохо~:~СькоУ 
СОІ'Иf НІ&ИНС:ЬКОГО по.аку wl & 118-
ll:opow Банtниw і геиера.ІОw фQП-

5- 26 

Be~c6axow. iiEg~ . ІЗ 

33!7 20176 Справ~ про захоп.1 енн.11 оtно-
'l!(<" r"t• та грунтів козаноw о, дР 
к!в .U.г.ІІНноькоУ сотні СтароJІ,у6-
ського nо.цу Степаноw ХИроою у 

&иtе.1Ів~го а ce.ta Анни rм.иипи 
12 .ІІІПНЯ-хи , АИ'ТИПS Анан • євв , Aprewa 
І2 &ОВ!'И.11 

Бу.1еІ!ки тв ін . І780 р . !9 
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33ІВ 20177 Cyn.11i1ta Оунчуко:вого товариш 

""''JІ 
8319 20178 

3320 20179 

5521 20180 

карпа ШауJІИ гетьwану t унtвер

СВJІ гетьwана про заборону кре

;цитора1.1 стЯГ;'118'[1! нІІJІ,wірнt про 

ценrи _та-nовернення оСІ.жІкі:в . 
4 JІИПНЯ 
І790 р, 4 

Реєстр справ з окаргаІОІ на 

Чернігівську ~~АРУ та справа 

про пt:11.твер;11.аеІrRя прав на во.110 

;ц іння с . дани.1івка UенськоУ со 

ні Чернігівського полку , о to.lil 

оьюн1 соmикоw Jвано1о1 Бо6иро1.1 . 

Справа про заво.11о;цtння wаєт 

ко1.1 значкового rо:варнша Федора 

Гре1.1сsицького с . Ваганичі ГороАl 
НЯНСЬКОІ corнt ЧернІгtвсьNОго 

~~~:няІ- !О 

по.пу ~уимною КО.ІІtІІ!ІІЬОГО НІР 

сько~ по.uовнмка Пеfра То.Ю'І'О 
го ra про спtр за борги зроСІ.ие 

НІ пt;ц час Гі.111111ського походу 

wtж Гре6ицьки11 та козакr:w ". 
Черкась1<е Ceweнou Костяитино:ви ІЗ серпня 

дрр;иною со'І'НІ'Іка !,J,ановича та І~~го 
Ін . f733 р , 

Указ гетьw:ана Дани.аа 'Апосто 
.аа новгородськоwу соrиику Старо 

;1,уdськоNІ по.ву про Н8АІС.1.1ання 

40 возfв вугі.11.ІtЯ А.ІЯ Генера.11Ьно·І4 серпня 

apm.11epi J. І7ЗО р. 

29 



8822 20181 

S32S 20182 

- Н7 -

Справа про розпо:цt .11 с . Руч1<и 

КОІАИІІИНСЬКОЇ сотні Гцяцькоrо 

kp.ol••• k<>••oenocn,,.,... 

по.ІІКу wl a бунчуковим rоварИІІоu 25 червня 
Ан;а.рієu Тро'щмнськиu ra Roro ;!730-
бparow Іваноu . · 6 J~в~~. 

Справа- про НЗКJІS:ЦЄІІfІЯ ЧернІ
Івськи w єпtскопо11 Іра:ціоноu 

ІІурахfвськиw грошового 11tрафу 
на осfб , 1110 не спові:ца.11ися . 

15 серпня 
ІВ вереси~ 
!7SO р . 

8324 20183 Справа про неповернення rро-

шеІІ. по cy,J{oвouy рішенню aиre.11eu 

u. Батурин НіЖИНСЬІІ"ОГО nо.ІІХ)" 

Ацрfєu Череваrиu aиre.m 1.1. Ко-

ноrоп rого а попу Івану Тере- і~ ~~Е~:: 
щепку. !730 р. 

3825 20251 Укази ГЄ'І'ьuана .ІІаниJІа Апос'І'о 

.11а· с rаро:цубськоuу пь.11ковоuу cy
nf Uико.11! ханенку f бунчуковиw 
товари111а11 Пеrру Корецькому І Гl1 -
горІю Скорупf про ви'із:ц з ним 

~о Москви . про ви:цачу гро111еІІ. 

на утримання СJІУ!!ИТе.11fв Генера -

.11ьної вІІІ.ськової канце.UІрtї 11 2 січня 
Nоскві . 1750р. 
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8326 20286 Справа про оСІвииуваqеиня ко-

опського оо'І'ИІІК'в Ніжинського 
оJП(у Григорія '1'рохи.wо:ва в СІого 
у.~~ьств і ; про СІезпІ;цс'І'авне ув~ 

знення соmико.w козака w. Ко-

п ОJ!ексія Іванова ; про образу І 
m поСІк'І'rя ooniикo.w Трохиuови1.1 П квtrия 

рр:ини АОЗКИ ІОІ'І'е.ІЯ 'І'ОГО а: wtc п~резия 
'1'11 Сеwена J'.И'І'ОІІі . 1733 рр. 35 

5527 20331/ h!ст каицелярfУ г.1ухІвськоwу 

3328 20331/ 

3329 20415 

отеиноwу уря,цу про звtльнеиня 

ід сп.~~аm_ податк!в 'І'а в!!!сько-

их посrоїв dатька спt:вака цаР-

ького двору . ІІИ'І'Є.ІІЯ w. Г.tухів 28 КВf'МfЯ 
ри.1а РуСІанов.а . 1730 р . 

Справа про розк:варrи рування 

·а ЛfвоСІережніЯ: У'краJнt росfАсь 

их ар.wtіІських по.ь:Ів 'І'В заСІез- 1 ~ ~~:~-
'""" ''- оровt'"""· І700 р. І 7 

а ::::н;~t.І~::~:~в;:~ь:~:;Р:І 
каз ге'І'ь~ана про призначення '\ 
аwіс'І'ь ' хвор/ого СІунчуково:Т 

~о.варИ!Ва Івана UокрІввича wенсь . 
~ого со'І'никв ЧернtгІвського no.1 

r 
Івана Сахновського ;и;.~я прове 

ення розс.~~t;и;ування в ооmях Ст -8е~;~ня 
дуdського по.uу . І730 р. 
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3330 20414/ Указ Кo.iieгf"i , інозеwннх оправ 

гетьwану та -указ гетьwана вtІІсь 

овоwу пf;цокарбію~рковичу і 
~оrато-коwісару про ви;цачу гро

ІmеІі -за порціУ і рацВ за 2 роки 
ІВnере;ц Сербсь:коwу гусарськоІQ' 

~полку при ві;ц•їз;ці в Персію. 

33ЗІ 20414/ Суп.11іка ієроwонаха данила 

3332 20400 

Курейmи гетьwану .ІІани.rу Апосrо

л:у про наїзд на дв(Q і за.хоплен 

ня книжок сл:ужите.~~еw пана Короа 

кова -васи.1.1евськиw ra указ гет~-
:wана стародубськомv наказноwу п ~е~~~б 
овнику про розсJІі;цування. 1780 р. 

Справа про вt;цправку ;цо а. . 

Помава наказного сотника Сз.11тн 

кової .ІІtвнці Ніжинського по.~~ку 

!Степана Са.аецького , отаа.анз 
~ксна.а пtооцького та ін. як 
Іові дкJв по обвинуваченню пору-

ика Тверського полку Панова в 

бнвоmі перевоІІ(Чика І:Юька Поп- И :~~~;: 
ІРуги. . !7:30 р. 6 

3333 2040І Супліка Івана Фальчевського 

етьwану про невиплату боргу ІІо ' 
о дружині Ваоилеw У11анце11 за г -

Рілку одержану у П першого чол -
іка коропського сотника Ніжине - 12 вереси 
ого 11с.11ку Івана Порохонського І730 р, 3 
t ;ц час ттохо;цу ;цо фортеці св . 

Хреста . 
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3334 "'402 Спра;~а про уз•язнення , поби 

тя та зне;~агу КОJ!ИШНЬОГО бур-

utcтpa 1.1 . Нозі ~JDІни Ніжинсько 
го по.nку Дuитра АндрtЄJІа та Ro І6 зересня 

дружини но:во11.nинськи11 сотнико1.1 
І7Ю. 
П .ІІИПНЯ 

І:ванО11 D.'ишкевичо1.1. І732 р . 22 

3355 20403 Справа про підтвердження npa 
ва вJJ:аснос'І'і наwіснику седніїв-

ськоwу та -городницькоuу Петру 

ніцькоuу на двір в w. Седніїв 

Чернігівського поJІКу та грунтм 
І6- І7 і І.І.1ИН в с. Стара Рудня того ж 

поЛку. ~іgьс~~ ІІ 

53"6 20404 Супліка жителя с. Ма:1Jв Lffieп 
таківськоУ сотні Стародубського 

олкуJ васи.ия ГутЮІка геть1.1ану 

про дозвіJІ на побудову гу~ в І7 вереси 
Ропські!! BOJ!OC?i ТОГО , ]( ПОJІКу. І730 р. 

3337 20405 Справа про реwонт гребель, 

о на.nеr;а.ни носtвськоuу наwrсни . "." '"-~ .. " І 1вка Киrвського поJІКУ та с. 
l7- 2I 

раниця Бобровицько1 сотн1 того вересня 

по.nку . СИ.18WИ житещв цих ІІІС f7SO р . 

" 



3338 204(;6 

3339 204CJ7 

-ISI --

Спра:ва про захопJJення грун

rів та поруб JJicy бунчуко:виw 

то:вариmеu Деu•яноw Туранськиw 

у коза1<а Г..ІІУхі:вськоЇ сотнt І.11л· 

JJипки у ан.тем с. СJІоут тієї а 
сотні Си;цора ОJІ.еІ<Сієнка та жи

~еля с . ясuань І:вана данильче~ 

Суп.11іка с:вященника с . Хижки 

Г.цухt:вської сотні .Ніжинського 

поJ&;у Васи.-я Гавриловича геть

uану- про повернення настояте.1101 

1~4Утинського uонастиря Паі~іЕ:u 

докуwентів на право во.11о;ціння 

ua!!нou пі;ц час хвороби батька 

та .1111ст гетьuана Лаtсію про за 

борону приІtuати спа;цкоєwні зеw 

JJi. 

Кра~••• 

23 .пипня/.і 
19 вереси 
1730 р. 

[:.]-2І 
вересня 

І7ЗО р. 

3340 20408 JJиo ту1іання гетьuана lІа!fила 

Апосто.11а з отаро;цубськиu наказ 

ниu ПO.IJR"OBHHKOU Ан;црієu !.ІикJJа 

mевоькиw про розслідування ска] 

rn uіщанки u. Стародуб Анни Че 
чуєвої про побиття та у:в•язнен 

ня її чоJJовіка урЯJІ,никаu:и pary і§ =~Е;~~ -
mi, за відuову бути аршипникоw. І7ЗО р. 



- І52 -

l,." ... ._j;;:" 
"'O• j". 

554І 20409 ли" "'"""' Jta""" Anoc - 1 
то.1а га;11.яцько..-у по.~ковнику Гри-

горію Урабянці про ;11.озвІ.1 на 

се.11 '!'ряниА проwисе.1 zкte.1e11 w. 
QJimня гаnяцького по.11tу та за 

безпечення се.11і·трою по.11ковоf 

артиJІерІf·, 

3542 204ІІ Справа про зві.1ьнення вІ;11. 

ві Аськових посrоУв '!'а wtоьких 

повинностеІ! '!'И'!'Зрів и: . Носівка 

Ю!Увоького по.ІКу та пІ;цоуоІ;цкt 

нооtвського наи:tстНІІка Івана 

1\!11оmевоького . 

26 жовтня 
f7XO р . 

5345 204І5 Справа про стягнення не,11.оп -

.1аЧеНИх грошей з ро,l(ИИ Jваниць 
мого а:итем Трохиwа Лугувщенка 

та mурівського - ТИw:оша Бабича 

При.1уцького пощ за убивство 

оина zите.ІЯ 11. Новt t.!.rиии !!f - і~ ;:~~~; 
иинського по.11tУ Конона W.t•енк І730 р. 9 

5344 20445 Укази гетьwана Данила Аяост -
.11а киУваько..-у іто.ІІКавнику t ба'!' -
риноькоІоQ' сотнику про розо.11!,11.у 

вання cyn.1tк краноко.1111,1,инськоl , 
иите.ІЯ П~ж.~уцького nо.аку Івана 

Анге.1овоького про кра;JІ,Іак1 ор! - Zl серпня 
ного оаrаА,цака та кунту•а. І750 р. 

)~, 



3345 20418 

3346 20417 

- І5З -

Cyn.11!Ka козака о . Гу;циw ГJІИ1 

ськоУ сотні ЛуОеноького по.пку 

про захоплення грунту nоопо.11и

ти1о1 'І'ого ж села Tepemxow О::rа 

ленкоw і }каз гетьwана .11уОенсь 

wому по.ІІІІ'овни!Q' Петру Апосто.~у 

про розс.1:1;цування цІєУ оправи . 

Сул.1:fка 1о1J111ан та :вtЯта w. 
Сосниця ЧернігІ:всьхого попу 

2S .rиnия-
4 оерппя 
V30 р. 

Ca1o1t й.11а Хоwенка ге'І'ьwану про 
D'І'ягненнJГОоргу з сина с:влщени 

кас. Пере.1111Ои ~зи.11о:воькоУ со -
ні т~го · 11 полку Се1о1ена Іfоо ифа:в 
:ВА/тр-а.чених пt;ц чао зборів под т
кІ:в та указ гетьwана чернtгі:во -
ІСОІQ' ПО.ІІlІ'О:ВНИКУ WиXSllA)' БоГJІ,а- r B~grc~~ 
но:ву про розс.11!.u:вання . 1730 р. 

3347 20283 Справа про розх:варtкрування 

росtІtських арwіІtських полкt:в н 

Лt:во.Ре;~.ежнtІt УкраУнt та заОезп -~ ~1,в~: 
чення У х лро:вІанtоt.1 . !730 р . !9 

3348 20285 Донесення та вt;а,011оотt чеР-

иігівського по.11ковиииа .lfиxali.ta 

Боnапова гетьману про :ви;цачу 

провіанту ;ц.ая росtАоьиих арwій 

сьхих по.ІІХ!В та вартість tia~ 
wю і крупи в f727- 1729 рр. 

24.ІІИПНЯ 
1730 р. 32 
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3349 І9504 .l[онеоення при.~;уцьхого по,ІІJо -
никs rна"а га.1агана Гв"ьwа111 
про вt,1;пра}КУ ві,1;011ос"еІ! про в -
J,ачу прові~н'fУ :ІІ..ІЯ росtІ!сьюо: 

ар11tІ!СЬККJ ПО.ІІКіВ за w:кнy.tf 

ки "а про ві;uсу,-н іс"ь у ко11tса 

рtв кви"анµНІ про l!o ro о"ри11ан ІІ оерnня 
І730 р. 

3350 І97І5- Справа п~ захопJення 11иико 

ЗЗ5І 19715 

воr хо11ори аиrе.ІЯІІІІ с . ПоnІв11а 

Нtииноького по.ІІКу !Іково11 t Wol! 
сеє11 JІхІО3енкаw у ового ро;цича 

ии"е.м 11 , Коно"оп "ого • no.tкy fc-e~~J3 
Баси.ан Кривенченка . І730 р. 

Cyn.tlкa козака_ ЮІс"ерсь11:ого 

куреня Швп"аківсь11:0У со"нІ С"а 

ро;цуосьного noJIКy rвана КоJJача 

ге"ь11ану про захоn.11ення грун"і 

..иrе.ия11о1 "ого • куреня ~хаІІ.ІО 
і Се11ено11 Арв~укаІ.П! "а указ гет -
11_ана •еn"аківс ь11:011У .со"ю1ку п ~~;с> 
розс.1ІJ.Ування ц!єУ справи. І730 р. 
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3352 2!181 Суn.1Ік!Г поповича с, Стригів 

3353 21213 

і/оrТв'Ьькоі' comi Старо;u.убоького 
полку О...ексІя Герасиvова геть 
wаву npo невип..ату боргу коза
каJ.ОІ w, почеп Яко:воv Форwаиоьки 

і ВаоилеW Потапенкоw І указ гет -
wана старо;u.убоькоgу ивкв1ноwу 

по.1ковиику Аидрі ю ~к.11а11евсько- ~g-J~я 
wy npo розс.11ідування. 1730 р, 

Суп.1Іка· l!JІр;иНИ значкового 

овзриша НІаинського ПОJІКУ Анни 

АбакуwовоУ гетьwану та вt;u.кри

m!! JІІІСТ геrьwана старо;u.убсько 

wy t чернJгJвськоwу по.1коnника1 
про РОЗІDJ'КИ І виси.v:у J.O w. 
Астрахань значкових товарИDІВ 

Паиа ПучкавсьRого і Петра U.ок 

рtєвича A°JJЯ сплати боргу посад 

ськоwу чоловіку Ізвозчико:ву вз: 

того пt;u. час Низового походу , 

<ta з:вІ.1ьнення сина Абакуwовоі' 

BIJ. борговоі' за.rеzностІ . 



І ·:::: І 

3354 21210 

-156 ..... 

Cyn.tiкa :аиrем ~ropa коно

олоького ооmика Ніа:иноького 

o.n.y Тнwо•а Г.rухого rенера.ньн 

обозноwі Яко:ау JІизогусsу лро 
рціа:ку грошей козако11 с, Cewe 
Jвка Сwt.11яноької сотнJ JJубеноь 

ого полку саuій.1101і ооченкоІі f 

tnани11 того а: ~e.ta Грицько11 
'1'.еценкоІі nри поверн~нкІ з powe -
ьк•го яpwapJy ra указ rенера.ІІЬ 

оУ обозного коноnотоькоwу ОО'l'-

ику лро розс.JІі;n)'йания цtвІ ол- flч~f:::я-
ави . !730 р, 

3355 212С6 Указ геrь11ана аоаву.~у rене-

3556 21204 

ра.о.ноУ віАОЬ;КОВОf ap'l'ИJ!eplY 

npo розсJІІJ.УВания оуn.аІки коза 

ка с. Кар_и.u.ськ КороnськоІ oor 
нt Нt:аинського по.пку 'fіІшка ІІко 

венка про продажу жителе11 w. 

=~~~~п~;::У~"епкоw зак.11а- 6~11~~ 

Справа npo стягнення rpo111eil 
з пооа,цоького чоловіка ". J.Іоок 

ви Герасиwа Чулро:аа за куn.11ену 

в ПФ р , у аите.ІІЯ 11. Оnошня 

Гцяцького no.llll'y РоІіана Ба.11яс - t~;ня 
ного oe.1trpy . !700 р . 

І '"""-"1""'' ",," " 



5357 2!202 
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Сул.1tка кова.1ьського цеху в 

w. Кро.1.евець НіJDІНСЬКОГО ПО.ІКУ 

геn.wану ~ унІ:верса.1 геоrьwана 

про зві.~ьнеккя цеху ві;~. wІсь

хих повинноооrеА: . 

3358 2І20І Справа npo захоплення wаІІна 
за dopm жиоrе.nяwм w. Короп НtЖІ н-

~~~~~0о~~:~ ~а:::: ~;~ч:с V •• /-зr 
ЙОГО JІf;JІ.OY'rHOC'ri • rY~~. 

3359 2ІІ99 Суп.11tка жите.nя с . Ал.mні11ка 

Кро.tевецькоЇ оо'І'ні Ніжинського 

ПО.ІІКУ ьtакара Сіренка геn.wану 

про dезп!JІ,оmвне покарання ата 

waнow тоrо • се.1а за викрадені 

рооtІІоькиwи оо.1;11.8т81111 гроwцсь 

xt гро111І ora ПJМІ.ІУІІЄННІІ сина ;1,0 

111;1,podltкy . 

Суп.1fка аите.1.я того ж се.жа 

Соrепана Кова.~я геtьwану про ви, 

рату rроwа.~ських гро111еІІ: на про

віант козаrоw Маркоw Бур:~.енкоw 

та указ reorьwaнa :кро.жевецькоwу 

соmику про розо.1і;1ування. 
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3360 22!54/ Указ геть11а11а дани.11а Апосто 

а чернігіВСЬКОІQ' ПОJІІ(ОВНИКУ 

ро пснов.11е1111я в козацтві жите-

с. ·присторои 1100ецької сотні 

е.рнtгівського по.и:ку UихаІІ.аа 

.пщі • привернутого в nІuаист 
о свящеинико11 u. ЛюеІеч- К;узиuо 

26 червня 
I7SO р . 

5Зб 22609 Листування геn11ана Дани.11а 

ЗЗ62 226ІО 

Аnоёто.tа з чер11Ігівськиu nо.1-

ковнико11 UиxaR.1Jow Боnа11ови11 

про СОТЯ•ЄНИЯ жиrе.11Ів nо.и:ку по -г~j,;;:~~ 
цІяwи і рацtяwи. І730 р . 

Листування геnuана з староІ 

;ау6ськиw ПQ.ІКОВИІІКОІІІ Цixa1t.1ow 

Бог;цановиu І dуячукови11 'f'овари 

11е1о1 Взси.11е1о1 Роuаиови чеw про за 

dорону чериІгівоьки11 єліскопоw 

Ра,ціоноu ІуракІвоьки11 староду:О ькоuу 

урWІстру Антону КаuенцІ входу 

до церкви за куuівотво з дружи 

нею та про виси.шсу скарг •ите-

.11Ів ло.ІІКу на єпІскола ;а.11я пере 

СИ.!КИ в Uoony . ;ае dne РОЗГ.ІЯ 
;1.аrися справа . про зві.аьнення Jj~;~p . 
Аого від єпtскоnства. rrsu 



- !59 -

Кро•••• к.,, •• "."п .... .-

3363 226ІІ Суп.1tка козака о . І<.ІІа;~ківка 
НовоwлмнськоЇ сотнt Ніжинського 

nоJІКу Степана Савченка з това-

риrnаwи ге!'ьwану ,Uани.tу Aпoc!'oJJY 

про захоплення -oo<rю~v t коней 

" заграничниw" •.ІЯХТичеw Антонt w 
ха.1ецьки.w за 6opm 6унчу11:ового ІВ грудня 
товариша АндJІІЯ По.tу6О'І'КВ. І7ЗО р. 

ЗS64 226І2 Суп.1tка .пfманого с . Q.Іо6ода 

3~5 226ІЗ 

Каwtнська П!ептакfвської сотні 

Стародубського поJІКу Романа Хав 

.11у1<а гетьwану . про захоплення 

врожаю з грунту в о , КИСТJЖ тtє 

и сотні oorawaнow '!'а указ гетьwа 

на аrеІІ'і'акtвс ькоwу сотнику Івану 

Uанкtвському про розо.1!;1ування ~~д~ру;цня 
цієУ справи. 1730 р . 

Суп.1JJка вtйrа "осипа Схиби t 
жиrе.1Ів о . JІаринІвка ШепmкІвсь 

коУ oorнl Сrароду6оькоrо поАКу 

геrьwану про захоп.11ення оtна на 

куп.11ених грунrах орловоькмw ста 

росrою пана Борковського ra • .rи:с 
гетьwана пану ВорkовськоІQ' про 

р0Зс.1t;1уввння . 

6/;1-
ІІ ГРУ:І. ЮІ 
І7ЗО р, 
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ЗS66 226!4 Указ геrь1о1аиа Даии.11а Апосrо-

а ИОВОWІИІЮЬКОІQ' соrнику про 

і;и.правку АО 11. Г-11хtв вІ І!сько-

ого rовари11а JІеонrІя Uеrе.rьсь-

ого в оправі поrрави вро•аю 4.!Исrоn<ІJІ.а 
иrе.1111 с , Пекарів В8ська Го;цуна 1730 р . 

ЗЗ67 22615 Указ геть11ана 11овоw.11Инсько11у 

оrнику Нt.мнського no.u:y про 
t;1. 11коJ.)'вання витрат 11:ите.ш 11. 
овІ U»!ни Фе;в,ору Пі;11.грушноt.ІУ 

а приwушеиня ві;цвезrи вt11купиІ 6 JІИС топ<ІJІ. 

рош! за ПІИИК ;11,0 11 . Гд,ухtв. 1730 р. 

3368 23493 Унfверса.rи геть11ана .ІаЮІ.tа 

посrо.ІЗ варвинськоІQ' на11Ісиику 

;цору І.tагеровськоwу про ре t.юнт 

реб.ІJІ •ите.1яtл1 с, СокириицІ 

рtбJІянськоЇ сотнt При.111цького 
о.аку та про пі;и.твер;ц•еиня п[Х)в 

і;и.tбрання ві іІськовоУ часrиии з 2в вереоня 
.11ина в rowy • се.1і . 1730 р . 

3369 22619 Справа про затвеР.JІ,•еиия геть 

аНОt.1 вироків кри1~1Іна.11ьи11х сп

в вииеоеиих Га;цяцькиt.1 nо.11кови 

J;ІІ.Оt.І. 

r.uиcroпa а 
I7S<>-
8 оtчня 
1731 р, Іб 
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::Ю7о 22629 Суп.1іка СІунчукового товари111а 

~оАоея Дuитрович:а геrь.wану Дани 
lnY 1'посто.Q' та указ гетьІjана 
~ернtгtвсько.wу по.11ковнику І&ихай 

Іі!У БоГJІ.анову про зв!льнення до- §9 ..;g:~~:;):I 
~У від військового постою. І730 р. 5 

S37I 22630 Справа про взаєІjнJ схарги СІу -
~уковоrо товари•а Васи.1.11 .11.оро !П е 

Jнв:а і козака о , Верхо.1tсся Кис"' і-
j!ської сотні ЧернігІвоького пол 

!КУ А~щрія СкороеІагатенка про ' 
СІез_пtдставне вписання в хозаць- -j1зtJо~тня 

киR коІjпут та про захоп.иення V травня 
1.t.1ина СІунч:укови.w товариmе.w . І732 .Р · І2 

3372 22660 Справа -про пІ;11,твердаення пра 

ва свцени:ку с . Буч:ки ПІепта:кtв

ської во.uостt СтародуСІОького 

по.ику на .зеІір у то.wу • се.11 " ро -
wІ~вогоn з шина в оуеІотнІІt ~{АГрудня 
день . І7ЗО-р, 

3373 22659 Суп.1Іха :війта Івана 1~tач:у.11и t 
пі;цаЮІх о, ПИоарІв~а Чернігівс -
кого по.u:у гетьwану про надання 

;а,опо.wоги у :виконанні повинвор:те 

за.wlсть аите.1і11, x%pt виJха.tи, 

~;~;:~т:s:: :Р:::, ~oлoJti ння 2},mУ~~я 
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3374 22658 Унtверса.nи геrь1.1анІв ІаюtJІЗ 

Апосrо.11а t Івана Скоропцоько

го аиrе.1.111.1 с . Wутина Г.111хІ:воьк ї 

сотні НfnнськоNІ ПОJІХУ про за 

борону конотопським І путив.u.с -
киw мrем1.1 корисrуваrиоя їх 

зао аА~.r:~ьки1о111 пуща1.1и . 

3375 22657 С1n.1Іка оnі11нянськоrо преов -
ера Іеw•яиова re.:rьw:aнy І 1хаз 

rетьwана ЮzинськоІJУ маrІоrрат 

про зобов • язання опа;цкоє1.1цІв 

купця 1.1, Ні:иин Яна UокоJІИ вип-
!9- 22 

:~m борг пресвітеру деw•яно ~Зf~н~. 

g.,76 22662 .аонеоення ra ві;11.омосrі Чер-

нtrtвсь1<0Ї ПОJІІ(ОВОЇ К8НЦ!jJІЯрії 

гетьwану Данищ Апооrо.иу про 

кtл:ькІоrь оrріJІЬцІв ra козаків 
коrрІ заJ!1.1аиься peweo.11.awк ra 
ароwко.ІаWІ в соrнях ЧернІrівсь гр~f 
xoro по.пу . f730 р. 

3'$7 25433 Справа про сrягнення Сrаро;ц б-

Іоькою нанце.n рі єю з бур1.1иоrра 

" . CrapoJ.Jб , віJ.КJnниха оброчни 

lorarell rоаака РаоенRа , nрив.ІЗс - 12- ІЗ 
нених ним ;J.ера:авних гро 111еА . ~і~gз;~ 
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3378 23490 Спра:ва- про о6:вину:вачення жи-

3379 2'3482 

rел:f:в с. Єсwань Г.11ухі:всьІ\оЇ oor 
ні Ніжинського полку :в :вtді6ран 

ні грошей :в ув •язненого донське 

го І\озака f10.11тори fлошаді np11 ~5- g~я 
переЇзді останього через село . І~~~ р. ІО 

Справа про заОезпечечння уr:

ри1.1ання маоникаw . wаєrкі:в на 

ПравоОережнtіt Украі'ні ко1.1паніІt-

цfв полковника Василя Часника , г~~;~~ 
які знахо;ци.1111оя в ТрипІмt. [780 р. 

8880 23489 лиоr наказного сrародуосько-
го• поJІКовника Андрія Миклаmевоь 

кого гетьwану Данилу Aпooro.ny 

про повернення рангових uaє'I'J!OO 

reit оrародуОоькоі' старшини ~х 

попередні u в.11асиика1.1 ;цо при іtнят 

тя іuператорського рішення про 

надання права в.11аонооті на ці ІО жовтня 
!'730 р, 

338І 24988 Указ гетьwана дани.uа Anocro 
JJa шеnrак і·воькоwу дозорці про 

розёJtідування суп.11fки 6уд.ІІЯнсь
кого •иrем Лук•яна uвиля про 

захоп.аення шепrаківськиw писареt.І 

Павм1.1 Чеt1ракови1.1 ІАJnІна ra wait 5 .аипня 
І730 р . 
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5382 2sm Указ renwaнa даю~.1а Anocoro 

3383 25299 

5384 2596! 

JJa старо;1,у6ськоwу наказноwу 
по.u:овнику Llн,uptю Миклашевсь

кому} про заdорону стягува.rи 

проценrнt гро111і з '!овари11а То

па.n.оьхоJ oonii Corapo;a.yeloь1eoro 

по.пу Єре11Ія 06ровсь1<ого за п 

зичені у Низовому поход,і гpomt 

з nрИ.І;)'ЦЬКОГО ПOJJKOBDГO о6озно 'і!7 червня 

го Wиха А.па Огроновича. !730 р. 

Донесення 1 реє.с!'р староду 

ського наказного поJЖовника 

Ащрія І~tи1<.иашевського гетьuа-

ну про ВИJІ.ВЧ)' п.1a'r!ft по.вовиw 2 4 чериия 

r.~узнкан"аu ora гapuamaw. !750 р. 

Донесення цови новоt.UИнсь

ttого сотЮІка Нtиинського лову 

У.аяпи 1і!и11кевич rеоrь1.аиу про п -
вернення спа;цкових грунтtв П 

онука Петра ПИковця .uo воло;цfн 

rенера.иьноr ві RськовоЇ артиJІе

рІУ в с. Фаоrівці Івангоро;~оь

кої соrні НІЮІІЮЬКОГО по.цу m 
указ ren.11aнa храсноко.ІЯJІ,иноь- 8 .ntпия 

xowy со'І'Нику Марку Аиге.11овсь- fв~Jчия 
коІІ}' про розслtдуваЮІя . ' f730 р. 
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3385 26ІІ5/ Справа. про захоп.иеm1я .иісу 

t;:иrе.ие11 о. Перки ЗjнкjвоькоІ 

сотні tадяцького по.tКу AJщpjєw: 
Туру<Іа.пченкоw: у козака того ж 

ое.11а Петра-Дорошенка . 

Прик.11а.цеRt RопіУ ;цокуw:ентfв 80 травня-
26 червня 

за f728-I7-80 рр. Г7ЗІ р . 20 

3386 жm УRаз гетьwана дани.иа Апосто 

~а госпцnарю гадяцького заwку 

~ро вj;цf<Ірання від оинів по11ер.11 го 

~енера.nьного су;ц;цj Івана Чарни-

~а /'!вана та ПетраJ cf А Сватки 
~а- Цепки Гадяцької полково·У' сот 7 ли.отопад 
~і та оуп.11tка Ух же гетьw:ану 

!78(}-
ІЗ серпня 

~ро повернення w:аєтків . І7ЗІ рр ~ 

3387 26885 Донесення wtоького уря,цу w. 
!Вороніж Нtжиноького полку геn.-
~ану про ві;цw-ову старосm пол-

тавоького полковника Ваоим Ко-

~у<Іея РетицьRого відповідати пе 

~ед оудоw- в справі захоп.л:ення 
ІНИw: Rоня у СSунчукового товариша 

9 І71Ьд~~ Щанила Кутнввоького. 
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8888 26887 Супл:Їка ии'tе.ІЯ u, НІиин І~Іи-

хаRла Хкельницького гетьuану 

Дани.цу Апосто.цу про невиплату 

C!opry вдовою С!рата прилуцького 
полкового сотника Якова Х.Uе.ІІЬ-

ницького і указ rетьwана при-
6/]1.-.ауцькоuу полхо11нику д'ка.rу Га- ·25 червня 

.ааганV про розс.1t;в;ування . !730 р , 5 

8889 26402 Суп.11іка жи'tе.ІІЬкИ ... . !фа сни.й 

Коля;цин При.цуцького пo.incy Ган 

ни 3уС!овоЇ- гетьwану Данилу Апо• 

то.11у про зwенmення по]І.ВТІ<У зв І9 червня 
I7SO р. 

8890 22092 Справа про призначення пов 

вих та сотених зС!орсн ків та 
2 ИОВ'tНЯ-

"ІІІО'І'Ч.иків" .по;ца'tкі в '! В про стя sr грудня 
нення не;цоЇuок за !729 р, І7ЗО р, "" 

8891 22259 Справа про пt;цrвердження пра 

ва власності на грунт в u. Кро 

.11евець Ніжинського поsу козак 

7ого ж wlc'ta Антону Jгна'tову . 

Копtї ;цокуwентtв за 1726 , 24 С!ерез~ 
1729 рр. І73І р . 
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3392 2І200 Універ::а.І! гenwana Дa1mJia 

АпостоJІа оёднівськоwу сотнику 

ерні гівсЬкого поJІКу Івану Риw-

/'""'"}~·· '""Оо "'"" 

!ІІІ про надання останьоwу с. Хри "2І червня 
ІП і вка того ~ по.ику, І730 р. 4 

3393 2ІІ8З Справа про вип.11ату утрw..~ ання 

3394 2895 І 

Із Скарбу Військсвсго гусароькоr.1 

JnoJIКy при в:!іїздf в Персію та 
про захопJJення горі.11Ки козакоw 

Іс.11. ДубівсЬк а МгJІИнської сотні 
ПриJІ;уцького- полку 1ваноw Ef.110-
кoHew у w. Царичанка tsунч'уково
го товариша Васм.tя кан;цибм , ні 

би за яедопJJаrу при переправі 

багажу до U. Асrрахані під час 

~у.11ацьког~ походу . 

3 серпня-
9 .писrопа.~Іа 
!730 р, ЗІ 

зщстування геть wана Дани.па 

Апостола з генераJJ-Фельдwарmа 

JJОІ.І миxaltJJow Го.JІ і цини1.1-про стяг 

нення податку з llJІИJ/a котелfвсь 

кого соrника ГНедича , що зна-

ходився на терит9рН І<узеІlІІнсь- ~g- берези 
кої соrні Гадяцького полку . !730 р . 
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S595 WOO CynJJtaa козака с . ка.u Увка 

ЗЗ9б 2П82 

ептакtвської сотні Старо;а,ус:Ісь

ого попу Яхиwа JtорофJєва геть 

wану про привернення Яого в пі;ц 

анст:во чернІгtвсьЮІw архtєреєw: 

та· ухаз гетьwана mепrаКtвоькоwу ~S~~Е~ня 
отнику про розс .пІ;цування . 1780 р , 

Справа про невип.1ату боргу 

cno;цapew J.ЕІОРУ цови генера.п. 

ного о у;ц.цf Івана Черниша Uи ха lt-
JJou Фе;а.оровиu иите.m u. Старо- 25- Zl· 

ус:! Івану _№жеu • яцt. н~н~. 

SS97 21215 Ухаз Канuе.rярі ї отаро,J.fбсь-

8S98 21214 

коuу нав:азноwу по.uковннв:у [Аід
рі.D Іінк.1аmевськоwуJ про- розс.tІ 

ування суп.ІІіки ві;цсrавного каn 

pa.ta Сеuенt:вського по.tку Сави 

nав.повсьхого про захоnJІення Яо 

rpyнry •итёляwи w. Иовгоро;циа 
Старо;w.убоьхого nо.ІІХу , 

ЛИСТУВаННЯ , КЗИЦЄ.ІОІрfУ З ОИ 

НЯВСЬКИW сотникоw ЧернtгІвоько 

го ПОJІКУ Ацрtєw ЛоJІЯнськиu про 

виuогу :1ите.1Ів w. Сннявка Степа 

на І Назара Свирі!JtениІв :вІ;ц11ко 

;и,увати оу;цовІ витрати з анте .ІІІ 

того :1 wtoтa Грицька та савки 
Ко.ц~uіІtченків . 

'і!7 червня 
1730 р . 

29 квітня 
ІІ травня 
1730 р. 
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3399 21209 Указ і<анцецрі У ніжинськоuу 

поJІ.Ковнику Івану Хрущо11у про 

розс.11 ідування cкaprn жиrеJJЬки 

11 , Коноrоп Теrяни Прокопівни 

на жиrеJlЯ rого ж uicra Сеuена 

~~чевськ~го за неви11.11аrу бор- І~~а~~я 
5 

3400 2І208 Суп.11іка козака 11 . Синча JJy-
бенського ПОJІКУ Якова Карпенка 

Канцецрtї про невиплаrу гроmе 

козако1.1 rого ж uicra Григорієu 
Са.11и1.1овськи11 за найu за1.1fсrь 

себе в ГІцнський пoxi;it та ука 

Канце.nярІ Ї .цу6енс ькоuу полков-
І2- І3 нику пеrру Апос'І'олу про розс.11! 

}У~~н~ . дування. 

3401 2І2а7 Справа про захоплення 11аІІна 

жи'І'еJІеu u. fluniль Ніжинського 

по.чку Ро11аноu Верховце1.1 у своє · 5-ІІ 

ІІЗчу:хи Єв,nокі Ї Верховчихи • . ~~н~. 

3402 2І205 J/Исrування Канцелярії з сед 

нівськиt.1 наuісникоu пerpou Лен 

ющькиu про прийняt'І'я його бра 
26 квіrня ra n::тина на с.11у.а6у ;цо Канце.nя 15 травня 

рfї. 1730 р. 
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8403 22245 ВfдоwІоть гадяцькоУ поJІКово 

Ікаице.uрІ У гетьwану про вцаниА 

провіант apwJRcькolQ' ПО.ІХJ '!З 

ІцJни на провіант. 
20 а~JдНЯ 
1730 р, 4 

3404 22246 . Справа про розwjщення в При- . 
.~~уцькоІQ' nолху о;цнJ єї ро'l'И Ново J~~~ 
'І'роfцького по.n:у. 1750 р. 

3405 22247 УнІвероа.1 ге'І'Ьwана дани.1а 

3406 22248 

3407 24!96 

Апостола 11ите.m u, Новгородr:а 

Старо;11.уе!ського по.nку " що~чику" 

'І'ого а ПО.!КУ васиJІЮ J.uєнку про 30 грm,ня 
зві.п.нення ві~ повинностеІ!, 1730 р, 

УнІверса.1 гетьwана :аани.~~а 

Anooro.ta козаку о , В • я.~~ки Бак

АанськоУ сотні Старо;tt.уСSського 

ло.rку ЄВдокиuу По;ценноwу про 

:з;~.1 ~У::~у~ову гpeCS.ti і ШІІ ~ЦУ~~я 

Донесення івангородоького 

аказного сотника Ніжинського 

ПО.!КУ Григорія IloKO'l'H.tB t оуп

"1ка козаків о . ФаотІвець тієї 

а ооrнІ Васи.111 t Івана Неч:и!аІ! 

.1енків гетьwану про нецово.1ен 

ня рt11енняw nривернуn~ Ух вІд !9 птого 
Генера.аьної артИJІерІї до оо'l'ні 1730 р , 



3408 24І94 донесення ніжинєького - по.~rкоJ 

ника Івана Хрущова геrьuану пр1 п dерезн 

виdори по.ІІІ\'ових кowtcaptв . 1730 р. 

3409 24І9І Донесення новгородського or1 

34ІО 25296 

uана Сrароду бського по.JІКу С'І'еп~ 
на Іванова Канцелярt 1 про при 
ои.аку оригіна.11ів докуuентtв пр( 

розuежування Польовицько~ сін 
1utl'i . 

Суп.11іка ві ііта u . Вороніж Ні 

жинського- по.nку і ut щан Кан'lЦе 

лярі1 Нtжинськоuу поJІКовнику 

Іб dерезн 
1730 р . 4 

Івану Хрущову про розпреді;;:енн1 

ПОВ_!:!НІІОО'!'f- вивозу вапна .Ц.І!Я 

максаківського uонасrиря та ін. т~~~~ 
uіоцях по.11:ку . НВО р. 

ЗІ+ІІ 26027 Справа про привернення в пі~ 

данство та захоплення грунrів j 

козаків с'.іл Мартинівка та Фасті 

вець Івангородської соrні Ніжиf ~ ~~~:; 
ського полку сrарmиною. 1730 р. 22 
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3412 І208-І7 Суп.11!ка иите.u.ок с . ДуСІович 

Кролевецької oomt Нtиинськоrо 
ПDJJXY АгафіУ і . ЄвдохtУ Шереwет. -
вих гетьuану про розподіл спаJ:І. 

1<о:вих грунті в з друа:нною по11ер 

.11ого брата та указ гетьwака 

кроJІе:вецькоІоС)' со-rеиноwу урц.ни 

ку про розо.ІJА)'вання. 

Зl!ІЗ !449 . Справа лро захоn.1е11ня 11.t.ях-

26-27 
..І(І)!'ОГО 

І7ЗО р, 

тичеw Антоноu ха.1ецьхиw хупець. 

ких товарів пi;tt чао ярwаркtв у 

По.11ьщt у .козаків НІИИ!fОЬКОГО т 

Чернігівського ло.u:Ів Коотянm 

на Соко.в:о:вського , Панаса Кот.ІЯl 
ренко , Дави.11а J.t:едвІ;ая та ін. 

за нf6н невиплачени ІІ СІорг бун- 2 .ІО!'ОГО 

чуковиw Т!)вари•еw Ан,J.рІєw По.иу 2~7~ня 
СІртжоw. 11зз рр. аз 

3414 2010-І Суп.11!ка :вдов11 в!Яськового r< -
вариша АнастаоіУ Перезо:всь1<ої 

гетьwану та універсал геть11ана 

-дани.1а Апостола У ІІ ае про під

твер;цження права ;a.11acнoo t' f на 

ху,-ори Гор6овець t mаховоьхи R 

в НовгороАОЬКІ R ооtпІ Старщу6 'mifнi4 
ського пову. !730 р . 
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,""~ І 3 А r О Л О В К fl 
Ko•• •«n< ПfЖN<· 

•••о•"· 
момеро 

34І5 2І5І СуллJка са.цtвничого гетьuан 

ського дв ору йосипа Михай.1сва 
гетьwану пра за хоплення спадко 

вих- грунтів його братоu жителе S березня 
11:~ Ніжин Пав.1юu Nинченкоw. I7SO р . 2 

3416 2275 Справа про вибор~ в полках 

Лівобережної України~ полкових ІЗ .ІІИПНЯ 

коwfо11рів та прийняття ниwи пр1 !730-
24 березн 
І7З2 рр . !25 

34І7 2361- І Справа про видачу грошей з 

Скарбу Ві йськового в рахунок 

порцій і рацій гусарСЬКОІQ' ПОJІ 4 вересня 
5 JІО:ВТНЯ 

Ry , що направлявся до Персії . І730 р. "' 
3418 286~2 J!!Іст гетьмана данила Апосто 

ла fякий знаходився в UocквtJ. 
Канцемрі ї про своєчасне за без 

печення apuf йських полкt:в про- 26 січня 
вtантоw . І730 р. 

34!9 2382- 2 Справа про розкварmрування 

apwt йсьЮІх поJІК.ів на територіУ 
УRраїни LfroбJIИзy rурецького 

З жовmя-кор.цонуJ, та надання їu порцій 24 грудня 
та рац.ій , І730 р . 98 
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3420 ЗЗ67 

3421 5895 

Справа про об:винувачення ро: -
!(0.І:ЬНИХІВ описних o.106J;a. ra 
.анrе.1І:в t.з ~ JІИr:ви~в напа;а.ах ra 5 сfчня 
погра67:ваннях .аиrе.1Jв Crapo1t16 fо3:?;рnня 
CJ>NOГO ПО.ІІКJ . • I7S2 Pi 79 

Справа про вил.1ату зі Скарбу 

ВІ ІІськового уrркwання козакаw 

ОХО'І:еко11ониого ПО.О:J ПОЮІ"О:ВНИК< 

Карпа ЧаоЮІка за 4 pokll перебf 

~ання Ух в ПерсІІ]І.СЬІ\"ОW)' ПОХОJІ.f 
8-ІЗ 

січня 
r730 р, 

3422 761f7 Суп.11Іка священика церкви w. 

3423 ff7I2 

Конотоп НІаиноького ЛО.І!І(J Ppi

J'!)Plя Миrа.1.евського rerь.waнy 

про побиття та знущання пуn~в

льськщJ по11ІщикоJ.І f('узь110D Яц;І

ною та wагунаw Вяrоького по.,11Іv 
та .11ио т г~тьwана 11а nopy rого ж ~~~~ 
по..ІІКу про. розс.11і;цування . r730 р, 

Указ канце"в:ріУ воронІзькоw 

оотеноwу J~;il.J' про розсJІ!]І.у:ван 

ня oyn.Dkll жктем w. ВоронІа: 

Нf»ІНОЬКОГО ПОJІКУ Кнрит~ Анто

нова в справJ передач І ІІого ;10 

.wy за 6орГ козаку rого • wІота r7 берези 
ІригорІю Пf•овуtі. r7SO р. 3 
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• ••о•<>. з А r о л о в к и 
,""~· 1 

•о~•РІ 

3Ч24 87ІЗ 

3Ч25 87І5 

Суплtіа козака с . Слоут Г.nу 
хЇвоькоУ Сотнt Нf1$Инськоrо по.п 
ку П~тра БоН;царя Канце.ІЯрН ' t 
указ канце.іярt Ї бунчуковоwУ то 
ва"р иmу Пащ ГоJІубенку про за

борону с rяrуваrи борг , як з ло 

ручиrеJІЯ за взяту горі.ІІКУ ;цля 6f~~я продажу її в Сулацькоwу похо;цt, І7~0 р, 

Указ юінцеJІЯрtї чернігівсь
ко~q_ і старо;цубсько11у полковИw 

урядаt.1 про стягнення грошей з 

Значкових товаришtв Василя Кос · 
тяненка, Івана і Григорtя Крен 

ковичtв і Якова Богдановича за 

боргованиХ пt;ц час Низового по 
ходу у сина значІ<ового товариш< 

Ніжиноь~~;оГо по.ІІКУ Захара Кa.mi-
І9 берези 
І730 р. 

3426 І5087 Справа про захоплення wайна 

новгоро;цёькиw сотникоw crapo;цyd 

оЬкого по.ІІКу · василеw Христичен 

KOW у JІИ'1'е.ІІЯ с. Риків 'rfЄЇ Ji 

сотнt Якова Чернлченка. за оdв1 

нувачення його waтept в ворож- ~~ ~~::-
dиrотвt. І7ЗО р . Іб 
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3427 І5652 

3428 15655 
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Справа про розшуки в Го.n"вян 

ькВІ со"ні ІІиргоро;а.о"ького по.11-
ку в"Ікача-в • язня Григо ренка , 

, І 

ко"рні:І O:f! ув •язнениJ! за пере- 0 f~;}4 
ід кордону. !730 р. 

Справа _про С!'Ягнения гро111ей 

іичуковиw "оварн111 еw васи.1еw 
оро111еикоw з с"ар111нн11 "а хозахі 

хі заО:оргува.111оь пf.11. час Низо-

ого похо,11,у . ЗІ сtчня 

Прикла.11.ено копfю ;цоку1.1ен'l')' ~7~"ня 
а І705 Р: f733 рр. ЗІ 

3429 І5656 Указ гетьwана О:унчуковнw то-

ари111 аw Троцинt J Роwановськоwу 
про розс.1JJІ,уваняя охарrи овяце

ика с . Сокирннець СрtО:ряноької 

Отні ПриJІуцького ПО.ІКУ Федора · 
пав.zовича t варвариноького на1.1і -
ика Федора Мачеровсьмго на 

приJІуцького полковника Гната га І5 січня 

.Jагана за підтоплення І.ІJІИна . І7ЗО р . 

3430 , !5665 Справа про повернення грошей 
вященикоw w. С'tЗроА)'О: ФеІUООіє 

· "еАІ) "ого 11 wІота Івану Ба.1- · 
овськоwу за про;11.аа церковного сі~~; 17 

хутора . І730 р. 
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3431 15666 Суп.1іка :В;іІ,ОВИ НО:ВОІМІІКСЬКОГ. 

оо-rника У.1•яни Шишкевичевої 

ге-rьwану зі о каргою на ооа:ву.ІJа 
ГеиераJІЬноУ ароrи.11ері Ї Се11ена 

карпенк;, за захоп.жевІі'я гpJfftfв 

П внука Петра Пкковця в с . 

Фас'!івцf Івангоро,nської oo-rнf 50 оfчня 
НJжинського noJDCy . І780 р . 

5482 15667 Суп.u:tка козака о. ГаІІворон 

31133 !7623 

Краснокощинс ької оотнІ При

JІУцького поJtКу Івана Кон,nратен 

ка геn.1.1ану даниJІУ Апоото.u:у t 
указ ге-rьwана ооаву.1 1 Генера.u. . 
ноі' apm.aep!Y fСе11ену Карпецt7 

~~~P::::p:::::a:~.u:~: ~о:;~я~о- ~~дОtчня 
зи в Білих Вежах . 1730 р . 

Указ Канце.111рtї Ніnноьхоwу 

нахазноw:у пововнику про розс.11і 

дувііння скарги Оунчуко:воrо -rо

вариmа Івана ООідовоькоrо. на 

икте.11ів Нtnноького по.n:у за 

захоп.mнвя rрунтів і 11аєткfв т; 

JІІ.Іст канце.111рtr графу геиераJІ:

JІеіІтенанту Г. . . ] про випJJа'!у 

утри11ання rуоарськоwу поJJКу • 
враховуючи збитки нанесені n -
-re.1.11wи о. Березовці СрІ~яноь- 7 .uипня-
кої сотні Пр11.1уцького позу . і~ООе~~ою 1 
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3434 !8400 JІИст reнepa.ia фон-ВеР.сбаха 

rетьwану з ві;~.повІun про вип• 

.~ату rрошеА за провіант '!'а ПІМ 

он.пу оправи про зневагу [kИУв 

оьхиw пововиихоw] 'ІіаноьЮІw офІ Іб червня 
цера з noxl:ir.нoY Канце.ІЯрІї . Г7SО р . 

3435 !8377 Суn.1Іха бунчуковоrо <rовари-

3436 !876 

11а Андрія ,lІунJна-Борковського 

геnwану про розwехування кор

донів с, JІиствен Городнянської 

сотні Ч ернІrівськоrо пот~:у та 

підтвердження права в.лаоностІ 

на ньоrо. 

Cffpa:вa про вииоиаиня І/І тяr 

.111x r a111111141 повинностеD:пfма 

ни..и ЧернІrtвської ~<ате,1рн , 110 
проиива.1И :в Wр111юькtА conrf Ні 

аинського no.uy та про вtдwо:ву 

черве нь 

Г730 р. 

овЯ11ен11ка w. Wркн виконуваn~ h~вя 

церкеенІ rреби ;1..ІЯ козаків за 5 березня 
Ух скарги 11а захоп.1ення JlJYH'l'fB !733 р . ІО 

3437' І8375 Суn.1Іка ииrе.ая 11. nонfрниця 
Черні rІ:воькоrо no.o:y ГриrорІя 
nepexpeota rртьwаву зІ скаргою 

на понуркицькоrо упра:вите.111 Іва 

на Костянтинова за захоплення 

двору І wаАна. 
4.11.ИПНЯ 
1780 р. 
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3438 І8374 Справа про захоnJІенвя короп 

оькиw сотпикоw НtЖИНСЬІ(ОГО ПOJJ 

І<У РРигорtєw Хиw:ичеw худоби у 
жите.хя w. Короп Івана Яр110.11ен- 2І- 2!'! 

ка за покраденt у нього гpomt. ~~н~. 

3'З9 !8373 Справа про обвинувачення :ее -
рицькаго дозорці rцяцького по -
ку Коотян"ина Во.1оmина свЯІІ,ени 

КОІ.І с . Веприк Іваноw карnенкоw 

в отягнениJ на;цwІрного nо.ца~у 

з wJІИна , о-С!тяження вtйоьковиw 

пос тоєu та про вt;11,11ови га;цяць-

киw по.11Rовиw сотникоu Васи.nе11 

ВеJІецькиw вt;ц111ко;и;ува,-и с~ові 

витрати священику 11 . rцяч !.k - 30 червня 
І4 вереси 

хаА.и;у АІfАРІєвичу . !730 р. 

84'0 !8417 УRаз І'е'І'ЬWЗНа ,lІ,ани.11а АПОС'І'О 

.18 'ІЄрніГ1всьмwу ПО.1UІ'ОВНИКУ 

про вибори війта за11tоть по11ер П грудня 
.11о го Федора Лопати . 1750 р.· 

344 !8427 Справа про захоп.!ения waltнa 

паиоw Бурковоькиw і rенера.1ь

пиw судеn Aiщpfєw к8НJІ,ибою у · 
жозака Оlі 111няиськоУ corиt Гця 

цького по.ІКу u~1иевип&1rу похв -
АиоІ П.!а'І'И за взя'І')' гopf.n;y ;п..и ,fе-2~я 
rrpoxaa:f П в Низовоwу поході . 11ro р: 

ІІ 

4 
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3442 ІВ424 Справq_ про звіщ,нення кова-

.11ьського цеху u. Короп Ніжинсь-
кого по.ІІКу від 1.1tоьких повинноо "ч~g;~~ 
теи . - _ рзо р. 

3443 І8422 Супліка жите.ІІЬок ll' . Синявка 

ЧернtгіJ.ІQJ.КоГQ по.пку О;nарії •. Ua 
рії і Орини Са11ченків геі'ЬwаН: 

зі: о каргою на дружину по1.1ер.аого 

брата Uарка Савченка за захоп

.11ення спадкового wа йна і указ 

гетьІ.І"ана Данила Апосто.л:а черні-

гtвськоwу 'l_О.ІІКовннку про розе.пі f6 'І~:~:я 
дування цієї справи . І730 р . 

3444 1 І842І Сnрава ~ро нa,namrЯ дозво.пу 
п~рохово1.1у отаwану МглиНської 
сотні Староду6сь1<ого по.пку JІеон 

тІ ю нечаю _nобудови wлина на р . 

Воронуха , та про дозвіл за Ііwати 

ся виготовлення пороху козаку 

w. Uг.11ин Корні ю палаuаренку ra і6 JІ~~rяня 
:ж~теJШ w. Погар Фоці Г.пухоиу . І730 р. 

3445 І8420 Супліка дяка АнасrасІєвської 

церкви в w. Глухів 1ltжинського 

по.11ку Пеrра геі'Ьwану ДаниJІУ Апо 

cтoJJY зі о.каргою на бунчуков11 х 

товаришів Uико.ІІУ Троцького t Лу 25- 27 
к~яна Саwой~овича за побиття . ~g~н~. 



3446 І84І9 

3447 І84Іб 

3448 І84І5 

3449 І84І 

- ІВІ - -

Справа про заСіорону козаку 

Воронізької- со;>нt Ніжинського 

по.пку Левку Сазопову привертати 

в піцано'І'Во родичів , викупJІе

них його Сіатько11 з кріпацтва у 

по 11 tщика Ри.ІІЬського повtту ми

ха йла НІкоJІЬнікова . 

Справа про належн і сть 

3 .ІnІПНІr 
!730-
5 серпня 
І732 рр. 

млинів , ;цо ЗНSХОШІТЬСЛ на Но

вом.линськ і й гpeCSJJt р ізних осо- серmщ 

Сіам та про розпод і л доходів ~68~ 

23 

з в.шцезазначених млин і-в 1730 р . 6 

Супліка конотопського сотни

ка йосифа Костенецького t . коза
ІК:ів с, Се11енівка тієЇ ж оотн! 

Ніжинського ПОJІК)' ГЄ'l' ЬІІЗНУ ЗІ 

Ркаргою на прикажчика с. в•язів 
кова Са.птаJІова t жи'l'е.пІв того 

ела за захоп.пення грунтtв. 

Спрзва про скупівлю грунтів 

ернtгівською КЗте;црою у житє

.пів о. Коз.пи ЛюСіецької сотні 

ернігівськоm поJІКу та завоJІО-

'і!7 серпня 
І780 р. 

іння грунташ~ с. Рудня за 40 § ~~g~~~:;ц 
nі;цсусі;цка11и. І?ЗО р. ІЗ 
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8'50 !84!0 ЛИС!' І'е!'ЬІ.Іана J[ани.1.11 АПОС!'О 

ла гадяцькоuу по.u:о:внику Lt'PІ -

горfю ГрабянцІJ про отри1.1а1111я 

;цичиии !'а заnрошенн11 приі'хаtи 

Іі7~~~я :ЦОІІ . Г.кухJ:в . 

345! 18406 Суп.1іка снІцаря по :вигоrов-

.1еиню іконосrасt:в Якуба Яненка 

геrьwаиу J[ани.q Апосто.q І уні 

верса.1 геrьwана про иЗJІ,ання пр -
ва на розшуки чещникІ:в , котр 

Н ЗВЧВJlИСЯ в нього '1'8 бу.ки заз -

начен І :в ;цогс:ворах на виготов- 25 вереси 
лення іконостасtв. !730 р. 

8'52 18405 Справа про спір за 11аІtио та 

гроші 11іа спазr.коєwцяr.си козака 
ІО січня-.. Короп НІаиноького пому Шк І :вересня 

сн11а Сушкевича . rтзо р . ІЗ 

8"55 18404 П ашпорт" ви;цаний Канцелярtє1 
натноwу :військовоІQ' канце.иярис 

у, Якову ОбоJІонськоwу на проі'з;ц 

з w. Гл:ухf в в 11 . Прицки t Пе- 2 серпня 
реясм:в. !730 р. 
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3454 18409 СумJка 6унчуко:вого То:вариm 
JІа:вренtія Бороз:z~.JІИ· гетьuану зі 
окаргоо на цо:ву 6рата І11ана 

Бороз:z~.ни за 11J;цwo11y по:вернуrи 

захоп.~rений опцко11ий грунт в 

ТопаяьськіІІ: CO'l'Hi Crapo:zi.ydoькo 1о 
пову ra укази гетьuана старо-
:zi.ydoькou;y наказному по.оtо:внику ВІ серпня 

3 JІ.ОВІ'НЯ 
про розСJІІ,JІJ'11ання цІєl' справи . f730 р. 

9455 18458 Донесення новгоро;цського 

сотника Стародубського поJІКу 

ВасиJІЯ Хрис·тиченка про окарrу 

ИЯtе.ІЯ с . Стахорщина tІєУ а: оо~ 

ні Д..Итра Карtем на управите.JІJ 

tого • се.1а }8!киrу Трубицина 3 .ІІІПНЯ 
за побиІ''!fІ, 1730 р , 

3456 16457 Суп.1fка козака с, · ocswaчt:в 

Баrуринсь1<0У ООІ'НІ НІ:.:инського 
r'Jo.u;y Павла Гриба гетьuану да- · 
нилу Апосто,~~у про звинувачення 

переяс.па:вського жите.111 Івана 

Го~ієнка в захоп,11енн І грунту , 

про у:вязнення ll:oro батур1нсь1<ИІ 
СОТННІ\'01.t Сtо:ІІІ\'ОК та уrаз ren.i.t; 
на нІ.инському наказному по.ІКов 

нику про розс.1t;цування цtєl' 2- 5 

"'""' скарги . - 1730 р. 



1 ··"·~.1 •>1 0 1<т 
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5457 !8456-

- -184 - -

Справа про оd •яву в 110.rках 

JІІвоdереаноІ УкраУни унfвероа.в; 

геть1.1ана lІани.tа Апоотола та гра 

uоти Сената пра odwlн uідних 4- !6 

грошей . ~н~. 

~58 !8455 - Аонесения ново1.1.иинського со• 

ника Ніж1оюьrого полу Івана 

ШЙшrевича rетьwну Дани.~~у Апоо 
тоху про зdІр ПОАатку на свою 

rо~жоть dунчуков1111 товаришем 

АІQІ.рfє1о1 ШІрковиче1.1 з перевозу 

1."" ... -10, .••. .. ("'·І ... " 

dі.ІЯ с . ШИСІа.nинове тtєЇ а: оот- ~червня 

нt. _І730р . З 

3459 !8454 Справа про надання значково1(у 

тО:варщ Ігнату данчею~::у nt;иJІ.81 
них в о . Каwfнь Старо;и;уdсьrоУ 

оотн! поJІКовоУ та о . Черниstв 

Новоufськаr сотні Ст8ро;цуООько 
ГО ПО.ІКу . _ 

3460 ІВЦ53 Суп.1fка значкових товаришів 

НовоrииноьКоJ comt Нtжинськаг
nоJІКу Ів§на t Кир~ла Гриценків 

гетьuану_ Дани.uу Апостоху і уні 

верса;1 гетьuана про надання rw 

права стягнення грошеІІ зі стар

ини та козакtв заdаргованих в 

НИзовоuу похо;и,і . 



- І85 - -

"'"о•ст. 3 А r о л о в к Іt ,""~- 1 
•<>~•!» 

346І І8452-2 Указ гетьwана Даµи.па Апосто

.11а козакаw І:вангородськоУ сотн· 

Нfжинськсго полку 1:вану Рtзник 

Яко:ву Г.nадксuу , Степану Безу 

і Федору Прокопенку про приїзд 
до w. Глухів д.11я розсJІідування 

окаргю на.. ни.х і:вангородського 

о.таШІна Пи.пила Кривоноса з ко

закаwи, 

3462 !845! Суn.лІка козака .ЛОхвицькоУ 

сотні JJуQенського полку Иосипа 

Нещерета гетьиану ]lани.иу Аnост1 -
ку зі скаргою на житем w. Нс:в. t 

U.ІІИни Южинсьного под:Ку IJi.l!IO 
Савицького за не:вил.лату боргу 

"J:a указ гетьwана ніжинськоwу 

поJJКовнику про розсJІідування 

цієї скарги. 

3463 !8533 Суплfк_а вJJасникtв с . Венесm 

вtвка ГадЯЦЬКО Ї перпої ЛОJJКОВО" 

сотні Якова і ]lwитра Котевськи: 

гетьиану Jlани.1~ АПОСТО.ІІУ ПР~ НІ 

І7 черви 
І730 р, 

дання їw підтверджуючого уніве] 14 липня 
. салу на се.110. r130 р, 

346~ !8532 Супліка жительки w, Нікин 

Анни Абакуwової гетьwан:t Дани~ 

~поото.11у t ун іверсал гетьu~на 
про відстроч1<у вип.11ати грошей 

заборгованих синоw в Низовоwу 

поході ;цо Іtого повернення. 

!НЗ 
.І!ИПНЯ 
1730 р. 



1 ·····~ 1 " '""· 
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ЗІJ65 !853! 

- -ІЗ5 - -

Суп.11tка- :аиrе.1ьки u. Короп 

Ніжинського полку У.11 • яни Гаврн 

.иихи гетьwану данилу Апоотолу 

зі окаргоСІ на сестер за за.хоп.tен 

ня спа;и.кового uаІ!на і гро11еА т~ 

уlІ'аз гетьuана коропськоuу сотни 

ку про розс.11t;и.увания цієУ окар 
!ЧЗ 

.иилня 

1780 р . 

ЗІJбб !832-2 Донесення onpo,uydcьxoro на 

казного по.11ковt1нка Ащрtя І~Іик.111 

шевського гетьwану даии.11у Апос 

тоJІу прО розс.nt;и.ування окарги 

поповича о . Стригове почепської 

сотні ОІ.!екоtя Гераоиwова на ко 

заків тієf • oo'l'Jli за невилмту ІО .ІІИПНЯ 

dopi:y . І7ЗО р . 

8467 !8530 Унtвероа.t11 гетьш~на лани.аа 

Апосто.аа генераJІЬноwу ооаву.аt 

Івану МануІ!.11овичу f генера.аьно 

wy <Jунчуковоuу Івану Бороз;цнt 

про надання wаєткіJІ на ранг в 

JІуdеноькоwу . ПРИ.Q'ЦЬКОW)" . no.1-
'1'8JIOЬKOU)' 'l'a Старо;цуООькоwу 

по.пах. 

2&-29 
червня 

1730 р. 

3468 !8529 Справа про оdтuення повин-

ностяuи wt111.a11 w. Г.11иноьк J!Ydeн ~~~5 
оькоrо nо.11ку . 1730 р . 

І."""-1 "~·· .. ,..,·І····· 
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3469 І8528 Справа про призначення 6уи-

чу1<ового товариша І.Іиколи Троць 

кого до складання вJдоwостеА пс 

Ніжинськоwу no.lfКY про ·виданий ~~~~ 
для ар11ійських поJІКів провіант. І7 Ю р. 

8470 І8526 Уні версаJІ гетьwана данила 

Апостола генера.ІїЬноwу писарю 

Михайлу ·rур1<овськоwу про надан 

ня о . Бо6ри1< Веприцької сотні 

_ Гадяцького по.лку. 

347І І8730 СупJІіка 1<озака w. 3інків Га 

дяцького ПОJ!КУ Дук • яна Софонова 

гетьwану ,lІани.11у Апосто.лу з окарР 
гою на значкового ·товариша Кар 

па Uокрієвича по 06винувачею1ю 

в крщ~.t , побитті і захоп.11еннt 

wаІіна та указ гетьwана гадяць

коwу ПСJ!КОВНИІ<У про розс.11ідува~ 

ня цtєї скарги . 

3472 І873І · Донесення коі.tJсарів мухtвоь 
кого гарнtзону Олександра Коро 

дькевич а і OJ:ieкc і я Греч1<и геть

wану з про·ханню.1 вчачі універ

салу на збір фуражу/засейuсь1<их 

ЗІ липня 
І780 р. 

сотнях д.JІЯ коней кн. шаховсь1<0- 23 лисNn-Іда 
га . · lr7so р. 2 



1 ·"-~ І "".". 
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1""""-1-;;;::;:-....... І····· 

3473 !8752 Донесення чернtгtвоького ПОJІ 

Іковиика lilиxailJJa Богданова геть

~ану про вІ;цwову значкового 'tо

ІВаришог Івана Яценка явиmоя в 

1Ка11це.1ярtю. по скарзі значкового 
овариmа Сеwеиа Пригари за по-

~И'І'ТЯ !'З копtя JІИста з Москви 
Ьетра Петрункевича про ПІ* їз;ц 
о J.Іоскви Пе'!'ра Яценка І наwі р 

каржитись.. ІwпераtрицІ !'а хонес -
ння значкового товариша Сеwена 

Пригари ки . rвafly Порятиисько1 

про зві.u.нения вt;ц в І ІІс .ькової ' ~~:~~~~а 8 
СJJУЖ6и по старості . 1730 р. 8 

З47Ч 18784 ВідкритиR лис!' гетьwаиа Да-

Іни..а А п ос ~.ІВ хоз а ку w. Кро.tеве 

µ,, НfDІНСЬКОГО ПО.Пj Уасу Jiwи, 

jреику І oorawaиy с АН;D.рІїв11:а !'О

о • по.ику -Івану Куцому про п!)! 

їз;u ,tCo w. Г.и;ухІв д.m розг.~~.цу 

.карги на них житедки тог.о ж 

ел:а Катерини Іовто6рушки за за 

Рtоплеиия ualtиa та ув•язиения П 18 л:истопа 8 
fіо.uовіка за dopr. І730 р. 4 

31175 П57:Jl Справа..11ро кі.п.хtоn. crpt.1ь-

~tв в Гцяцькоwу nо.пу , ro'!pl 
~a.a:eJІ:a.u ;11..0 Гцяцьхо~:;о гетьr.tан- ~8 г:і:~nа а
Ісь~ого замку . 1730 ~ · 5 



- І69 - -

ЗЧ76 18762 Справа про по6ИТ1'Я козакоu 

с . Ал'fинJвка Кро.tевецької ооt'Н 

Ніа:иноького по.цу Ф~оро111 Пе

деw: козака на;цвtрноУ корогви 

wак~и1.1а Севрука за ви1.1огу фУра і~ ~~;~а s

Q. - йООр. 8 

5477 18756 Cyn.ttкa повtренного Оунчуко 

вого товариша АН;ІІ.рі я JJизоrуба 

ТИwоша Рr.цаченка геn.1.1ану з 

скаргою на wІ•анина w. Короп 

Нtжинського ПОJІКУ сютапа Панче -
ка за невнп.tа'rу грошей . за взя-

ту ху;цобу . І750 р. 

5478 18754 Суn.1Іка Г.І)'хfвського wісько 

го уряду гетьwану дани.tу Anoc

TOJCY про іІередачу утр.11.1ання tн 

аенера Генера.tЬноr вtАськовоУ 

арти.tер tї- Васи.ІІЯ фер;а,инанта за 

рахунок w. Короп . 

5479 І874І . Суп.ntка Jгу1.1ена Ка1.1енського 

wонастиря івроuонаха Созон'fа 

геn.wану :ztaни.iy Алоото.tу npo н -

І750 р. 

дання універоа.q на право збор 20 JІИстопа а 

гро111еА на реотавРJ1Іання церкви І750 р . 5 
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ЗЧВО І8742 Суп.1tка .1иякона w. НовrороА 

жа Сrаро,1у6ського пову Сеwе
на СкороеІогатого геть wану ~

ни.І!)' Апосrо.І}' І указ rетьwана 

lfOBl"OPOACЬKOW)' уряду про звІ.n. 

нення вt.1 вНІськових nоотоУв r .J~rrпцa 
повинносrеІІ. !7ЗО р. 

348І І874З СуnJІІка коза"ІІ"а Кро.rевецькоУ 

3482 І8744 

соrиІ НІ.ииоькоrо no.ni:y Аиrона 
Ігнаrова гtІ'ь.~аиу. із скарrою и 

жите.ая w. КроJІе:вець Якова Nac1 І JlИОтоnа;цр 

~ за поруеІ JІtcy . !730 р. З 

Донесення нJ:аинськоrо нахаз 

ного поJІковника Сеwена ІІуІІхеви 

ча rетьuаиу Данилу Апосто.ку з 

проханняw ra унf:верса.1 гетьма
на жите.m w. Htirин Янку Ла.11.оре -
ку про звІ.1ьнею1я вt;в; :вІІІсьхо

вого пocroD та повинносrеІІ Із 

за заСІорго:ваносrt пІ ;ц час пере 

СІу:ваиня поJІко:вим "щоrчикоw'' по f111:~;~~t1 1<-
;ца1'Кf:В . !730 р . 

3483 І8745 Укази гетьма на ;цо nо.ІІКових 

ІК аtІЦе.аярІ.А ЛІ воеІереаноУ УкраУни 

Рро приси.цу :аІ,11,оwостеА про кt -

ІаькJоть у:в • язнен их по крим!на.n. .~~~ 
~их справах . 1730 р. 



Дс.ю•JN>-

3464 !8746 

3485 8849 

- 191 - -

Cro.1Jкa- отаwана ваои.u Лет
ренка t ко-закtв о . ФаотІвцf ва 

rу~жнс ькоЇ сотні Нtжннського п л-· 
ку ;еть1о1ану Дани.ІІУ Апооrо.1у ?7 вереси 
rrpo роз1.1еа.rвання с-телу . 

Сул.11Jка жите.ІІЯ 1.1 . Вороніж Н -
ЖИІ!СЬКСГО ЛОJІКУ Івана НІкІ<rова 

геть1.1ану ·про стягнення боргу 

!780 р . 3 

з аите.ая М. С~ні'і:в Іfернtгfвоь ?7 вересня 
кого ло.ІКf Dхи1.1а Буб.пка . !'750 р. 3 

І73І р . 

3485 !8748 Справа про заво.10;11.Іння ло-

5487 !885! 

челІвоьЮІW КОІ.І6}1){8НТОІ.І UихаА.ІІОІ 
Пав.1ови 1.1 грунтаw в с . Ку.rьнІв 

Почеg7івськоУ сотні Старо;цубоь 

:~:..:о:~;п::~о~ ~:::::~~на п~:::: а 
ооmику Д...итру Роо.1авuю. І73І рр. ІЗ 

1730 р . 

Справа про захоп.rення xy;i.oбi 
кро.1евецьки1.1 cornикow Костянtи 

ноw генваровоькю.t у коза11:а с. 

А.1'І'Нн f в1Са ·нt11:инс ького nо.ІКУ Ро 

:::~ .::;к:R~ L~~::'~;~~:~ за 
· 29 травня 

~~;:.' з 11:адильниц1· ta про;u_аа: !2f 7Мр~ня 40
. 
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8488 !8850 Справа про захоп.rення спад-

кового " шинкового вfкна" у ко

зака 1.1 . Конотоп НJ жмнс.ького 
ПОJІКУ Васн.tя Кривценка !!ого Ор< -т~;~ 
т_аІіІІ Яково11 f U:oY_oeєw . t730 р . 

І732 р. 

3489 I88li9 Сnрава про захоп.іення спад-

8490 I88ll7 

849! 18846 

кового грун~ аите.rькою с. U:ед 

ве.11.е РоwенськоУ сотні JІ.УОенсь- 26 травня 

к?го по,.~~ку Наст~сtєю UаксІШИхО1 ~~~пня 
у козака того 11. се.11а Івана Щутс 1732 рр. 

!780 р. 

Ор.1(е:ра КЗице.иярtУ кро.1е11ець 
коuу , вороиізькоwу ra яwпо.иьсь 
жоwу сотиикаw НtжиНського по.111t3 
про зОfр козаків на зустріч 

гетьuана Дани.иа Апосто.иа , ко і
ри й повертався з w. U:оо кви та 

іонеоання кро.иев&цького сотник< 
Кос тяитина Геиваро:воького канце 

mipH з nроханняu :в І дпfстиm 
козаків на робочи!! чао . 

Орд.ер ка~це.~ярt у КОИО!'ОПОЬ 
коwу сотнику Нtаинського по.rк)' 

Григорію Трофиwову про направ

.иення сте.п.wахtв до w. Короп 

д!f-Я внготов.rеиня ко.11tо д.ия ген~ 29 .rревия 
ра.11ьноЇ apniJJeptY . !'730 р. · 

[·~""~"~" ••<ТО• І····· 
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8492 І8е69 Справа про виплату грО!пеІі но 

ІВоuJІИнськиw сотпикоu Іваноt.1 ПІи-

ІІ<евичеu тф1,рядчика1о1 із 11. Брян-

~ ьк КИри.пові Коuарову І !.W 
!ІІиmкtну ~а поставки• 6у.цtвет.ног 

І7-'27 Jitoy в 11 • .о_атурин НJжинського 
полку. v~~н~. 

8493 І8867 Лист гетьuана Дани.ІІЗ Апосто-

JІЗ .пу6енськоuу полковнику Петру 

Апос то;v з відповід.цю на скаргу 

ві іtта та uіщан w. Ро.uни Ду6енсь 

кого полку на о<!тяженяя поштово 

повнннtотю_та внкосаwи сіна д.ІІЛ 8 JІИПНЯ 
Генера.пьної артилерії . І7ЗО р. 

3494 !8866 СупJJіка жиТе.пя u. Чернігів 
Кузьw Івановича геть1о1ану даНІІ-

JJY Апосто.11у І указ геть1о1ана чер 

нfrtвсько.uу по.пковнику t.lихай.цу 

Богданову про виплаі:у грошей 
за 0:11уж6у " що~ико.u" чериігі:всь 7 JІИПИЯ 
к9го uагfстJЖ!ту . рзо р. 

3495 18864 листув~ння гетьu:ана Дани.па 

Аnосто.па_ з НОВО.u.JІИНСЬКИt.І сотни -

коt.1 Ніжинс~кого nо.ІІКу Іваноt.1 

Шиmкевичеw про зві.uьнення жите-

.11tв сотпі_ :вfд вивозу вапна до 
4- 8 !JІ!6енського Wгарського 1о1онасти-
.пи пня 

ря в з:в•язку з ре1о1онтоw rpe6JJf. 1730 р. 



8496 I886S 

- І94 -

Указ гетьuана дани.~~а Апосто 

.ив черні rtвськоuу пововнику 

J.Іиxalt.Q' Бе5гданову про розслt ;цу 

вання скарги значкового товари 

111а ГР..Игорі я Корнецькоrо на оес -
ру Rого ,1.ружини Ірину Раmе:есь- · 

""" ... І":::І":.::: 

ку за захоп.~~ения оп~ковоrо 

ualtнa . 
9 .іипня 
І730 р . 

3497 І8862 Суп.1t ка значкового f'овариша 

Старо;z,.у6сько 110 лоJІКу Uarвt я До( 

рОН113:ькоГо гетьuану ]1amІ.iiy Апсх -
tOJІY з сіаргою на ЯLІПОJІЬОЬКОГО 

улравите.u Івана Іfерцова t Uи
xalt.1a тарнцнна за прнму11еиня 
про;а;аm с.1. Рn,ня НовоutоькоІ 9 .ІІJІПНЯ 

оотнt Старо;а;убсьтго по.~~ку . I7SO р. 

31+98 І886І Спра11а про розwежування гру1 

3499 І8860 

тів utи инте..tяuи XJT. Косrо6061 

ШептаківськоУ оотні Старо;а;убоь 

кого по.ииу та пtманниuи u. 
Шептаки . 

Указ ГЄ'І'ЬUана лаяила АпоС'І'О 

.1а нtжиноЬкоwу наказноuу полко: 

НІіКУ про {Юзwtщення на кварm

рах со.Q.аЇ'tв іІакJІенбурського 

по.u:у_ пер_:ве,1.еІDІх з Чернtгtвсь 

КОГО ПО.ІКJ . 

&-!О 
липня 

1730 р . 

9 червня 
роо р. 



3500 !8853 

-- І95 .._ 

JІонесеRня Генера.n.Rого :вfІІ

ськового с-Уду гетьuану ДаниJІf 

Апос'І'.оJІУ про вfдправ.11енн11 ;11,0 
нього :в МооквУ справи про слtр 

за с. Сту;ценку Новгородської 

сотні Старо;11,у6ського полку wi.s: 

І"";.;:~1,~·· 
. . 

Стесмвськиu І Уuанцяuи Lfueнa 
та соціаJІЬниіІ стан :в справі не 

зазначени11!. 
~травня 
1730 р . з 

SSOI !8858 

\ · 

СлРава про безпідставне 06-
:вину:вачення козакаuи Синt:вськоі 

Со'І'ні Чернігівського по.хку ГІМ 
цькоu і Савкою КоJJОuийченка№І 

козаків т і-єї ж оотні С'І'епана f 
Назара СJзириде~тf:в :в захоп.лен

ні спадкового гаю. 

3502 !203-4 ёуп.11tка --козака u. Седнів \fep 
нігJ:вського подІ(у Петра Чигирин 

ця гетьuану дани.nу Алос'І'о.цу і 

указ ге'І'ьuана \fернігі:вські іІ і 

лри.11уцькНt старшині про С'І'ягнен 

І 

І5- І7 
квітня 
!730 р. 

ня грошеІІ за козаків заборго:ва- .11~~~6 
них :в Низо:воuу пом~ді . !730 р. 

3503 !293 Справа про :відw:ову ко.11ишньо-

г.о кролевецького :війта Ніжинсь 

кого по.ІІКу Uихай.па Яреuенка пе

редати сотнику Коотянn1ну Генва 

ровськоuу ufську печатку та уні 

~epcaJJи. 

І-2 
J!ЮТОГО 

I7SO р. 
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3504 !366- 8 

І 

лиат чеw~ігІвського ПОJІкаво 

го oyut Васи.ия Каневського re 
nuaяy дани.1! Апосто.ІУ та указ 

rerьwaнa нt.ииноькоuу nо.кковf!ИІQ' 

Івану Хрущову про налрамення 

в ЧернІrІвсьЮІІІ лоJJКовий оу;а. .ии1rе-

.ків w. О.1е• івка' НІа:и~юьwого 

попу Івана Utрного та lloro ;а.р3 
ЖіІ.НИ в оправі переховування rpo 
mell /_ЗОО з.кJукр~ur.ених у коза 
ка с . Ор.Іівка ВИСіе.п.оькоУ сотні 

[ЧернtrІвського ло.пу lletaa Хо- ~~~ 
І7ЗО р, 

3505 120&- 16 Справа про ЗВХОПJ1ЄННЯ опа;а. 

кового· wаІ!:на аите.tькою w. Воро

ні.11 Єфросино[І Гречко у .пасинка 

йосипа Гречки ra про невип.rату 

jrpomeil з а горі а.у Jlowy а wt ~ца
ниноw rого :и wtota Д,w}!'І'роw ка

~игроСіоw . 

14 МИ'ОГО 
!730-
4 ІСВі'І'НЯ 
1736 рр . 

35(6 2002/4 Справа про повернення ооаву-

ЛО[І арти.nері Ї Ceweнow І<арпенкоІ 

гюнrtв J wлина СіІ.ця с , Фасrtв

ці Івавгоро;а;ськоУ conii Нtиинсь 
хого по.nсу онуку в;~,ови НовоІ.ІJІИн 

ськоrо сотника того а: по.nсу 18 .mroro 
У.v1ни ІІІишкевич Пеrру ПИковuю. 2f?~gy~~я 

35 

28 



3507 2097 

- :t.97 - -

Справа про привернення в пfJІ 

;цанст:во коззків с, шаповаJІfвка 

Ніжинського поJІКу сержантоw глу 

хівського гарнізону Дш!т-

роw Мику;щчо.w та mаповалtвськи~ Іsк~~~~-
прмкажчиком Єрwолою Афаиасьеви ~ І730 р. Іб 

3508 359- 2 . Суп.11іка козака w. Вороніж 
Ніюоюького пмку Гаврила Доро 

mенка гетьwану Дани.ІІУ Алосто.~ху 

І універса.11 геть wана. про звіJІЬ

нення ві;ц податків та повиннос 

тей в :~в •язку з ;цовго.11ітніw пер -бер~;;~s 
буванняw -В татарськоwу полоні І730 р . 4 

3509 88І4 Донеоення ніжинського поJІКоЕ 

ник а Івана Хрущова · Канцелярії 

про С'fягнення грошей з apuamiв . 
за ира'fу 2-х коней з nоJІКового i4°~~f~:~ 
таоуна . І7ЗО р . 

35ІО 88І5 Cyn.iliкa війта 1.1 . Г.11ухів Ні -

жинського ПСJІКУ йосифа Іванова 
і указ ге'fьwна с тародубськоwу 

наказноuу -поЛRовнику про стягне 

ння Ооргу з бунчукового товариш~ 

Афанасія Покорського і наказно-

~о ново1.1Іського сотника Тиwофія Ji;~~o 
Сило111ча та А сго Ората , І730 р. 
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35ІІ 8817 

- !98 - -

ЧоJІОСSИ'І'НS і реєс'І'р »І'І'ЄJІfВ 

нtжинськоУ третьо! Со'І'нJ '1'8 о , 

Ба(Іи Менської со.тні Чернtгtвсь

tого nо.жху .Пе'І'ру П на •.uхтича 

Апrонtя Ха.11ецького за з&хоn.11ен

ня. rовару nfд час roprtв.11f в 

По.11ьщJ t Лиrві за не:виnмчениІt 
~орг Оукчуко:виu 'І'о:варишо1.1 Ан;u,

Ьієw Пo.iyбonow . 

І ':·"·"·І···---~,, ... ... ". . ...... І ..... 

1730 р. 

35!2 8820 Cyn.iifl':a козана с . ВоргоJІь 

Старо,цу~»ького noJJRY qжа Сер
іюченна про з:винуваче1:1ня иитех 

Стеnа1:1а за nобитrя 'І'а захоn.11ен 

ня waltнa за вирусsане ;1.ерево та 

указ ге'І'ЬWЗНS с тароАубсьхоwу 

наказноwу nо.uовнику ~к.11а•евс -
коwу npo розс.11ідування цtе:ї 21 березня 
скарги . !730 р. 

35ІЗ 8823 Указ ге'!'ьuана староА)'бсько-

Wу иахазиоwу по.11ковииху про пе

реАSчу з с.!'ароJІ,убсьхого nо.u:о

вого OYJ.Y 11.0 :~.уховного C'fAY 
ЧернігІвоькоУ хонсисторіУ cnpa 
ви zитеJІЯ о . Рикtв Новгородсь

хоУ сотнJ С'І'ародубського nо.ІІКу 

Якова Чернячеиха з овящеииикоw ІІ берез~ 

Даии:їоw Науwовиw . 1730 р. 
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35!4 8824 Указ геть1r1ана НІпнаькому 

ПО.ІХО:ВНИКІ Івану Хру 111;о:ву про 

роза.rt11.у:вання a1tapn1 козака 

а. Скиба.rІ:вка новоW.rмнаької 001 

нІ НІиинського na.rкy НеЧіІпора 

І 

Прюна на n.rеwJнницю за захоп.rен 9 березнJ 

l"'''"j"~·· • •<ТОО ••••І 

ня апа.11.хового грунту . !730 р. 3 

35!5 8825 

35!6 8830 

Суn.в:Іка козака а . СкибЇІ.11 t вка 
НоВОІІ.І!ИНСЬКОЇ СО'І'НІ Ніаинсьного 

по.в:ку Нечиnора Прюна геть11аиУ 

З скаргою на п.11е1r1інницю за за- 7 березня 
хоп.11еиия сnа;ц1<0вого грунту . !730 р . 

Справа про проведення роза.rі 
дування та ОУд на.11 nо.rковникоw 

КІ:ІУваького храгунського па.rку 

l[ефрокдбисо1r1 за поб1.11.ову nr;p.-
зa ко111ти жите.rJв w. Соониця Чер б~р~:ия 
иІгtвоького по.ІКу . !730 р. 20 

35!7 В7І6 Суп.1 Іка значкового товариша 

НІаинського по.u;у Захара ка.1111-

новського геть11ану про сmГІІен

ня гро1:еіІ і$начкових товаришів 
Ваои.ия Костякенка , Івана t Рри 
rорІя Керенкевичtв та Якова Бог 
~ановича заборгованих в НизОвоw 19 березт 
ПОХОАf . 1730 р . 



- 200 -

І '""~ І """"· 
•о~•Р• 

І ·~· ····<?·І ·"·ш·1 "··· ."" ........... . 

35І8 93І8 Справа про захоn.1е11ня 11айна 

поJІКови11 хорунжи11 1вано11 Ве.1111 ч 

ковс ькиw у иИте.иьки w, Короп Н і 

zинського по.!!Кf uapt У Са.ІІИвони J.t: 

за борг взяmІІ П ;цругиw чоJІОві 

коw Ceweнow Коwпанuеw у Низ ово 

w:y похо;цt та про пІдnер;цае ння 

Ве.1ичковськоІІJ' права во.ао;цІння 

сtнокосо11зас . краои.1Jвкою 

ЕорзенськоЇ сотні та · nро захоп 4 березня 
.11ення w.mfнa , 1110 на.иежав Борзен !780-

ськоwу ооrениоuу УРЯАУ . Ї~~н~р. І2 

3519 !2765 Суп .11 і ка шапова.11Jвоького сот-

ника Ні жиноького по.пу Федора 

Купчинсьхого гетьману з! скарго1 

на козака Івана 3акорченка за 23 .ІІИПНЯ 
невизнання JЗ.ІS;ци оотника . !750 р, 

352( І3ІІ2 СпраJЗа про неJЗип.11ату гро11еА 

козакоu 11, Короп Ні 1иноького 

ПОJІІ(У Пи.uипоw Хи&ІИЧОW НОВОW.ІІИН 

сьІ<о11у со~ку Івану ІUиІПкевичу 

заборговаЮІх JЗ Низовоwу похо;цf 

та про з!fборону ПІие-кевичу 111инк 

ва'І'и вс . Го.11ове11ЮІ ,ІІІ.о на.11еав .1 :!7сtч11я 

генера.n.ноІІ}' писар.ІО І.Іи.-хаR.ІУ 
І7ЗО-
!3 квітня 

ТурковськоІІ}' . !738 рр, 
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3521 15659 Суміка житедЯ Ново 1о1 .11Инсько 

сотні Ніжинського полку Петра 

Су.11и1о1ова - геть1о1ану з скаргою на 
Петра ТроNенка та Са1о1ій.!!Инкtв 

19сtчня 
за пооиття та напа;ц на mкоАу. 1730 р. 

3522 15658 Справа-про оовинувачення ко 

зака 1о1 . СОсниц.я tІернfгtвського 
по.лку 'Ь!1о10Фtя І.Іасалая в кражf 

20 сtчня-речей у капелана кн. Одексія 2 лютого 
Шаховського Яки1о1а Пеrрова. 1730 р. 

3523 15657 Суллік'іІ mафара геть1.1анських 
логарських WJІинів Старо;цуОСько 

го полку Івана Хралковського 

канцеляЇ>ії з скаргою на війта 
.: по ,! ар К;Jиwа !Jісоцького за 

лоОиття та указ Канце.mрі ї ао 

почарсьи...у сотнику про розслі 14 січня 
;цування !'Jєї скарги. І730 р . 

3521 16910 Суп.11tка Василя ЛИсаневича 

генераJJ-лейтенаJ;і'У князю· Олекс ю 

Шаховсько'Wу пр~ вtj грун'l'ів та 
пі;цданих з "вільних вfйськових · 
ceJJ" Старо;цуСіСЬІ<ОГО ПОЛІ<)' за-

wість ;ц. ХОwу тівка , І<отра ві;ці 

й"шла на користь ві І! сьІ<ового ка 23 ч"ервня 
1734 р. 



~ 202 -

1'""""'1 """" • •<ТО• '"""' 1 ·"~~ І "'"""'· 
~~-

8525 18372 Сnрава npo черговиІІ набtр з 
nо.пків Лfво6ерВ11ноУ 1краУнн , 

згіr;цно цароькоrо указу ;цо гвар 

;цt У nр~ького короля т:щеІІ ве- fg ~~~:~;: 
:~якого рос!' . !730 р. 30 

8526 18399 Справа npo захоn.11ення грун-

тів козака1а1 с . Сви;цовцt Іо6и

щанськоУ со!'ні КИУ:вського nо.ак 

'І віІtоькового !'оваркаrа Uихаі!JІЗ 

~ганчука. · 

3527 18418 Донесення t реєстр 6уршtС'І'-
ра w. Г.~ухtв Никифора П:о.tупмна 

Канце.иярtf про витрату грошеІt 

16 черви 
!730 р. 

на прц6ання o.aeat 1'8 вt;а.прав.11е -15 квіrн 
ня ;цо Іlоскви П сnІвакtв . !750 р, 

8528 !8409 Указ ГенеральноУ вfІІоьковоУ 

кSнцемрt ї канцецр} У Ри.11ьоько 
го nравління t JІИС'J' генера.ау 

Нариmк t ну про розсJІt;цування 

скарги жителя с . Ікрин Г,аухівсь 

кого пові ту Івана Носова на по-

wtщика с, Низовцt Ри.rьського 

повtту Воро!Jанова за наси.rьне 

о;цруиення_;11.очхи з сво,Уw піца - ~2с~~~~; lua 
!730 р. 4 



3529 І6749 

3500 ІЄ758 

З5ЗІ 18848 

3582 І6865 

- 2ОЗ -

Сnрава про :ВИJІ.ачу провіанrу 

І фураау ;цм рооНtськнх apwнt-
ських по.икІв з Чернігівського 

р;~~~. IJOJil(y , 

Справа про ВИJІ.ачу провІанrу 
t ФУРЩ, ;цм росJІІоьких армій-
ських лоJІК t в з Чернігівського 

.mс'rола;ца 
ЛОJІКf , І730 р, 

донесення заве;цовця гадяцьхо 
го лоJІКу Івана Ставецького з 
проханням розт.жумачиrи указ від 
носно здач-І зборІв до Скарбу 

ІІ травня Bt ІІськового. І7ЗО р, 

РОзписка ОJІекоІя І~ІихаІ!JІовсь 
коrо І Івана UУрки про зебов •я 
зання явитися в Нfр:ноькиІІ no..n -
виІІ СУА в оправі суперечки за 
грунт бі.!Я 1.1fстечох Еатурмн та 7 .Іі!Пня 
Нові JLtини . І7ЗО р. 

34 

20 
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3534 !8856 JІОНЄСЄННЯ ГS;цяцЬКОГО ПОJІКО-

вого уря;цу J(анце.11ярfУ про вtд-

правлення до Москви старшини з 

чо.ЛОС!ІІІ'НОD про вмdорм ПО.ІОІ'ОВЮІ - 20 l<вІтня 
ка . І730 р. 

3535 І8852 Справа про захоплення грунtt 

wаІІна , гро~еR у козаків Я.wло.1ь-

ОЬІ(ОJ' Оо1'ні Ніимнсько го по.пу 

про згва.11тування та інші оdІ;ци Z7 червня 
ЯІЛJОJІЬСЬКИІ.і СОТНИКОІ.І Миха ІІ .11оw 1730-

15 жовтня 
060.11онськи1.1. !739 рр. 84 

35'6 18659 Справа про оd:внну:вачення .и-
тцеw w. Новгоро;11,ка Старо,udськ -
го по.ІК)' Іваноw Яворовоькиu wi -
111анина свого родича йосифа ГоА-

І5-2 І оького в захоп.хенні спадкового 
квітня 

грунту та гроше ІІ . !730 р. 25 

3537 І8904 Суп.r.іка королського ота1.1а на 

НІtrnнського ло.пку Rerpa '!УJІИць-
кого rеть1.1ану про оrягнення гро 

шей з значкових rовариmІв ra 
козаків Стародуdоькоrо по.пу 

заборгоJfаних :в Гt.1янськоwу похо. 23 ІПІІТНЯ 
,J.i . 1730 р. 

~а • . Н~ІО - 12т І~ 
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3538 І890З У'ніверса.п ге'І'ь1.1ан!І Дани.ва 
Апостола генервльно1.1у хорунжо1.1 
Яки1.1у Горленку про о rягнення 

грошей з вtйськового 'І'овариотв 

в С,.ародуООько.uу І КиївоькоІо(У 

по.(Ках , за<!оргованих в Низових І6 квІ'І'ня 
походах . І7ЗО р . 

3539 20І85 · Справа про відправку ;1to Чер 
нtгtвськоУ полкової ар"илерВ 

конеІ, украдеm~х С'!'ручеико1.1 , 

про захоп.пення рангового с. Де е

вини Городнянсько'f СО'І'Ні Черні 

гівського по.11ку бунчукови1.1 'І'о

варишеu Сtепано1.1 Тарназоькиu , 

про -о"ягнення ІІ'І'рІІфних гро111ей 
q:ернtгівського по.оового OYUi 
Івана Uокріоича І ооаву.~:а i.tи

xaA.1a Wокрієвича , про ві;в;1.1ову 

бунчуковиu '!'ОВ!Іришоw Ваои.1е1.1 

JІизоrубоu призначиm куренчикіJ 

із о . АндріІвки та про н~ання 
О'!'рільців чернІгІвоько~~у полкоJ 

нику UихаІІ.иу Еог;цанову . 

І7 серпня 
1730-
Іб оtчня 
І735 рр . 



3540 20!94 
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Сnрава про хр/:'7-ро•еА 1 •• 
фара хороnоького ооn~ика НІпн

ського по.ву Григорія Троіf:Мwо

вича у 11инку JІеська давценка J 

w. Коноtоn про сtяrnенвя гро111еА 

ооtенниw roвapiшow Пи.nшоw Io
t.111чow зае!оргованих козакаWІ у 

1.".","1-;;::: .. , ........ . 

Низовоwу поході ta про з;цнрс т- 25 гру,11,ня 

ва вІдкуп11,ика fн;цукти Шepewet- r~~Ресня 
цева . 1730 р . 6 

354! 20196 Справа п~ .11и1.1оrу нагоро;ци 
козакоw Поч:епськоУ сотні старо 

;цубського no.ai<y Яховоw БІ.пець-

:::1:8 в~;р~І::н:::ь::~":Є:: і1~вня 
І червня 

кову. !732 рр . !5 

3542 20198 lІ.онесення НІDІНСЬХО~ ПOJJroB 
ника Івана Ір"ова канце.1ярії 

з nроханияw про вІ;r.сtрочку роз 

г.rя,u справи в Генера.п.ноwу су 

;ці по скарзі Ічняпського Со'tни 

ка (прізвище не вказано) по ПРІГ!.5 ЮІ!tня 
чині овоєУ хвороби . 1730 р . 



- 2(!1 -

3543 20199 лист бунчукових товари111tв 
даним Карпеки І Стефана Холодt 
вича генера.u.ноЩ" вt!І:сько:аоwу 

обозноwу Jlизогуdу про пр1011рен 

~т::~:~t:aun,:;~;~~11Jl~~:: в 
справі поверпенвя останнім гро 14 кві'І'ня 
!JLOBOГO боргу • !7.30 р. 

3544 204!0 naono_P'I'a в~цанІ Кавце.rярІєю 

кур • єраw , -канце.rярис'І'аw 'І'В Ін . ~В ;~;:~;я 

5545 20284 

на проУзх ;цо w. москви. !730 р . 

Справа про sвин;rваченпя м
закаwи І zитемt.111 Новгородсько · 

сотні Стародуdського nолку сво 
го сотника Ввси.rя Христичевсь- ЗІ ~вня 
в:ого в захоп.11еинІ wайиа , грун'І'іІВ .~ JШ'l'or 
невиn.11а'!!у грошей та ін . !735 рр. 'Л 

3546 20272 Справа про захоп.11ення в:оня 
:козвхоw о . Носв.1юв:ка ШВпова.Uв 

ськоУ сотн і НІІІИНСЬКО ГО ПО,!ІКУ 

КузьwQЮ Пищенкоw у фаст І вськогс 

старооn І.11.аі Савицького за п~ ~;} ~:~=~ 
руб ;1,ерева . !730 р . І2 
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3547 2aJ5I Справа про відправку докуuен 

ті:в з Генерального ві:І!ськовоrо 

оуду до КоJІегії інозеuних спра 

про припинення в підданство бу1 -
чуковиu товариmоu. Uaкcиuou .КОр. 

оакоu із козаків с. ГриWNе 

Попарсько-Ї сотні Стародуdськоn j~ ~ge~~~-
n.oJIКy . І73 р . 

3548 І8459 Справа про підтвердження пр -

3549 205І9 

ва власнос.'l'і борзенського про

т.опопа НіжинськогJ) по.о:у Васи

ля Зе.nичковського на грунm , 

І.ІЛИНW та ставок в Борзенські И 

сотні . 

&-П 
.!ИПНЯ 

І7ЗО р. 

І5 вереси 
!73(}-

1

'"""'"1 "•••<-." ........ . 

Справа про відібрання та на 

дання г,енера.иьнf,й , полковій та 

ротенні: й старmинf. иа ранг в 

"присJІуmані:є" cf.ii Із "вt.п:ьних 

військових uаєтнсстеІі" . І734 рр. 22 

355( 5894 До несення Гадяцької поJІКово · 

анцмлрі ї гетьuану про прив.r.ас 

ення віІіоькового зdору колишнf 

а,nящ.ким ПOJJКOBIO!KOU L!иJІОра,цо" ~ ГРУ)І.НЯ 

ичоu. І729 р. 

З• w . • "375 ~ 1 2т. !9@6 
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З55І 85511 Справа про приn11яrтя в по.ІІКа 

JІІвооережноУ УкраУни приояm 6~fзнн 
Анн.і ІоанновнІ . 1730 р. П 

5552 88!6 Справ а про звинувачення ви те 
.-.:eu u. ВоронІа Rосифа Гречки 
своєї wачухи в безгооподарвоwу 

ста:в.1еннf до wапна П переrого 

:А~~~:о:У ~~с~~=н::::~ йо- 1і~з~~ 

8553 8874 Донесення І<ОНОТОПСЬКОГО сот-

3554 903! 

ника Ніжинського по.жку ~ооипа 
Костенецького ге'l'ьwану із вІ;ц

пові;uю в справі про оdвинра

чению його aи"re.1eu w. Коно'l'ОП 

JІеськоu Дави;ценкоw в захоп.11енні Зо хв! rпя 
ху;цо6и . 1780 р . 

донесення сrароду6ського на
казного поJJКовниRз Андрія Мик

Ілашевоького Канце.11ярІ Ї про по
Иит'l'я )І.J!Згуно1.1 ВЯ'І'СЬКОГО по.псу 
Микиrою 1ввнови1.1 козака .дУк • яна 
ІІоноwаренка на форnос'!'і в с . !4 'l'равня 
lииое Топа.n.ськоУ сотні . 1730 р . 



1 ··"·~ 1 ...... < •• 

-·~ 

3555 ІО563 

- .2ІО - -

Cyп.11fNS tвроuонаха Пустинно 

J.І.у тинського uонао ткря ПаJ сtя 

про нада ння uо наотирю .11 f oy та 29 вереси 
.lІугу , І730 р , 

3556 І24І6 ~аз КЗнце.аярJУ •алова.tfвсь 
KOU)' сотнику НІаинського ЛО.ІКУ ПР 

про розс.11і.цування скарги коза

ків на 111аnова.1tвського лрика•

чкка та сержа)f"а г.1ухJвського 

гарнізону за привернення в під 

данство до коuеи,nаитоького дво1 - 23 берези 
ця , І730 р, 

3557 !15650-2 Суп.11іка- значкового товариша 
Ніnооького поsу В~си.~я Григо

раша гетьману з скаргою на 

Ч.ерн! rівську xareдpJ за лоруmе 

ня орендного договору та захоп ІЗ січня 

.,11ення uaRнa . І730 р . 

3558 !8378 ЛІІст ге-гьwана .JІ.а11и.11а Апостс 

.118 ка~щ.иеру графу Lf'о.иовкІ ну} 

про ;цозвJ.,11 Н1І в!дtбрання uаег

ків ві;ц У.~ян.и ТоJІС"оУ . якиuи 

заво.10,11;ів П сsа"ь.ко rе"ьuан 

Іван Скоропахськи А . 

1"'"""1"-••-." .... .... . 
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КроАо•< Ко.о о •«•>< ПР"М•· 

3559 І840І Су11.1іка при.tуцької ПО.ІКОВОУ 
і сооrенної соrарпини геоrьwану 

.Аани.1у Апосоrо.11у про повернення 
wаєоrків з воJІо;цінь генера.и:ьноУ 

соrар!ІІІІни . /1730 р./ 2 

5560 18405 CyrrJJ.i ка JDІore.rя w. Поr.ар Coro 
ро;цу~:Іськоrо по.n:у I.1.1f Corenaнo 

ва reorьuaнy Дани.цу Anoo'l'0.1J по 
звинуваченн! писаря ЧерніrІ»сь 

коУ каоrе;и,рк Германа Косовсь-коn ll вepecfl 
В знущаf!НЯХ. · !730 р . 4 

556І І8425 JЬ!cor reorьwaнa Даf!И.18 Апос!'о 

3562 І8451 

.11а rенера.11-wайору /прJзвище не 
вказано) про скаргу бунчукових 
оrовариmів Юхиwа , Ваои.rя t Дани~ 
Кацциб на прикажчика о . ВtязІв 
за захоп.rення rруноrІв С.1 . кан;ци 

с:Іівка Коно"опської oomi НІимн 12 JІИПИЯ 
оькоrо по.1ку . 1730 р . 

Cyn.tfкa 11иоrеJІЯ о . капуо"инut 
rа.аяцькоJ оотн! R'ська Арnиаен-ка 

rетьuану "а указ rе"ьuана про 

соrяrненнн боргу з коJІКІІньоrо 

війта UиxaR.ta JІиха "а ко1.1ісара 21- 26 
Кт11.1а Деwченка . т~к~ . 



.::-2І2 .,. 

І ···~~ І " "окt. 

•o•tpo 

8563 18527 ЛИС'!\! Якова ГS.аяхівоькоrо f 

nав.1а Навроцькоrо гетьw.ану з 

лрохання.w лро на;1.lомния вовtре -
нt записи 11f;1, :ииrе.1ів .w. QJf 11ия 

~1<и1.1а Ве..аясвого і Я1<ова СМроти 

ІJ.tя оrягнення dоргу за продану 
2І~~п~~ се.11tтру. 

8564 20І92 лиоr rerьuaнa Даюt.1а Апооrо-

..а 1<иУВОЬJ!:ОіQ' ард1єпfокоп7 з 

проханняw про призначення овJЩе 

никоu цер1<:ви о . ка wІ нь сина лок -9 .ІИПНЯ 
й~ого о:вященика ваои.1а-Гаври~а . І2ЗО р. 

3565 2І2І2 Справа про отягиення з коза -

Іхів Коропоької сотні Нfаиисько - \ 
Іго ПО.ІІХУ грошей за почту, в раху 

нон посполитих ·, ~і переп.1ати.ли 
І5-26 

на коноиоrентсьJ;Сі по11.аrки в 

І7~ р. І~~~н~ . 

8566 291t1t7 Суп.1Іка dунчунового rовари111а 

Сеwена ЧуіІхевича гeri.waнy f 

у1<аз гетьwана киї:воькоuу ra пе-
реясJІаВОЬКО/~/У ПОJІКОВНИКУ про 

ІІ-22 
стягнення грошей з сrарuини , с і чня 
заdорrованих в НиsовоІ~І)' поході . І780 р , 
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356~ 80271 Справа- про захоплення качок 
жиrе.ІІЬкою w. Вороніж Нtииноько 

го nо лку Арrеuнхою у священика 

wаrвія титова . 

8568 30420 Справа про виwогу Канце.пя-
рt єю гроше !t з С!урuистра w. Ста 

7- 14 
квітня 
1730 р. 

ро;цуб Івана ФІ.1іпова за відкуп Іж~~~~я 
ваиmщі та w.nинІв . І730 р. 

3569 &J772 Справа про привернення 

357( 3)783 

в n i uaнouo Новгородськиw uо
настиреu козахtв с , с . r..азgве , 

О.rтар , Вовна , Іихів і }>дня 

НовгородськоУ оотнІ Староду6сь 

·кого пощ; які на.1ежа.ІlІІ до Яw 

пJ.~п,ськоУ сотні Ніжинського по -~8т~:~~:; 
ку. І730 р. 

Jtист-гетьuана даниАа Апосто 

.па отарооті І війту о . Середин 
БJ]І,а НовrородськоУ сотні Стар 

;~r:у6ського поnу · Івану Степано:в 

про виn.ra\'f не;11.оїuок та поста:в 

ку пІ;цвод ;11.0 w. Г.1ухів . 
12 берези 
І7ЗО р. 3 

3571 &J78З/ Справа про на;и;ания ;и;озво.~у 
ніnнськоwу по.о:овиику Івану 

Хрущову на вІДJзд ;цо w. Wоорн 
18 Рі'l'НЯ 
І7ЗО р. 
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357l 307831' 1каз. гетьuана Дани.аз Апосто-

ла хор1нжоІІ)' Гвнера.11ьноr ар~ле 

pJ Ї про розо.1Ідування о карги 

\І.ите.ІІЬКИ " . Керол НіJРІНСЬ~ОГО 

ПО.ІІКУ О.1ени Си.ІКОВЮІ на .мrе.111 

jтиwофіл І!ервwета за виwогу гpo-

І" .. "м-1-;;;::::-....... ] ····· 

)Delt за взя't')' rr чомвtкоw горt.11 18 березю 

ІкУ взаw:іп. нз в.ино1<урнt І<ОТJІИ . !730 р. 2 

3575 32()1)8 Суп..11іка хоза1<а Бі~ЦЬІ<ОУ ОО!' 
iнt Поnавоького ПО,І[І(У Грицьха 

ІСJ.tел:еренка rетьwану з 01<зрго11 

на Оі.11ецького оотнИІ<а Павла Єфt 

~:::: .з;,:::::;:~р:::Іt~ п;; . 
та указ гетьwана nо.11тавоькоwу §" .І~~J:ня 
ІПововЮІку про розо.Іj'дуваннл ., !730 р. 

3574 32096 Суп.ІІіха аите.ІЯ w. Креwенчух 

~ргоро;D,оькоr oorнj оwе.r • яна 

!Корчика ~::етьwану ra указ геrьwа 

на ШІргородоькоw;у .nоп:овнику 

Ілав.ІУ Апоото.ІУ про зняття арвm- 22 черанл 
trY з ~.uина нар . Дніпрі . 1730 р . 

5575 18868 Справа про опір w:fa бРатаwи-
значковиwи товаришаw:и СтароJ,уб-

~ького nо.ІКу ГригорJ єw , Стела- 5 .ииnня 

иоw: t 1.tиxa lt.1ow Панкевичаwи за fs~того 
Іqnадкове ма йно . 1734 рр. Zl 
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3576 32097 СупJ!fха- .и'І'е.ая 11 . Іфе11енчух 

Uиргоромькоrо по.ІІКу КИри.аа Кол 

Jм~а'І'еика геть11ану J[ани.к;т Апос!"о 

:яу '!'а у1<аз геть11зна wиргоРQJІ.СЬ-

:КОІQ' ПО.ІКОВНИКУ nав.11у Апооrо.иу 
б/А-про ЗНЯ'І'ТЯ apeor'l'y з - ІІЛІІН8 нар . З .ІJИПНЯ 

Дніпро. f7ЗО р. 

5577 16669 Справа про пр}QІ.бання ;в;м 3 вересня 
Канце.rярt ї паперу '!'а сурrуча . I7SO:. 

12 січня 
1755 р . 50 

3578 ІЗ950 Справа про ув •язнення козакі 

'1'8 захоп.1ення 11аІ!ва . ес . іихtв , 

r.1азів Новгоро;в;ськоУ сотні з 
2- 7 11е'!'оЮ привернення в пf ;uа нс'!'ІІо 

JІИПИЯ 
Новгородсьn11 11oнaonipeW. 1750 р . 

5579 32100 Справа про роз'!'а11ування в 11, 
По.11тава •~6-квзр'!'ири генера.1<1 i1~g:;itня 
фоtІ- ВеІ!:сбаха та забезпечення 4 березня 
утри1111иня11. 1731 рр. ІЗ 

358( 18465 lІонесення ЯІІПі.ІІЬСЬКОГО ООТН1 

!<З НІІИИСЬКОГО ПО .ІКУ Uиxalts 

060.1онського і суп.1tка козака 

Івані Ііерецьв:оrо канце.uрtУ з 
О":каргою из г.1ухtвоьwого бурwи-

стра ПЬ.ІУпииа та Р'!'е.1я 11. Яrті 
І4січня-ль Uиxalt.1a макущенка за захоп- 7 .ІЮТОГО 

.11ення xyt , Сеuеиівка за борг. 1750 р , 



3581 20420 
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Декрет Канце.1ярtІ . про стяг

нення гро•еR з Новоw.ntнсьжого 

сотника Ніаинського пову Іван 

П!ишжевича..на користь wІ•анина 

ДІІитра Ацрfєва за побиття йог 25 серпня 
'1'8 JlІ

1

ЯЗНеfІНЯ ;цружини . !730 р. 

3582 2042! Суп.1fха хозахів с. UикитJвк 

- Г.1ухІвськоУ сотні НJаикського 

по.11tу гетьwану з скаргою на ГJ/f 

3583 !84!4 

хfвського сотника Фе;1tора 011e.u: ~ 24 серпня 
яно:вича за захоп.11ення грунтів. І730 р . 

Суп.1tжз, жозак!в с . Сеwен!вк 

КонотопськоІ СО'І'Ні НfІІМПСЬКОГО 

по.аку- геn.11ану з с~а:аргою на 

приказчнка с . В."язfв ·за захоп-

.u:ення урожаю та грунтів . І730 р . 

5585 26!35 Суп.11tк~ віІІсько:вого то:в~иша 
васи.ц іlокрfєвича геть11ану з 

.снаргою на КО.їіИШНЬОГО 0.QІІИТе_.1$ 

Гаври-11а Wи.11орадо:вича , Васи.111 

Со.11огу6а та коропського ооmина 

за захоплення речей t розорення 

;цоw:у , який він орещував у Со

.11огу6а та указ геть11ана коропс1 

коuу сотнику про повернення ре 

чеІ! . 

l'""'"-J"•••• ....... І"··· 
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Лoptнo· 1 J1t.1o•o~><• ~ 1 З А ГО Л О 110 І\ СП Р А В f! 
••І•о• •Р но"'Р 

3586 12441 

3587 32094 

І Справа про підтвердження: І 
права власності за значковим 

товар.шuем Старо.пу6ського пол

ку Леонтієм Галецьким на воло-

І
діння с . БугаІвка ПогарсокоУ ~ 
сотн і і млином , про надання 

звання 6унчукового товариша 

І взяття під протекці ю та про -
ня замість віді6раного о . Попе ~З:Тоrо 
pe<rne надати с . Грш~: і в 1736 рр . 

Листування Ктщелярtї з 

Полтавською полковою канцеля:-

14 

ією про затвердження судових 6 березня 
вироків , ув"язненим ло кримі- §Ь32;резня 
НМЬНІІМ справам І?З4 рр . 8 

3588 
~f~· за 6~;;:в:і;~і=~:~:: 

-греками та македонськими 

реградсьюІWІ , волоськими , вір 

енськими й московськими куп-

та пtдсудність ніжинсь 2 травня-
рек і в украЇнським централь- ~Г~ 

1735 рр . 94 

3589 2980/І Справа про перевод Мек-
лен6урзького корпусу з КИїв-

ського у Га.шщький полк та 

за6езпеч:ення його пров tантом 8 січня-
та фуражем н~е~: 187 
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3590 ІІ2?? Указ гет:ьмана хорунжому 

Генерал:ьноі' артилеріУ про ро~ -
слtдування скарги жителя 

м . Короп Ніжинс:ького полку Ів.< 

на в слраві краж.І грошей за 

продану гор і лку 
20 берези: 
І?80 р . 3 

359І 42?? /2 Супліка значкового товари 

ша м . Конотоп Ніжинс:ького пол 

ку василя Кривеченка гет:ьмаw. 

з скаргою на dрат і в Мойсея т1 

Якова за захоплення "коморно 

го шинкового ві кна" 
20 червня 
І?30 р . І 

8592 42?7 /8 Супліка козаків t поспали 

3593 29446 

тих Кролевец:ької сотні Ніжин 

сь1tого потсу гетьману та ун і 

версал гетьмана про виdори 

курешшх отаманів замість са 

мовіл:ьно призначених кроле

вецьким сотюшом Костянтnном 

Генваровськнм 

Справа про невиплату dop 
гів , побиття та знущання: з 

жителів с . Березовцf Сріблян-

6-7 
листопада 
І?ЗО р . 

сько'і сотні Прилуцького пот.-у ЗІ серпня: 
солдатами гусарського ПОЛКJ-' , SОвересня 

1110 був на ПОСТОЇ І?ЗО р . 16 

3594 2582'7 Справа про виdрання. га-

.wщького ПОЛКОБНшtа Григорія 20 ЛЮ'І'ОГО 

::::ч:амість І'аврила Ми- j~з6еЕ~ ІВ 

!ІР1•· UЛМРД Yf'CP 31~. J\>,;- 7 f 
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3595 Указ ге"ьwана яwпJ.11ьськоиу 
Соt'нику Нtzипського по.о:у ~ха -
яу ОсІо.1оиськоиу про розс.1tмва -
ня cкapni козака м . Ямnt .11ь Ро-

мана Верховця на мачуху за за- 12 tравня 
холмиия сnа;цкt1воУ хати. 1730 р. 

5597 .Іlонвсеняя .Q"6еяського no.o:o -
яика Пеоrра Anocro.ta геrьwану 
дани.иу Anooro.иy і унtверса.1 
nо.ІІNовника аиrеJІ.Ям с . Пере!І:оn і ка 

ГJJинськоУ cami Яремt Гречеику і 

t дІІИrру rу.ааченку про пt;ц-rвер; -
•ЄННЯ ,1.8KP5''rf ПОJ!ІІ'ОВГО Суду Пр 

повернення опа,цкового мJІИна ora 
груноrtв Ух rещею Єфрооинt єю Со 17- 22 
рочихою. ~н~. 

5598 лнаrування гетьмана з JJY6eн 

СЬ!І:ИМ по.повникоw Пet'pow Апос!( 

.11ом про ув•язиення •И'rВJJЬХИ с . 

Перекопtвка ГJJИЯОЬ!І:ОУ CO!Hf 1r1 
6еноького по.JХу Пріоь!І:и Сорочи 

хи за про;и;аж спа,цкового ІІ.ІИна і 

грун1'1В , що наJІежаJІИ зяrяu, жи 

1'8.ІЯІІ ЯрЄІоІІЇ Гречанку f Дuиоrру r -~~~:~н -
Гу.tаченку. !730 р. 



І .. ".~ І • >OO:t<•. 
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З599 

- 2l0 - -

Донесення генеральноl craJ)lllн 

ни геn.wану з проханняw про на-

;JІ.ання на ранг wаєпtв Із вІ Ао ь

хо:вих .ово49JІ.них~ wаєтн_осrеЯ. 

І?25 р . 

!?ЗО р . 

3600 953 Справи про Спtр мtщаюша 
сотенного м . Новrородка СтародуСі 

ськоrо полку йосипа ГоЯського з 

міщанами та сО'l'енною старnинсю 

Новгородської сотні за взаєІоІНе 4 -червня 
nо6иття, захоп.11ення. та неnовер- §7~fтня 
нення: Сіоргу . 1734 рр. 

3601 18423 Суп.1tка генера.п.ного осаву.!!І 

8602 871? 

~JІ.ора JІИоенка геrьwану t указ 

геrьwана КІІївоькоwу по.повниху 

Антону Таиоькоwу про повернення 

с. І(расн.Uвха ОJrерськоУ оотні 1fд~ервнл 
КИУвоько.го по.11ку . !?ЗО р . 

Суп.1!11..3 &И'І'Є.ІЯ 1.1 . Н І аин Wa1t
oи11a Гроновського гетьwану про 

захоn.11еиил половини опаJJ,кового 

;цвору тещею п'араокою ханенковою 
ra указ геn.11ана ніаиноькоwу 

лОJІКовниху Івану Хрущову про 
розс.І І JІ,)'Ваннл . 

19-20 

Сі~~~~-

І '""··-1"~·· 
···'°·І"··· 



- 22І -

3603 І8407 Сnрава про 11ада1111я 11а ранг 

t.tаєтків гадяцькоuу полковнику 

Григорію І)Іа61111цJ та полковІІt 

ртарmииІ . 

360/І І8426 Сnрава про пІ;D.ТВЄРJІ._аения пра 

Іва на во.10;1,Jння куп.1ени1о1и груп-

23 B8JCOHJ' 
І7ЗО
.1ll!ОТопад 

І788 рр . 24 

Іtаwи знзчхоВІіt.t товарИІІеt.t Григо- І4 червня 

ІРІє.t.t Дзнм.rченхоt.t в о. Чупковичі r~рвня 
~тародуООькоУ поЛJІ"овоJ сотні. І734 р. 42 

І73І р • . 

3605 І247З Справа про звtJІЬнення від 

ІnовинносІ"е Іt ии те.111 u. Короп Нf 

~нського noJ1КY Григорія Канів

ця , син якого 61в ntвчиw при 

в:ур.uНJІ,ськоuу lt.tneparopoькouy 

ІдворJ . 

ЗбС6 I24U4 Суп..Пка Тиw()фІя Бурчаноького 

Федора Остапенко І Івана Воруши 

.аеііка про повернення із О.и;;)'ж6и 

6/А,-
Іб червня 
І7ЗІ р . 

в rаuа.жіУвськоu:у .t.tонастирf до І5 червня 
ІІоцацькоУ. І73І р. 
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5607 12508 Справа про не;11.оп.1ату гр11шеІІ 

при.1уцьки11 по..повнихо11 Ігнато11 

Га.rагаио11 за вапно 11І111аиину 

.11. Новгоро,11.ха Сmро;цубського 

по.JІКУ йооипу ГоІtсько11у m про 
обвинрачеиня ГоRського гене

ра.11ьниw сmею Афаиасtєw Ра»1 -

щеви11 в с.в:упtв..11t грунтів у йо

го пІцаuих вс . Араnовичf №в 

городськоУ сотні . 

S JІИПНЯ 
I7SI-
20 серпня 
1734 рр. 

3608 12525 Суп.11Іка жителя 11 • . Кро.tевеuь 

3609 12526 

Ніжинського поJІКу Uа.11афtя 1е .11е 

ияка про зв! льнення вІ;ц утри11а 

ння со.1!;11.атІв в рах1нок иевиn.nа 

ченого кро.1евецьхиw урядоw бор 26 m1пня 
гу . І78І , Р • 

Справа про вияв.11еиия фа.11ьши 

вих грошей у козака w, Uена 
ЧериІrІвоького по.о:у Ониська 
JІихохІ ;11. енка взятих н11w у єврея 

JІеЯби Корчеwного за nроJ,аниЯ 

табак . 

2&-26 
.ІІ!ПНЯ 
І73І р . 

ЗбН 12527 Указ гетьwана .l[ани.11а Апостс 

м старо;цубсько11у по.ІІКовнику 

О.1ексащру Дурову про poзcJlf;п.y 

вання ожарrи синів козака w. 
Стародуб Дороха на wtщаиина 

Івана Uа.11ащеик11 за з11во.1одІння 

грунтаwи. 

26 JІИПНЯ 
1781 р . 

Зо • . "~16 1h 1%6 

1'""'"'1 "••••· • •"О• ••••• 
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3612 12529 
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Суп.11Іка козака КонотопськоУ 

сотні Ніпноького no.u:y панаса 
ПІев.rаенха з скаргою ва wачуху 

за заборону продажу соцковоУ 

частини w..иина . 

Сутмtка оrа"ана о, Го.tовенn 
Ново1.1.!ИноькоУ ооrні Нfрнськогс 

noJIКy Фе;а;ора Супруненка з охар. 

гою на Андрія ДUиrрМченка з11 

по<!итrя через відwови даrи о<!-

24 МІПІІЯ 
1731 р. 

J!УJІ.ІИ:Вt ДОІ(ВЗ.И проти новоw.иин- 23 .DІПНЯ 
сь1<ого сотника rвана І!Ишкевича . 1731 р. 

8613 12550 Чо.110<!итна аите.а:fв о. Сеwяні1 

ка на в • язlвського прикаачика 23 .rипня 
за наУз,11.11 та захоп.11ення урожаю. !'731 р. 

8614 12531 Справа про нeon.a:a'fy .СSунчуко 

внІі товариmеІі Григорtєw Стахо-

:аичеw жите.1.ю w. Г..ухів О.rекоію ~в~~:; 
С,-раапоько.wу за с~и<!у.• 1731 р . 12 

3615 12535 Справа про нак.11а;цення епи ти 

чі У та о-rя.гнения rpo111ell з коротЬь 
кого wfoькoro YPW НІаиноькогс 
пощу за по<!иття nf;J. час J,опит 
ииrе.1ьки w. Кореn Ганни J!итoim 

хи та УУ ;а;очки та невfрне о<!вм 

нувачення Ух в крааt церковних 

рече п. 

25 червня 
14 вереон 
!731 р . 



36!6 !2526 

З6І7 !2537 

86І8 !2539 

36!9 І2538 
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Справа про с'!ягнення з аи 

те.11ів с, Коuоне НовгородськоУ 

сотні СтародуСІоького пову Ма!( 

оиuа Бондаря t Ваоим Краоенка 

rpo!DeЯ знаА,J,ених ни1о111 на поrо- М і~~~==
рі.иому дворищі Cauil!.11a WокІєва І7ЗІ р • 

.листування гетьuанз Дани,11а 

Апосто.жа-з генерз.1-uаАороw 

о.rексієw таракановиw про відп

равку 10 тис. ЛОСЛОJІИТИХ на СІу 

дtвництво -JІін!А та Іfюртець. 

Суп.а:tка козака с, Піаnова.Іів 

ха Коно!'опськоУ о.отні НІрнськ -
го ПОJІІ(У Карпа Іванова з ОКЗР

l'ОЮ на змчкового товариша J.Іак 

сиwз Антоновича за ув • язнення 

29 .ІИПНЯ
!2 серпня 
І7ЗІ р. 

та захоn.1ення коней за nродаа: ІІ серпня 

гаю в с, І'ІІрІвцt. І73І р , 

Справа про ув •.язнення яwпt.m -
ського ооmика Ніаинського noJJ 
ку WихаЯ:.t:а Ос!оJІОИСЬКСГО wосков 

оькиu кур·•єроu Шульцем за від- 7-8 
wову надаm козаків до конвою. ~rr~. 

1

" ... ,-J "•··-
.. ".,. І ····· 
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3620 !2540 Суn.иі!І'а жите.иJв хут. Іаров-

ського Пав.ІЗ Іука , карпа Uоока 

.1енка та- tн. з скаргою нв По-

· .~убо'tків · та ZИ!'еJІ!в с. Іар tв!І'а 
за захопJІеняя грунтІв та уро-

П серпня 
І78І р . 

362! !2542 Cyn.1tкa священика та титарі~ 

покровоької церкви .w. Ба'І'урин 

Нf:аинського по.ІКу про стягненнs 

-гроше й з козаків Проценків, за 

ІJОВ!даних Ух vатІр •ю на церкву 

та указ геть.wана о:атуриисько.wу 
!4-!7 сотнику про розс.Іfдуваиия цієї 

""""' справи . І73І р . 

3622 І2544 Cyn.1ixa В.!ЗСНИRВ с. Се.wки 

Wr.mнськоУ со'І'нІ СтародуОськоn 

ПОJІКУ Андр! я SуО"рицького пре 

в!д.wіну pimeНJfя полковuго суду 

про С'І'ягнення гроmеЯ 'tB ухаз 
ГІІ!'Ь.WВНа старо;u6сьхо.wу ПО.ІКОВ 

нику о.ае~rоан;цру Дурову пІ;1.тверJ 

hj?~~я :кутня декрет . 

3623 12548 Суп.1іка козака с . ПерекопJ11 

1ta ГцнсьхоУ сотні J!уОеноького 
по.пу ОО'tапа ПІу.tuенка І указ 

гетьwана .аубенс ьхоwу по.1ковник~ 

Пе'І'РУ Апосто.ІІУ про- С!'ягнеиня 
ЗО травня гpomelf з 6уJІЧу1<ових товаришів 

~~?~~я Якова І Федора Васи.иенкІв за 

ув • язнення Шу.ІІЬ."Ііенка та виwогу 

06.ауд.ииви .1 ДОІ<8ЗІВ. 
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3624 12549 Суп,11і жа бунчукового !'овар1111~ 

ЯІІ'ова Jураковс ьк~го п~о вм;и.ачу 
унІверсала_ на во.жо;ціння спа;чко 24 червня 
ВИІ.І 1.18ЙНОІ.І у НfЮІJ!СЬКОІІУ ПО.ПУ , !791 р , 3 

8625 12550 Справа про захоп.1ення опQJІ.-
кового rрун,-у козакоu о . ЩкоЕ 

ЩІІна Топа.tьоькоУ сотні Сrаро,цу~ 

оькоrо по.ику Ск.1ою .Зінченкоw у 23 серпня 
свого nJJewlи11икa йосипа SІнчен ~ZЗ;равия 

І732 рр. 9 

5626 12595- О Суп.11fка orar.taнa і вJйта Бах 

ЦЗЦЬІІ'ОЇ СО!'НІ про об'!'ЯІІ:ЄННЯ по 

цt яwи і рацІяШІ по вІ,цноsенню 

до інших сотень НІжинського 

пo.imy, /1n.XYWCrj З 

8627 12658 Справа про захоп.uепкя wаІІиа 

3628 12657 

mзa1<ow w. РоІІсьи Чернігівсько 3 червня 
ГО ПОJІКУ Никифоро11 Коробченкоw r;~авия 
у Лавм.Ьута за потраву nооtвів 1782 рр, 14 

J!.i!ol' кн. QІексія Щаховськоrо 

про переlІ,ачу кр!nосЩІх о е.цн в 

о.о, Кочерtвка , Нарчиmииа Бу;11,а , 

У.rани і Сопичt Ніжинського nо.11-

ку JІ.РУЖИНІ КО.8І ІІІ НЬОГО ніаиноьхо І червня 

ГО П0.111(0ВНМХ8 ТО.Ж:'!'!Я . !73! р. 
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9629 12656 Справа про затриwання .цочок 
инкарЮІ-ЄіІреІІ:км Ctwи в waєncy 

Чорнишів пt;ц час виселення П 

з с. Сватки rа.ццької по.ІКовоЇ ~§ ~~~~-
сотні за кордон. 1731 р. 

3650 І2655 Суп.tіка иите.п.ки w. Іфолеве 

ь· Ні.инського по.ику Анни Сеuе

нихи про нев1ш.1ату боргу mиика -
кою панни Дя:ковськоУ Івзнихою, 

про побиrтя П Дяковоькою та 

указ гетьwана кролевецькоwу 

:~::;:а:~;цу про розс.uі;цу- 2і7~а~~я 

ЗбЗІ І265ІJ_ Суn.Пка вfІІськового канце.rя 

ристз Jleoнttя Бу.1авкІна про по 

в·ернення купчих крІпостеА: 

waltнa в;11.овою се-днtвсь 11ого сот

ника Войцеховичово.о та указ 

гетьwана -чернtгІвсьІІ'оwу ПOJJI(OB 

нику Михайд)' Богданову про роз 

о.1J;цуваНПя справи . 

3632 12653 Справа. про 'захоп.1ення степу 
та nо~аву ниви ан!'е.1!11 с . J,tap. 
'fНнfвка Новгоро;цоькоУ oo'n!f Hf 
ЮІнс-ького nо.ІКу прнжаачика~ с . §2~:=ня 
а. Рожоні вка t ПарафіУвка . F7ЗІ р . 
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8633 І2652 Укази Оунчуко:воwу товарнюу 

По.1уОотк-у t чернrгtвоькоw:у по.n

ко:внику UиxaR.q БOf'A3HOBJ про 

- розс.11;~t7ваяня скарги ИИ'!'е.ая о . 

Нов! Боровичі Се;~tнІвоькоУ оотя і 

І.fе.рнІгІвоького по.ІІХу на C'tapoo, 
По.11dо'fКа Ігната Антонова за 

захоп.иення урожаю .на опадковоwу "~~;fя 
гру ит!. І73І р. 

3634 І265І Суп.П ка' козака о . К.В:цкІвка 
НІ а:ияськоУ полкової оотнІ ІІкиwа 

Г.ио'fКи з о~аргою на оераанта 

Uек.иеяdурrоького корпусу Проко

:~;tя за захопJІення сина за Невиr 
.1ачениR dорг '!'а указ гетьwана 

нІиинськоwу по.ІКовпику Івану 

Хрущову пj)о розс.и!дування onpa- ~8т~~~=я 
ви . І73І р. 

3635 ІЯ650 Cyn.Uкa zи'te.m с . Козин Сев-

оькоrо пові'tf Хоw:и Фе;и.орова з 

окаргою на 111ептаківського coniи 

Ка С't&JЮJ.У6ського noJ!!(
0

y Івана 
Uанкtвського за ув • язнення , по

dиття та оwерть сина в ув • язне

нt , '!'а yitaз гетьwаиа отародуd

сь:коw:у nо_.иков~ку О.иехоаи;цру 
J{урову ПР.О розсJІІ;цування цієї 

с.прави. 

9- І9 

~~~н~. 

1'""'""1"····· ............. 
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8636 12649 CynJitкa священика - о . маwаУв-

ка ПрилуцькоУ оотнІ Івана васи 

JJ • єва йосипа Якубовича з скар-
гою на жите.ІІЯ с, Гнединцt Вар-

ВИНСЬКОЇ сотн! ПриJJУЦЬКОГО ПOJJ. 
ку оіlанаса даниленка за зруйну 

ІО травня 
вання ставу. І73І р, 

3687 І2648 Донесення новгоромького 

сотника Стародубського пОJ1КУ 

Василя Хрнстичевськогt1 про по-

вернення ІІ'ОЗВІІ'у Івану 

ВасиJJенку-.w.ІІИна" взятого за 14 квtтня 
борг. І7З1 р . 

3688 12647 У1<аз нtжинськоwу по.nковнику 

Івану Хрущову про розсJІtдуван-

НЯ CRBpГlf\ ROЗBRB С, Сиво лож 

Прохорської сотні Ніжинського 

по.ику Федора Ееца на прохорсь-

кого соmика се~ена Григорович~ 9 квітня 
за ЗВХОПJJВННЯ rрунтів . І73І р, 

3639 І2646 Донесення козаків с, Шабали1 t! 

НовоwmнськоУ- сотні Нtжинсько-

го полку з скаргою- на :козакtв 28 квітня 
с. Головенки за побиття, І7ЗІ р. 
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3640 12М5 Суп.11іка козака . о . Березня 

Чернігівського по.ІІКу Ваоим По

.rевика та унtвер:1ал гетьwана 

про стягнення з козакJв Старо

jдубоького та Чернtгtвоького по.11 

кfв грошей , заборгованих в Низо J~~~ 
воІQ' noxo;цf. I7SO р. 

&541 !2644 Суп.аfка козака с . Нові Боров -
чі Се;цнівоько~ сотні Черніrів

~ького по.о:у Григорія Ярwоленка 
Із окаргоІ) на старосту dунчуково 

го товариша По.1у6отка за захоп-

j.D:~ння урожаІ) на опа;цково~ груп П травня 
ті . І7Зl р . 

3642 I264S Донесення Г.І;)'хІвських сотнн-

~а і ота1~1ана та указ гетьuана 

Н!анж:ькоuу по.повннкУ Івану 
рущову пр.о явку ;цо r.І;)'ХІвоько

го о отенного о 'ГАУ кро.11евецького 

вtІtта Івана Нfжннц~ за зневагу , 

1~1tщзн w. Кро.аевець Роwа на Григо flк~І~~~ня 
р • єва і Герзсн1~1а ПІхУРІL· 1731 р . 

&SІJЗ І26ІJ2 Суп.1іиа иитеJІЬІСН w. Г.qхІв 

~fаинсьиого лову Анастаоtї ~

rчерової та унJвероа.1 гетьuана 

~ани.аз Anooтo.ta про вІ;цотрочху 

виnАзти dоргtв П nouepAoro чо- т~~~~ 
ІJ!овіка . І73І р . 

1"'"'""1 ,." . .. ,_ ..... 
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8644 І26ЗІ Донеоення СІунчукового то:ваt11 

1118 деu 1 янв Буrовичв про розс..1і 

;11,уввння ra стягнення грошей з 
кowtoapJ:a ЧернJгtвсь1;ого поJІ:Ку 

зв переСІІр пі;11, чво зСІору порці! 50 хвіrня 
і рац! А . 173! р . 

8645 І26З2 Указ геrьwвна даним Апосrо 
..1а 11І:аиноькоwу по.иковнику Іван:~ 

Хрущову про лрисиJІКу eкorpaкriJ 21 берези: 

про ув•язнених у полку. .f7ЗІ р. 

3646 12628 Указ геrьwана даниJІа Апосrо 

.аа нfа:иІЮькоwу nо.иковнину Іван 

Хрущову про прнси.ику резуJІЬrз 

"l'fв розо.11І~вання в справі 06в1 -
нувачення кро.певецьхого oraua1н 

Гаври.u Тервщенна t писаря І..1.1( 7 нвtrня 
Каuенечениа в ира;~tа:ках . І731 р . 

Sб47 12627 Суп.rІкв козака u. Іtро.1евець 

Rt:аиноького лову Антона Ігна

rовича з скаргою на Якова UВ-

сюrу f Івана Кова.1еика за виру l24 СІерезня 
СІвння .11Іоу rв захол.1ення J:Иra . Г7Зl р . 
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5648 12626 листування ге'rьwаиа з сrаро-

~убоьКІІw nо.ІІКО:ВJІИКоw OJ:ieкoa11;11,

Pow Дуровиw про розс.пt;цу:вn11ня 

Ра-арги бунчукового rовариmа Ва

рим І);цовича про обrnеиня вtІІ 

Рьковиw. посrоя1.11 пt;ц;цаних його . 
Р.1 . IfYma<rин <ra JІУбенки Wr.~инсь- к~f~ня 
І<оУ сотнf С<rарс;цубськоrо поJІКу . І78І р . 

З549 12624 Справа про об:винувач:ення o<r -
J.taиa w. fq:loJJeвeць Ніпнськоrо 

полку ГавриJІа Терещенка. в при

власненнf ;u.ерева , що признач:а

JІоая на бу;цІвництво козацьких 

коJ.ІОр та кowfoapa lJІJІf КSwенсь о-

го в приБ.JІЗсиенні зібраних гро ~2к~~:;о 
arelt . 178! р , ІО 

З650 !2630 Чо.ІОбИІ'на 1щзаків Синявсько· 

сотні ЧернfгІвського паву СІ'е 

пана і Івана Свири;ценкtв на ои 

нявськога СОІ'ника J\н;цр І я Полян 

ського за nобиІ'ТЯ 1'8 неправиJJЬ 

не розwеиування га ю з Fрицькоw 

<ra Савкою Ко.иомі Ач:енкаwи <ra 
.указ геn.wана ч:ервігіваькоwу 

ло.ІІКавнику І.\ихаіІлу Бог,и;анову 

про разс.11t;цування справи . 

2- 3 
квітня 
І73І р . 
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365І !2625 Указ койотопськоwу СОТЮІКУ 
про розс.11і;цування oкaprn аите.ІІJ 

ЮІ ll . Конотоп НІ.11ш11оького по.пк: 
катерини ЯрошенковоУ на ро;цнчt: 

поиер.иого чоJІОвІка за захоп.tен 7 квітня 
ня опа;цкових грунтJв . 17ЗІ р . 

365: ІЗО5І Справа про звІ.п.нення віА 

грощоваго чин11у греків-купців 
'і!7:а:овтня 

11. НІжин та виконання юо.11 за - 9 грудня 
Га.І!Ьних по:винноотей . 173! р. 

3653 ІЗІ83 Cyrr.rlкa :а:ите.111 w. ЧернІrІв 

Кузьwм Каневського І указ геть 

wана _кро.11Євецьк"оwу сотенноuу 

урл;цу про СТ~НRЯ СІоргу з :а:и-
іе.~я w. Іfро.rевець НІ:а:инського ЗО червня 

І.ІІі!ПНЯ 
по.rку Корнія /.tокрогуза . 173! р. 

3654 ІЗІ84 СупJІіка ЖИТЄ.!lЬКИ w. Г.1УХІВ 

Ніжинського пмку АнаотасІї Ку 

черової про виплату dopry знач 
Ковиw товариЕІе11 JІеонтІє11 ГаJІеЦJ 20 травня 

173! р . 

3655 ІЗІ85 JІиотування гетьwана з черні 

гt:всьЮІІІ nо.uовникоw /.tихаІІ.1011 

БоІ";ІLановиw про розс.1ІJ.Ування 

cкaprn wallopa 1~tек.1енdурrського 

поJІку ;це-JІеппеля на Оуичуковог 
І7 травня 
4 червня 

товариша Ваои.rя Дорошенка за І73І р . 

зневагу . 
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CynJІf1\'З ВJІ,ОВИ Є:В;цокtУ Ку.ІЯСS. 

ки про с_тягнення боргу з 6унчу 

кового товариша JІу6енсисого 

по.ІІКу Пи.rипа Петровського , 

3657 13187 Суп.віка значково.го тов ари 11 а 
чернігіВСЬКОNІ пому ~J!ИJ.IOH8 

Бог;цановича та універса,11 гетьw 

на про вt;цотрочку внп.1аm rpo111 • 
за6оргован_их 6рато11 Бог;цановича 6~~;;1'ця 
в. Низовому поход і. І7ВІ р . 

565 8 !4245 Справа про повернення в;11,овІ 

3659 15533 

чернігJвоьжого поJІКсівого хору н 

аого Івана Тер,11ецького о . Бак

.~mноJЗа utnaвeltкa ВИСSе.ІІЬськоУ 

сотнt ЧернігІвського поJІКу '. 

!4-2! 

VEi
0

~~ 

Справа про присвоєння rро111 е й 

кро.иевецькиw соткикоw Ніиинсько 

го по.ику КостянтиНоu rенваровсь 

киw із кQ..wориого по;цатку , що ~ в~~~g~: 

l."" . ...j,." 
••сто•]••••• 

зОирався на користь ратуші , 173! р . 20 

ЗббО 12733 Ун і версал: гетьмана Да.юша 

Апостола ,цо полкової старшюw 

ГадяцькоГо полку про п t.цтверд
аеНЮІ nрава. ВJІасност І С!унчуttово 

ro товариша Захарія РОQакІвсь- Іб серШVІ 

коrо на грунти с . СвШіа_рське . !7'3! Р · 
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'66! "'"' донесення г.1ухІ11оького соrн 

ка Федора 0Wе.1•янов11ча та wІоь 

кого уряду лро вІ11дачу родини 

J:ііtеля u. Г.!УхІв Федора Попови 

ча на відРо6іtок CSopry г.1ухівс : 
коwу отаt.ІЗну С!'епану Уwанцю та 

ри.ц.ськоwу no1.1fl!lllKY J.ul Попов 
~авня 

кіну. І І р • 

'662 !27'6 . Указ гетьwана при.11уцько11у 

полковнику Ігна ту Га.rагаиу про 

розс.аід~ання oкapni священика 

о. UаwаЇвка Прилуцької nо.ІІКово · 

о отні Іоана Ваои.rевича на •Иtе 

JUІ с. Гнf.11инцІ ВарвииськоУ сот 
ні При.І}'цького поJІКу йосипа 

І8 rравня 
Rку60вкча за пtдтоп.иення uм~на І7ЗІ р . 

'663 !2735 Сул.аІка жите.аьки 11, Коноrоп 

Нtzинського по.1ку ЄВ;1,ок!У Пеt-

ровської п указ гетьма на Нtжи -
оькоwу пмковиику Івану Хрущов 

про стягнення гроmеІІ з сина 

бунчукового rовари111а Пав.11.а На-

зареве заборгованих у п· чо.110- Ілипия 
віка у ГJ.аяпоькоwу noxo.at . І73І р . 
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3664 15556 
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lІонеоения гетьwана ;со.11егtУ 

нозеuних оправ про одераання 

1·~···'1 "~·· 
··=·І····· 

rpauofll !'В вІ11,правку поспо.~ити 15 вересня 
на СІу;цtввицтво фор"ець. !731 р . З 

3665 15560 Справа про призначення ко1.1 ! 
о.і У д.tя розwеиування грунтів 

wla: о . о . ТИwоновичІ І Брах.1111 

Топа.U.СЬКОЇ CO'fHi С!'аро,1J6оько rг =~~=Я 
го ПO.utf, 173! р . 

3666 15387 Справа про видачу сержанту 
Сеwенtвського гренадерського 

лоду ФеJІ.ору ііаксиwовичу з НІ 

:аинського .wагіс'!'рату купчих 

кріпостеR на груноrи його Clan- 11fр;~~я 
ка . І73І р. 

5667 15388 Справа про заСІорону розг.т~-

)1.У справи Генера.rьниw. оу;в.01.1 про 

~ ахоп.аення спадкового w.aRнa Ba
~и.tet.t Uаксиuовиче.w з 11опНота 

~КИ'І'И Коз.ІОВСЬКОГО ;!І.О рt•ення 
ІJ.tієУ справw в Г.лух івськІІІ рату- ~ ~g:~~:; 1:i 
~і . !731 р . 6 
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3668 5891 Справа про захоплення: чен 

щ1ми Чонськоrо монастиря: грунт і~ 

генерального підсмрбtя Андрія 

М8'рІсовича поблизу с:л.Бозьм По-

гарськоJ сотні Стародубського f1 :~f~~ 
полку І73І р . 

3669 15395 УRВ.з ·гетьмана Данила Апос 

тола вдовf генерального судці 
І вана Чарнmиа про вшrлату грошв~ 

;tосипу Лагнову за службу дintoм 
В с . Борки . 

Чернетка !4 жовтня 
173! р . 

867 15409 Суп.лfRа житем 1.1 . Вороні ж 

3671 15408 

Н1ЖИНСЬІ<ОГО по.лку Кttщpara ЯдУ 

ra з скарго ю на козака Василя 

ШКура за з ахоплення грунту за п жовmя 

Оорг . 1731 р . 

Справ а про захопJІення това

рів СО.!Щ8ТО1А .ландІJ f,Ій ЦЬRОГО 

полку О.лексіє1.1 Кореневи 1.1 у 1.1іщ н 

1.1. Г.11ухtв НіжинсьІ'Іого по.ІІІ<У 

Андрія ЛевченRа t Rозак::~. Чор-

нуськоУ сотні JіуСІенського поJІК !5 жовтня 
Івана БоJШха при переїзді ч ере ~7~;Рпня 
Ри.JП:.ський повіт. !733 рр. 25 
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3672 15407 Справа про винуваченкя о.~у-

аите.rя 11та6-.11і каря Ветиха Кири 

І.аа в KJ'JEIJІ.f.Іщt речеІІ у б)'нчуково ~ :~;~~а а 
Іго товариша По.иубо'fка . І73І р. б 

3673 І54С6 Указ гетьwана воронtзькоwу 

аказноwу ооrнику про розг.ая.ц 

правн про спа.tення аите.uwи с . 

Іftіи11км Воронізької оотнІ НіJИн

ького nо.ІІКу Іlойсеєu Rеuченкоu 

Нечипороu '!УцЬkИІоІ JІ.8Кі.ІІЬkоХ 

і .ІІЬОЬКИХ дворів . 

З674 І5405 Справа про дозві.t на поое.иен 

І9 аовтня 
І7ЗІ р. 

я запорізького козака Грицька 

Ма.ІDІенка в с . Uако111и.нІ І.Іенсько .m1c~~~i;a 
отні Чернігівського nо.ІКу . І73І р. 8 

3675 І5404 Cyn.l!fкa значкового товариша 

ІпРи.иуцького по.'ПІ'у Івана Новиць-
ого про отягнення з Якова Яку- І8 11овnrя 

~а недоп.иачених гро111еІІ за 'І'МDН І73І р . 

3676 І5403 Суп.11Іка жительки w. RовоWJІИн 

Ніжинського по.ику АгафІ У Ігнаrи 

хн з скарг~D на o'l'awaнa JІеонтfя 
1Uете.11ьського за невнп.иату грошо 

ІВоУ коwпенсації за вбивсnо П 

чо.-.овtка та указ гe nuaHa нІz:нн 
СЬКОІІ)' ПО.І!КОВНПКУ Івану Хрущову zи~~~:да 
про розс.nІд:п~ання цієУ справи. І73І р . 



8677 15402 

3678 15400 
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Cyn.tfJІ:a ІІИ'f'Є.ІЯ w. Нtаин Ва-

оим ІJІІЄЕЗ та указ геоrьwана · 

нІжинсь1<оw;у ПО.ІІКОВНИКУ Івану 

Хрущову про повернення waltнa , 

захоп.11еного 1<ро.11евецькиw отаwа JІИJ~О~~АВ 
HOW за прод.а• І<ЮІІІКИ . Г7SІ р. 

Указ rетьwна Дани.1а Аnосто 

JIS О'rЗроJІ.у(ІСЬКОW]' ПО.ІКОВІІИКJ 

О.ИексаЩUІу j!урову ra .ІІИОТ АО 

печеjЮькоrо архtwащрита про 

розс.11іАУВ8ННЛ CI<SPnl ЧОПОЬІ<ОГО 
wонастирл на rенера.ІІЬного ntА-
окарОіл Ан,uрtя Марковича за за 28 .1111стоп А& 
хоп.11ення rрунту в ПоrзрськtА 1731-
comi Старо;цу6оь1<ого по.пrу. і1;а~~~ 

3679 15599 Донесення rаJ,ЯЦЬКОГО ПО.ІІХО:В 

3680 I5S98 

ни ка Г]Жгорt п Граdяню~ з вІАо

wістD про грунти куn.1енJ Петро~ 

Чарниmоw в с. Сватки ra у1<аз 
гетьwана иосnццарю ГSАЯЦЬІ<ОГО 

:а;;~::т:~0:~:~1:р;::~:;:~ ~ JІИОТОПЗ а-
оrІв . k~~У~~л 6 

Указ гетьwана Дани.и Аnосто 

.11а коропськоw;у соrенноw;у уря,цу 

про приїз;ц АО w. r.w;yxlв за нею -

:~:::. СУА наА JІатоmихоD та П" Ь~jР~~нп В 
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Зб8І І54!0 Слрава про пf;цrол.1ення wmiнa 

ртароотоn о . Сере;1ин~ Бу;1а Но1 
горо;1оькоJ оотнf С<rаро;цу6Ського 

лову Івано~ Сrепановиw у o-rawa1r •ОВ'!'НЯ 
на Фе;1ора Соко.mка . І7ЗІ р. 

5682 !5397 Суп.ttка zитe.iitв w. Кро.11евець 

Нtжинсьtого по.uку про приокорев 

jня розг.І!Я,JІJ' скарги на оrtєвчиху 

13а захоп.11ення грунrtв , uаАна , 

лихварство f поО•т<rя ; указ геть 

uана НІJіИНСькоwу ао.JІКовнику Іва 

ну хрущову про розо.1І;~~ування ц і Іе~~О~~ 
олрави . !7ЗІ р . 

Зб8З І5540 С,.л.11Іка ииrе.ия u. Новгоро;1ка 

Зб84 І697І 

С-rаро;цу6Ського поJІКу Степана 

UаГ;Іенка про переrJІЯJІ, рІшення 

ПО.І!КОВОГО JJY;ІY про передачу ПJ1Я ІО JіОВТНЯ 

цу з Оу;ц І в.пе.о Саві Пав.11овськоwу І7ЗІ р. 

,lІоиеоеппя rенераJІЬного ві АСь 

кового ow про прИОИJІК)' з ПОJІ 

ків повних екотрак-rfв по криwtн -
л~них о правах "а унІвероа.11 ге- Іб ч0рвня 
тьwана CYJJ:Y про :винесення р t ше gз~~рвня 
нь по екотрактаu. !732 рр. 

1"""''1 "··· ··=· І "··· 



8685 !7630 
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Справа про розорення Кирило~ 

Гавриленком rооподарства в u. 
Сосниця Чернігівського по.JІІ(у 

взятого в оренду У хоч ки геn.- І!1 квітня 

uана Татяни ЛоuнковськоЇ . І73І р . 

8686 !875! Суп.11іка житеJІtВ с . касянt:вк 
Срібрянської сотні Прилуцького 

полку Данила і Феські~ Бойченкі 
з скаргою на козака Карпа Гуг

JІИча за захоплення грунІ"у та 'fJ аз 
гетьuана прилуцькоuу полковни-

ку Гнату Га.пагану про рсзСJІідУ сf~:л 
ання спра_ви . І73І р. 

І730 р. 

3687 !8752 Указ. і uпереrрнцt ЄJІИзавети 

8688 !8753 

петрівни управите.ІЦІ u"aлopociitc 
ких вомин КИрилу Бобровськоt.Jу 

та указ гетьuана данила Апосто 

.11а нtжи~іькоwу полковнику Іва-
ну Хрухову лро розшуки бандурне 2! грудня 
т·а ГригорііІ.Іихайлова , що втік [?3~чня 
з царського двору . І73І р . 

_ I7SI р. -

а_ Суп..11іка_ значкови х товаришів 

"риццького полку матвія Федо

ровича і R)'зьuи Васи.11евича про 

дозвіJІ на розс.nідування їх скар 

ги на uачуху за захоп.пення спад ІО січня 

кового uаІ!на . I7SI р. 
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!729 р. 

5689 Супліка значкового rоваривrа 

'690 19689 

'691 19680 

'692 !9824 

jl.I . Кузе1.1и11 rа;п.яцького nоJІІ<У Мак 

~и.wа Сухоt.1.11ина t .кист гетьмана 

енервл..фаЛь;п,wарша.ІУ МихаІt.11у Го 

~,rtцину про повернення грошей і 
jІ.Іа Ина харківськиw по.пrовникоw 

ІJІаврентієu І&;п,JІОвськиw . 

1780 р . 

донесення Степана Селецького 

р ві;п,пов і ;п,.цю про одер.ання ука-

зу ПР.9 закl:нченнл розо-11tдування 

ІВ6ивоrва перевізника ІІоька Под-

rфym та прийняrтя розо.tІдув'!Ін-

Ін:я оправи поручИ!са тверського 

по.аку . 

І75І р . 

Сnрава про вІдве.11.ення .iilcy 
~LЯ в11rоfов.1:1ення вугt ия та на-

Ідання оанеlІ nі;п, провіант дJІЯ 

арt.t!Иоьких рооtіІоьких no.ІDCi:d, 

Суп.1Іка козака t.t . І(ро.1е:вець 

Ні.аинського по.цу Фехора Басан-

оького про при йняття на козацьк 

сяу:а6у ;и;о гетьwаноького по.пку. 

~ра•••• І """"-1-;;;::;:-
···то· 1 ••••• 

}У:Н~~ня 5 

ІЗ січня-

f?зr~~го 25 

4 І:ОВТНЯ 
flJI р. 
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3693 І9823 Суn.иіка отаwана стрІ.ІtЬцІв 

С1іІ.nянськоУ сотнl Лубеооького 
пот<у про збl.аь111ення кt.ІtЬкості 

стрі.п,ців. 
2 вересня 
І73І р. 

к ...... "..,п ...... 

Зб94 !9822 СуnJІіки nрихоивн І~Іико.ІЗУвсь ої 
церкви w. Г.11.ухів та с . І(расноп -
JІЯ Коропської Cot'lft НlІИНСЬІtОГ 

nоЛІtу та .писrн гетьwана киУвсь 

коwу архиєп!о«опу про призначе 

ня свящеиика"І.ІИ гJІухtвського бу -
wистра Никифора Ваоилєвича та r§\~g~~~ В 
сина nowep.1oro священика Івана І73І р . 7 

3695 20595 Cyrt.tiкa зо.аоrаря w. Г.І)'хів 

3596 20594 

Ніа:инського по:пу Григорія Кри 

воручка про взяття на nopyt11 
родича zитеJІЯ w. Сосниця Черні 
гlвського ло.пу дwитра Кава.цин 

Супліка :вдови священика І.Іи

ко.иаЇвськоУ церкви 11 . r.11yxtв 

Ніжинського поЛІtу Анасtас!У 

СІ.Іексіввої з скаргою на Wико.ау 

Понарського за захоnмния wаЯ

на ra побиtтя най1111tів . 

І5 берези usr р. 4 

І4 Оерези 
І78І р . 3 



3697 20590 
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CyпJJtжa а:И'l'е.tЯ о . липове Кра -
ноко.цz,.инської CO'l'Hi При.ауцько 

го по.цу Фе;а.ора Dрченжа з окар 

f'?IO на Яки~т Ан,uрієнка за захо . 
.11еиия nро,uаиого груиrу та указ 

гетьuаиа ПJІІJJУцькоuу nоuовнику 

Ігнату Га.пагану про розоJJІ)І.fван 23 .пютого 
ня справи . І73І р. 

3698 20689 Суп.11 Іка македонського жите.ІІЯ 

З599 20586 

Ан,uрtя Стоянова з скаргою на 

опікуна над 111айно111 поuер.11ого 

Яна Цукала пав.иа КонтІя за вІд-

111~ву розрахуваrnся за спільну 
купІвц rоварІв у Uapeгpa,nl та 

указ ГЄ'l'Ь~.tана ніZ:И~СЬКОt.fУ ПО.1-

ковннку І:вану Хрухову ПРСІ розе- Н .llD'l'ON 
.аtдувакня справи . І73І р, 

Сnрава про B~HBC'l'BO /U)агуна 

ВЯ'l'ОЬКОГО ПО.ІКУ Никифора Боrо

ногова sмre.1eu с . Нові Іцови 

Шапо11а.1tвоької во.аос'l'і C'l'apo,uy(I 
ського ПО.ІІКУ Грицьк.011 Решетнн- ЇЇ ~~f~~: -

І73І р . !7 
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5700 20.S85 Суп.11tка священика с . Чорно"и 

чt Во.nинськоr со"ні Чернігtвсь 
кого поJІХу йосипа JІаврен" • єва 
1'а указ ге"ьwана чернІгtвськоwу 

со"нику J.ІихаіІ.ау БоГJІ.анову про 

с'!Ягненпя грошеІІ tз значкового 

"ьвари111а Васи.tя 14Jуг.1иtса за куп С!е~;;~ 
.11ениіІ ~цин . !'751 р. 

:УОІ 20.SSЗ Cyn.11Jta мзака с . Бур.аух Ізю 

wського nощ Івана І~ІИхаІІ.11овича 

з скаргою на бунчукових "овари

шtв Васим Дорошенка "а ПавJІа 

Лоwико:вського за невип.11а1'j' гро -

111еА заборгованих в Низовоwу по

хщt , викра;z,.ения oC!.1JNfв "а ука 

ге"ьwзна .Dоро11енку про приїзд 6 ~~rия 
до w. r.111хів . І7ВІ р . 

:РС2. 2058! Суп.11іжа ии"е.ІІЬки w. і410.11еве-

ць Ніжинського по.пжу Анас"ас І 'і 

Ми:хзй.11ОВ0Ї Ченчихи з скаргою на 

ХроJІевецького о·"аwана за ув • яз 

нення дочки ви1~1огу rpomelt у ЇЇ 

ЧОJІО:Вtка ;lt.a!I ВІ;JІ.ШКОJU'Ваюtя wаіІ

на захоп.11еного o"awaнo1i1 у гре

ків на яpwap!Q' "а указ ге'!'Ьwана 

жро.11евецькоwу соmиху про роз- 5-7 

с.111.uвання справи . 6і/]§1н~ . 
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8703 2а;ао Cnpaвj npo зах~n.иеиня грун", 
оа1.1dорськ_иw с!'аростою .Пеон'JІJє.w 

Якововичеw ,У козака. Іваницької 

оотні При.цуцькоrо ПОJІКУ Гриць1<а 

Іцеика 1'8 ви.1ов;1.ення риби у Іtо 
24- 26 

го отавк7 ctpf.п.цew пововнижа січня 
Тарармю. 173! р . 

3704 204І6 Справа про зв!JІЬнення nowy 
dак.11анського сотника . Baoи.ut Ко-

оача вt;11, вtІtськових пооrоУв . п 

пJ;~r,'І'Ве~_еиня права в.rаоноотt 

на І<УП.1ені грунти в ПочароькіІt І вересня 

сооrнІ Старо~у6сьного по.tку та 
173!-
П грр,ня 

НВ;ІВННЯ ІІJ!ИНВ. !782 рр. 19 

87(J; 20550 Чо.1обиmв гJІрівського ср'І'ен 

ного урцу про зві.nьнеJІня жите 

.1Ів 11. Г.1ухfв Ніжинського no.11-
KJ в!,1; ПОВИННОО1'е Іі ,і(.ІЯ Геиера-

.ІЬНОЇ Ap'l'И.1ept'f "а· .цонесеиня 
КанцеJІярt1 гетьwану про вJ;ц11ову 

зад.ово.иьнити Ух прохання. 1731 р. 

57а; 19507 лис" ГЄ1'ЬWН8 Данк.tа Anoc то 
JІВ воронізькоwу сотнику Wtжинсь 

кого по.~шу Івану Холо:довнчу про 

ВМГО'І'ОВJІЄННЯ І':Опt іІ граt.ІО'І' на 
0

Г6'І'Ьt.18НСЬІ':t ВО.ІО~іиия: t.1. Xot.iy 

'І'ець, с . БакуutвRа І с . Фри~рі 10 (Іерезн 
ка ГаАяцького по.mу. І73І р . 

З••· .... ,щ; - 121. 
,. 
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37(11 I95C1J 

3708 2Іб53 

rпrя 2І947 

і!ТІО 21942 

37ІІ 2І938 

.Іl'истуваннн гетьuана даниJІа 

Aпocro;m з роІlенськи1.1 Соmикоw 

Се1.1ено1.1 О:::rаловичеw про розшук 

та висилку ;цо w. rщхt:в ;цозорц 

Якова Вогонковича. 

Справа про зобов •Язанян жи -

!'eJitв При.uуцького та Чернігів-

ського полку забезпечити сань-

ІіИ та возаШІ ВятськиR лоJІК на 

час ;цис.JІокацtЇ. 

СулJІІ:ка wіського воронізько 

J\O уряд.у т указ геть1.1ана про 

д,озвtJІ на позику жите.пяw w. Во 

роніж зерна із запасів 1.1іс ько-

лис тування гетьwана даниJІЗ 

постоJІа з. генера.u.ний під.скар-

ієw Ан;црієw tІарковичеu про ви-

ачу грошей Д.JІЯ ВИГОТОВ.JІЄННЯ 

fІtськових JІітавр. 

Справа про обтяження порцtя111 

раціяWІ під.даних Татяни ЛоШІ 

ковсьІ<оЇ в с . JІави Сосницької 

O'l'lli ЧернігіВСЬІ<ОГО ПОJІКу.-

І2- Іб 

~~~~з;~ 

5-І5 

г~ш·р. ІО 

&-І2 

~~~н~. 

29 JІИПНЯ-

9 І~~~;~ 

І8 .пнотоп д,а
Іб груд.ня 
Т73І р . б 

Прt1••· 
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З7І2 2І94З Справа про оdJ.Іін J.Іt,1,иих гро 23-SI 
111еІІ I700-I7oi. рр , випуску. І~tи~. І5 

3'П: 2І946 Справа про звt.аьнеІfия ві;11. 

nо:вкнноотеR аите.аtв РоJ.Іенської 

сотні ]/уdеноького по.ІХу у зв• яз 
І7- І9 ку з поdдовою каJ.І•яної церкви 

в "'· Роwни . т~и~. 

3'714 2ІВ60 J[сиесеиия f вt;11.011ість _ніжин 

ського по.1ковника Івана Хрущова 

про ви;цачу Новотроїцькоwу поJІК~ 

.tfoy , саиеі , возів та і ншого Ібнв t тня 
спор~а:ения. I7SI р . 

3'7І5 22082 Справа про пІ;11.твер;uення 

прав впсностt 6унчуковсu.у rова 

рив~у ОА:ексаИАРУ Со.1оиииf на с . 

Куптtв QJ-repCькoY сотні КИУвсь 

кого по.0:1- та оуп.1іка .аите.ІН с . 

КопаУв ІО!Івського поJІХУ JІеопт!J 

-РоJ.Іанова про звІJІЬиення вІ;11. Іб JІОВТНЯ 

р•язиеиня за об.1;у;11..ІІИВЄ. обвину 
1731-

вачення в кра;11.іJІ.цt шапки . ~І7~а~~~ rl 

"'" 22148 Справа .лро захоп.1ення ropt.1 
ки шмхтиче11 w. Ха.rчи Ре<~нць_юп 

У. священика с •. nетру111і ЛІХ!ець-

коУ сотні Іfернtгtвськоrо полку ЗО .пистопМ,а 

№ха11.1а за борг , що рахувався I7SI-
22 берез и 

за козако110 . Го.1убич І РоІІсько І7З2 рр, п 

оотнt Тереш1<оw Г.tоwоз;цою . 

З••· .-.~16 - 12. '"' 
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З7І7 22!49 Укази гетьw:ана )(ани.п~ Апос те -
.1а ra Канце.mрfї чериtгІвоькоw:J 
nолховюrку І~ІихаІІ:-111 Богданову 

про роза.1Ід,уваннн скарги Анаоrфі Ї 

Полрrе~коЇ на паоинка-бунчуко 

вого товариша Володи111ра По.~~у

нецького за захоп.11.ення опад.ко -

::: :::::н;8 п~::~~а;::::~ь~! g~J~:: 
зруІІ:нрання 'І'паmиннмх npмtia;11, . !735 рр . 

37!8 І95І9 Указ гетьuана ДаниШІ Апоото 

мнt•инськоw:упоJІК011нику Іиану 

Хрущову про розс.1 Ідування окар 

ги козака с . Ковчин НІпнськоУ· 

oorнt Uyctя О.!яmенка на козаха 

с . Коwарtвка Васи.ІЯ Вовка за за 

хоп.1еннл конеJІ ;а.ІН обо.~~уrуванп~ ~3~еr.зн 

37!9 !9527 Справа про забезпечення на-

се.1енняu лtвобере"ноУ JкраJни 

росtІtськнх арuійських поцtв 

.возаw:м '!'а упряжжю ;J..ІІЯ переиезен !J ~~f;~: 
ня провіанту . 173! р . 24 

5720 2!228/ Справа про переведення Wеk-

.1е нбурr<:ького корnусу на І\'Вар'n! 

~о~ ч:~н~:~:~~:::н: :::~~~ жо:;~~ 
віантоw: . І73І р. 80 
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3721 !2467 С,п.d ка rенера.~ьноrо ооаву.~; 

Івана WЗgуй.1овича про nf;цnep11, 

аення nрав впоностf на wав'І.'КИ 
І4 серпня 

в Нfаинськоwу поау. І7ЗІ р. 

3722 12466 Справа про пf;цnер;ц11:ення 

прав в.tасностt значковиw това-

pишaw-Oparaw Зtнченкаw на ол. 
9- Іб Jlю;цковщина 'JlB fншf грунти в Сті 

оерпня 

ро;цуОоькоwу по.ІІКу. І73І р. 

3723 4074-І JІиоrування з Канце.аярfєю wa 
лоросНІського 01<ар6у про закуп 20 вереон -

ІО .иистоп ;ца 
ку паперу • І73І р . 

3724 ІІ4ІО .лиоr re-rьwaнa .ІІани.11а Апосrо 
.110 в Ко.пеrІ ю fнозеwних справ з 

nроханняw про повернення гене-

ра.11ьиоwу oy.JUІ,f U.Ихай.11;1 3aбf.ti 

с. РаАrоро;цок КоропськоУ сотні І .иt'!ОГО 
Нfаинсь11оrо по.u:у . І7ЗІ р. 

372 10555 Jlиc-r Г.1ухfвськоУ гарнізО!fНО 

канце.иярtУ з скарrою на г.иухів 

оьке wfоьке управ.иіння за неви 

~сонвння виwог канце.аярtУ в сп-

равt розс,11f.цування вбивства 

со.ццата горнtзону ,lІанип Копче 
22JJІІС1'0П да 
І73І р . 4 



3726 IC9V 
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Донесення чернtгівського 
по.в:овника Wихай.11а Бог.в.анова 

npo зСіІр не;цоЇWІ<и в ЛОJІКУ за зо Сіерезю 
rтзо р. r1зr р , 5 

37?1 ІІ908 Суn.иІка отаwане f :війта с. 
Соnичf Г.цухівськоІ сотні Нtжмн
"ЬКОГО nо.ик7 І ,JDfOt геtьwана в 
КИІвоьку духовну консисторtю np 
призначення свюцекихоw па.11аwаря 

Crenaнa JJукашевича . 

З728 І2ІЗО .лист гетьwана Дани.s Алосrо-

20-25 
квJтня 
173! р. 

ла ІІ'ИЇвськоwу архиєntскоnу про 
призначення овященикоw WикоJІЗУJ ь
коУ церкви в w. Глухів Ніжинсь-
кого nOJПtf Ciyp~crpa Никифора І травня 
Васи.певича . r73I р. 

3729 12433 Справа про сtягнеЮІя 8аси.1еw 
іf;огд.ано:вичеw Сіоргів з жи1'елtв 
lw. w. POW!fll , Соониця , Нов:rоро;цка ~зс::g:-
а Ін. VЗІ р. 

3730 І240 Cyn.11J ка житем u. Коноtоп ИJ 
kІUJOькo:ro no.v:y Опанаса Сирачен 
Іка з скаргою на ;ц~щька свого 
кова за nро;цаи спадкового J,вор 

а указ гетьмана коноtопоькоuу 

оrнику про розоJІfJ,ування цІєУ 11 ?1- ?9 
прави . tJ~!н~. 
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З73І 12398 Справа про стягнення козако 

ГороднянськоУ comi qернІгfвсь 
кого поJЖу Уласо11 ЄВдокиwовиw 

з , Василя Р8,J1іонова заборговани jі~РПНЯ 
у Низовоwу похо.11.f гро11еІt та 24 травня 
на.11.мірних процентів . I7S2 рр. !4 

3732 12444 Донесення яwпі.иьського oo'l'-
кика Ніииноького по.ІІКJ Wиxalt.aa 

Ооо.иОнського npo відмову ловер 
ІІУ'l'И спадхове майно козажоu 

ЯuпільсьІ<оУ oo'l'Hf Ніжинського 

ло.І(І(у Powaнow Верховцеw своУй 28 оерnня 
waчyct . - !73! р. 

37З3 !2897 Справа ~про надання права 

вtІtоьковоwу 'l'овариmу qернtгtв-

оького по.ІІКу Григорію Козь~.мн - 7 КВІ'l'НЯ 
ськоwу 11а зСІtр вtІtсьховоУ чоо -

І73І-

ти11и з J.І.ІИRа :в w. J.Іена . ш.~~ •. І6 

3734 !2443 Суп.rtка СІО.rJІ.ИНСЬКQГО J:И'l'еJІЯ 

Сuфана С'І'ефановича з скаргою 

на ;1овгогре6е.п.ських zите.1Ів 

ІJ'К.ІЯИСЬКОl BO.IOC'l'i ХоІІ)' Wаз-

ненка, Пе'l'ра fІкушенка 'l'S пархо 812 липня 
Рабуmенка за крадіику wайна . І7ЗІ р. 
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3755 І2445 CynJJfl(a коза1<а Пиряn~ноь1<ої 

СО'!'Иі J!УСІеНОЬІ<ОГО ПО.ІІІ<У Лазаря 
Пе;ця11е11Rа про nовернеfПfя СІоргу 

СІуичуковиu !'ОВаркшеu qернІгІво! 

І<ОГО полку llaвJJou Потаповичеu 
та- 1<оза1<оu Васи.11еu ОВ;ц!:єн1<оu 

позиченого nt;ц чао Гі.аяноьхого 

похо;цу. 
25 серпня 
І7ЗІ р . 

3736 !2448 Суп.1tка козака Почепсько'і 

со'!'нf Старо;цуОського по.п::у КоР-

н-tя Кузьuика на риJІЬСького воє · 
воду Івана ВоІtковича про захоn с~~: 
лення скоту '!'а •інки з ;цtоrьwи. Г7ЗІ р. 

3737 !2447 Суп.піка кро.11евецького сотни-

8738 12449 

1<а Ніжинського по.аку Коотян'І'І!на 

Геиваровоь1<оrо t указ гетьuана 

ротufстру на;цв:Іриої корогви про 

повернення r.ro!!нa захопленоrо 

коuпані Іtцяwя у жиrе.11ів о . Кро

пивне Ні•нкськоУ сотні . •о Уха 
JІИ на ярwарок . 

С1n.1Іка пrем с. JlаринІвка 
ШепоrахівоькоІ со'!'нІ Анни Васн,ІІИ 

хи :І указ гетьuана новгоро;цсь-

І<ОІАУ оотнику Старо;цуСІськоrо по; 

26 серпня 
І7ЗІ р . 

kJ про повернення урожаю , зa-

xo0пJJe11oro курt4иu oтa'r.ro11ou Нов- 0 ~:;;~~ 
rоро;цоької coml Тарасоu Поков- Г78І р. 
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3739 !2450 Указ ге~-ьwана Дани.1а Апосто 
ла ніиинсько.wу по.аковнику Іван: 

Хрущову про переобрання отаwана 

w. КрОJІе:Q.ець онапа ВечерJ приз 

наченного кро.аевецьки.w сотнико1 V серпня 
Коотянтиноw Генваровоьки.w . І7ВІ р. 

37•0 121165 Справа про пtдтвер,J.Иення пра 

:ва в.11асностt :веркtУвськоwу сот-

нику Нtиинсьного по.rку павц 24 червня 
СаwоІt.11:овичу на во.11одІння с . Cwc Г7ЗІ-

24 червня 
!735 рр . !8 

37•! 9675 донесенн.я батуринського сот 
ника Нtа:инського по.аку Федора 

Стоа:ка з прохання~.t ви;1,ати указ 

про за.а:учення до "kОwлуту~ коза 

кІ:в-вовкогонJв і па.tуб•ккfв з 16 червня 
с . Об.wачtв . !731 р. 

37'2 9679 Донес ення ворон,tзького горо-

ІJІ.о).Іого ота 11ана ЮІрила С.пзбе.я 

про присилку з воронізької ра- 7 се рпня 
i-yвiJ дера:авноІ гра11оти. !73! р. 

37•8 9680 Донесення нlиинського по.~ко1 

ник а І:вана Хрущова про вtдwову 

від чина полкового обозного 1 серпня 
ІІкова. ЖураховсьІtого . 1731 р . 



8744 9688 
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лисrу»аНня з сmро;Цуdськиwи 

по.повиwи кoutcapa1ii! про оООяг 

заОезпечення JJ>OBS1il! в .11іrнІ 

wісяцt ВяrоЬкоrо поJ!І\"у . 

S0 .І:ИЛНЯ-
10 серпня 
І73І р . 5 

9745 9692 Лист гетьwанського wtніотра 
Роuана Турrенєва І ух:аз гетьwа 
на Оатуринё ькоwу соrниRу Федору 
Сrожку про розс.а:І;цування скарги 
описного пІд.11.анЬrо UЗ'l'ВІЯ 5апtч 
ного на козака w. Баrури н Кос -

rя н'1'11на Me.temкa за завоJІо;цІння 0~~~~ 
С ЦОLІ і яркоu. І7ЗІ р. 

3746 9693 Справа про відправку до ге'!'Ь 

wа нськоrо wінІ с'!'рв Роwана Турге 

нєва wг.11инського священика Се1.1е 

на ВИ1111евського огоJІосивІіІоГО 

" CJJo:so rосу;царственного Ін'І'ере ceJri;~ 
с у''. ffiip . 

3747 9694 Донесення заведовця Гадяць-
кого ло.11<у Григорія Моренця t 
h.каз гетьuана гооло.царю га.цяць
кого заwку про С'І'ягнення розt.tІ 

рtІВого з t.tJІИпІв бунчукового то

Івариmа Федора ПеtреС:ича-Греч а-
ного і зtнківського соrника Ва- 0 ~~~~ 
b и.iur Роаанськоrо . 17.:11 р . 



- 2!6 - -

І ··-~1 •>•О•«· 

•о~•р• 

3748 9774 Указ гетьмана Данила Апоото
j.Іа 6ажуринськоuу со't'Нику НJzнt1-
І;::ького по.пу Федору С!'ОІКУ про 
~ер~ачу гро111еіІ з tбраних з яр
fІ.~:аРку ч ерез вііІськОвого канце
І,Іяриста Пи;;ипа Купчинського . 

:У49 9609 Указ гетьuана Лани.аа Апоото-
ІJlа нJжинськоt.ІУ по.11ковиику Івану 
рущову про ПJІІСИ.ПУ ДО w. Г.ау

ів знач:кового товариша Ан;і!.рІя 
орсу:ка в зБ • язку з вибоі>аwи 

~а оотництво НtжинсьхоЇ ;цругоУ 

оD:ово~ сотні . 

3750 5053 Суп,11Іка Jіохвицького Со'l'Ника 
РJубен::~ького по.11ку Ваои.п.я Стефа
~овича з скаргою на дружину куп 

~ w. JІоnиця неrаоа.1а за захоп 
І.пення гаю та збору віІ!ськовоУ 
tо~аётини з J.Ілина наданих itowy 
Іtестеw та указ гетьwана .Q6ансь 

П квітня 
173! р . 

'27.nипня 
І73І р. 

~~wy р:::;;;::~н~е;~~а::~rо.11 2IJi~~~я 



- 257- - -

3751 5Cf/9 Указ ГЄ'!'МІаНа ДаниJІа АПОС'І'О 

.аа нІаИІІОЬRоuу JЮ1І(ОВНИК)' Іван 

Хр:r.ову про розсJІtА.ування скар 

ГІf nCAJ&И'!'ЄJІ!Bn dунЧ)'!СОВОГО '!'О 

:вари111а Івана Пероцького Q.aeкot 

Марrино:ва І СІwе.11Яна паиова на 

сина охо11еJС011онного полковника 

Карпа Часника Васи.ая ra зиачко 
вого rовари111а Васи.ц Каояиенка 25 rравня 
no раз них аграdацtяхn . І.781 р . 

3752 5СfІб Суп.аІка ПО.JІКОВІІИ!Са 'ОХО'І8КО-

онного nо.І[Ку Карпа Часника з 
скаргою на "с.:11ужите.:11Ів " dунчук -
вого товариша Івана Пероцькоrо 

Q.le.u.кa t 3ахар!Со за nоdиття 

сина І захоп.аення Roиelt ra ·Ука 
теть11ана иtжинськоuу поJІКовтtк 

Івану XPflllOBY про розс.11tхуван и 30 dерезн -
І квітня 

справи. І.73! р . 

""' 6902 Сул.аІка 'І'Иrаря та аите.r!в 

u. При.1уки про nовернеиия :itaв- 25 .ІІІІПНЯ 
нього вагового зdору церква11 . І73І р. 

3754 :3655 Справа про захоп.1ен11я грун-

rІв d7нчукови11 '!'011ариьrе11 Сеuе

ио11 JІизогуdо11 у dунчукового ro 
вариаа Яхова По.ауdо'!'ка ; про ув 
язнення козака с . Jуко'!'ка БІ.10 

уськоУ сотні tfернігІ:всьRого по -ii ;~~~Я 
RY Федора СеичуRа за прохаж І73І р . 14 
грун'l')' Пo.11:ydotRY dез зго;ци dpa 
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3755 865! Справа про nt;цт:ееРJJ,Ження 

прав влас ное тt жите.u~ с . КSwi: н 

Шептаківсько Ї оотнt Стsроду6сь 

Rого по.цу Дани.1;у Шаргоро;цсько 

1"'"""1 """" .. "" " ... 

wy на І.ІJІІІИ , rребц та rpyиm в І6-І9 
Шептак івські Я: во.ІІОстt . }}g~н~. І6 

3756 3650 Спрsва про іиси .1ку пtцаних 
на dУдівницrво .1.tн_і У , фортець 

І wаєткі:в росt!tських nоwІщикtв 

та tнозеwцІв , що знахо;ци.ІИсь н ~ ;~r~:; 
території України . f7ЗІ р . 37 

3757 3657 Справа про спір за rpyнm 

wta иите.rяШІ Срt6.JянськоУ сотні 22 травня 
І аите.ІЯІ.ІИ с . Савм:ицІ Варвиись ~~R 
КОЇ сотні ЛрИ.Q'ЦЬІОГО ло.пу. 1733 рр. 79 

3758 9674 Справа про видачу порцій І 

раці!! з ШептакtвськоУ сотні 

Староду6ськоrо пому ;ц.ая Вякь 

кого ;цра гуис ькоrо лому . 

3759 9673 .Іlонесения иtаиисьхоrо вІ!!та 

Петра Тернавtота про неwоа.ІИ-

вість лриУз:~tУ по вицику ren.-
мана до u.. Г.1ухtв . 

2!- 26 
квітня 
І73І Р.• 

17 серпня 
173! р. 
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3760 9670 ЛhотуваJІня геть ... ана дани.1а 
~nOC't0.18 3 Г8lІ,ЯЦЬКИІІ ПО.ІКОВНИ -
~011 Гнато.1.1 Га.11агано11 про приІзJ. rc:~=~-
11!.0 r.t. Г.tухів . І'і'ЗГ р. 

З76І 9667 Ухаз геть11ана дани.11а Апосто -

~а нtииноькоwу паказноцу по.11ков 
~ику про звt.u.нення Конотопсьхо 
ro сотниха йосифа Кос!'енецького 
!Ві:~ будtвництва .1iнt'f в зв • язку 

- ~ СУJІ.ОВИІІ розс.11і,цуванняw в його IS травня 
р ~тиt . !7~І р. 

3762 9669 Амс!'ІІ геть11ава lІани.1а Anoc-
~o.u Корецьмwу та графу Саві 

~.118)1.ИсJІЗвичу про повернення за - ~ ~;g:~:; 
Рорrов~ших ЇW грошей . І73І р . 

8765 2085-~~ 1каз ге•рwана ро1~1енсько11У с тни 
отнику Сеwену ЄвстафІєвичу та 

Рат;rрииоькоwу со'І'нику Фе;цору 
· lial!И.tOBJЧY про роз11уіи ко.ІИІІІ ..: 
нього короnського ;D,озорцt А~-

рtя Іванова ;ц.~~я переІ<.11аду JІИС -

тtв з турецької і rатарськоУ 

wови та розписка г.1;ухtвськоt 

·PS'l'Y•I про переси.аку цьоrо ука І9-20 
з1 . ~rrн~. 
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3764 2885- 9 Сnрава про постачання пор-

цій і рацій з С'!'ароду6ського 

по.пу на J'!'риwання Вяrоького 

по.u:у . 

3765 2885-~ Справа про заборону Вят<:ько 

26 грудня 
І73І-

1·~"""1,~··-··сто. ••••• 

22 6ерезв 
1785 рр . 54 

wy по.о:у приRuати порціУ J ра- .IИJtJ~a 
цtУ по ОВОЇW t.tJpaw . І78І р. ІО 

3766 2885-f Сnрава пр~ пос'!'ач:ання Г.І;Jхі -

ськоwу гарнізону порціR І ра- 2~ ~~;;~; 
'цІ А . 1731 р. 

3767 2885- ~ Донесення ревІзорів-в!Rоьжо 

_ ви х товаришів Івана Фі,.11Іповича 

ФІ.1.tпа БорзакІвського про вt;цwо 

:Ву житемwи ВоронJзЬжо ї сотні 

Ніzинського по.1r:у поотача!И пор. 

цtУ t раціЇ та указ гетьt.tана 

ворон!зькоІ.ІУ ві йту про зо6ов•я-

зання на;цаm консистен тсьжиR по 50 вереси 

:цаток ;в.о w. Г.Qх!в . 1731 р. 2 

3768 2885-2 Сnрава -про постачання порцВІ 

і рацій з w. Гцяч на У'І'ІJІІІЗНІІЯ .ан~;~~ца 
генера.а-uайора J1еон'l'ьвва . І73І р . 
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Кроhк п" ••. 

8769 2884- Донесення О'l'ародубського ПOJJ 
ковника О.Іехоандра Дурова про 

втечу_ ув • язнених з стародубоь:ко !2 вересн: 
в • язниці . І73І р . З 

то 2712- 4 Суп.иіка zитеп w, Конотоп 

Федора Я:киwова про невип.иату 

гроmеіІ ро;циною значІ\'ового това-

риша Ніжинського пову •хай.аа ' 
Кохановського за наііоw ;цо Низо-

вОго похо.uу та · указ гетьwана 
нІzинсь:коt.ІУ ПОJІКовни:ку про роз- г~~~~ 
с.иtдування цІєУ справи. І7ЗІ р. 

'317! 24!9- І Граwота Ко.11егН іноземних 
оправ та указ гетьwана генерв.иь 

нЬwу обозноt.ІУ про надання ntд
:вод дJІЯ переУз;11,у турецького пос 

.ta ;11,0 w. WООІІ'ІІИ. 

5772 2895 Справа про розшуки запорІзь-
кЬго козака Якова ЯкушЬ , обвину 

26-27 
січня 
І7ЗІ р • 

вачено:rо '!'урецькиw оу.и'l'аноw в ~§ ~~~! 
111пигуноnl на корис'!'ь ге'fьwана. І78І р. 57 

'f!773 288!- 6 • .l!онесення н:Іаинських nо.ІКови 
коwtоарів Івана Писаревського І 

Івана Грековського з проханкяw 

про на;~tання указу про поверненн 

порцІR видаЮІх Ново"р0Уць1<оuу 

ПОJІІ\'У . 
27 тшня 
178! р. 
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3774 2380-3 листування ге"rьwана з га;11,я -

цькиw пмковникоw Григорtєw 

Грабянкою про роз по;ц!л nopцtll , 
f . раці іІ wi:. козака..~ ra поспоJІJ :-ч~Р~ня• 
'tИІІИ . І73І р. 

3775 2380-4 ЛИс'tуваиня ге'tьwаНа з воро-

нІзЬкиw со"rникоu про звJJІьненm 

козакtв . що вІдправ.u~JІИся на 

dу;!І.tвниц"rво УкраУнськоУ .! іНІЇ 

Blll. СП.!З'tИ порцfІІ: і рацfіІ . 

3776 2298-2 • Справа про нарОµення козач 

кою w. Кро.!евець Ні.ак не ького 

nony єцокfєю Тиwоm~хою noзam 
.о:~dної ;ци'tІІНИ вІlІ. коunанt ІІця 

В і нка Вереufєвського . 

Іб серпня -
І7 вереси 
І7ЗІ р. 7 

';{777 2088-3 · Cyп.1tn о'tаwнів ГенеРа.1ьноі 
арти.1ерІї та указ гетьwана осаJІУ-

.!У Генера.~~ьноУ apm.tepi У про j'6 ч:Р~~:я 
ВИПJІа'tУ _!:аJІуJІЗНН~ . І73І р. 

3778 2088-2 Справа · про внп.иату иа.ауваню 

жо.и;ца цькоwу orawaнy Івану Го- JI ~~::ня 
рецькоwу . 173! р. 
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8779 2088 Справа ПRО в~цачу, :аа.жування 14 Оерезю -
та ОАеаі 110.Ц11.аць1<і й роті , i:Wrя~. 12 

3780 1919- 3 Супл:t1<а батурииоь1<ого соmи.: 
ка ЮпІЮького по.пу Фe;itopa 

Стоика пРо звин:rваченпя :аите.ю~ 
с. Ве.пtке Бn.м11е По.11tавського 

по.пу Яре.а~ UЮРи в невиrТ.иаті 
боргу та заХоп.11еинt 1.1а1tна . !'731 р . 

3781 2885- 3 Лист rетьwна прилуць1<оwу 
ПОJJКОВНИКУ про при9и.JІКу ;цо ... . 
ГJІУхtв значковоrо товариІDа Іва

на Новицького та rетьuанськиіt 

Jіист rеиера.111 'Фон-Веіtdбаху про 
І.цо зві.11 на ви'fз;11, з Г.Q'хо:ва мурзи 
Іхриufского хана Абрахwана , ко
т)Рий nрибув /! справі роз11ухtв 
Із' аnорізьхого козака Яху11а. 

3782 3ІІ7 Ун іверсали гетьwана Дани.па 

3783 

Апостом CtaPirnнau Чернtrtвсько 

lro nо.пку про пt;цтверд:аення прав і~ ~~~~~Н-
Ів.11асності на wаєтки та грунти . !'731 р. Іб 

1912- Суп.11tа:а хозахt:в с , Коровинці 

Ьоwенсько'f co!'l!f Лубенського 
kio,111(y пав.ІЗ І Я1<о:ва СМищен1<ів зr 
h каргою на буичуковоrо товариша 
lд~щрtя По.tуботка за захопJJення 
~уп.11еиоrо грунту . 29 лиотопа а 

1731 р , 3 



3764 !297 
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Суп.11tка козака с . Іt.1111аЮІ , 

~пt.1ьськоУ оотиt Ніжинського 

по.1ку Роuана к.пиuенка 3;скарrо 

на піnаного СІунчуковоrо това

р1111а Деu •яна '1'7ранськоrо Рома 

на Биченка за неm.шеІне співиит 

тя з дочкою t вt;ц1.1011у о;цр)'DІти 

оь та лист rетьuана бу ичуково-

uу товаришу Деt.t •яну Турансько- ІВ .штого 

~ про розо.11f:J:;ування оправи. І73І р. 

3765 2?792 Справа про видачу паспортів 

3766 2847! 

в!Аоьковоuу товаришу рцяцько

го noJІXy Фе'дору Б}tто:вичу та ии 

теm u. С:Піmня пав.ІІУ Навроцька 

vy яа проУз;ц до u. J.І~к:вн . 

С:вtдоц~кІ Докази жиrе.1tв 

37'07 22!-59 Справа про зuенmення збору 

~еду ;цц гетьuанського двору з 

~~закt:в о . · JЬ!нк!в Новгоро,11.оькоУ 
отні Старо.цубоького по.ику та 

,_, 
JІМ'ОГО 
I7SI р. 

1 '""""1"~·· "",,,.І .. ·•· 

про спор11;11,же иня no.t~oвoY ар'rил:е з'Ь ~~~~~; -
pJ ї Старо.ц.Убського поJІКу . І731 р . IS 



3788 2І59 
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УНfверс али гетьuаиа даниJJ.а 

іАпосто.~а старuинІ: Старо;цуОськог 
~osy про nІдтвер;ц.а:ення прав f1зf-резня 
імас ное ті на uаєтки та. на,11.ания 22 аовтия 
f{инІв . !732 рр. 

3789 І9522 Суп.11Іха ~:ите.rя u. Короп НІжм -
ьхоrо пову Дани.аа Рохочt npo 

l:it;a.utнy повторного стягиеюнr по
І<азанщнни та указ гетьuана хору -
І!О.ІQ' Генеральної арти.11ерІ У про 

Розс.11І;1ування справи . 

І7-І8 
JJJJ'l'Oro 
І7ЗІ р , 

3790 21220 Справа про взяття під rетьwа 

3791 І952І 

3792 !952( 

С!.КУ протекцtю коJІИшиьоrо кан

µе.rяриста иитеJІя w. Вороиі а НІ -
~инсьмrо ло.ІІКУ Аи.11.рtя Теодоро- ~ ~Ь~~~; а 
І:~ича . !73І р. 

лис~ rеиера.ІІЬноwу писарю Uи-

хай.11 Турковськоuу про передач 

гетьІоfану ,11.0 " . UосКІІи оуп.1tки 
Іерс1.1оиаха Якова БогОJІЦЦ-11евсь -

ІО .пютого 
І73І р . 

листування з гаJ1.ЯUЬКИІі no.11-
ковнюсоu Григорtєw Гра6Янкою 

26 .ІІИ'ОГО про прио.11ання писарів д..u пере 2 березня 
nисування "правних кІІМг" . І7ЗІ р . 



- 266 - -

5793 25826 Справа npo ви(!ори -rowfoapaiat 
~ернfгівського по.яку значкових 
товарюпів Івана Доt.tонтовича і 

Івана киягниць1<ого . 

5794 25855 Справа про ви(!ори кoutoapawи 

&-23 
.ІІDТОГО 

І731 р. 

ІJJрн.nуцького nо.11ку зна.чковнх то

tварншів Коотян't'Ина JІtоаневнча t .ш~~~~ 
Івана Ваои.11евнча . І73І р. 

3795 26ОІІ оnреді.11ення про в_і;цправку 

~о ГенераJІьноrо оу;цу арештова

ного в Чернtгtвоькоuу по.uу в 

;~з:;р:з:м:;:~:в~Jntнова no пі ~н~. 

3796 19505 . ~онеое!Іня СтародуООької поJІ

ковоУ канце.аяріЇ про невиконан

ня ;цекре~у по.о~:ового cnf •иrе
.11е1.1 1.1. Crapo;1,y(! Іваиоw JІИповиw 

в вfдw1щцуваині захоп.11еJІих ре

чеІt у О.ІІвJІи Бернацької та у1<аз 

Канце.~ярі У. оrароду(!оькоw;у по.ІJ-

ховнику про розс.ІІfдування onpa- de~~ 
ви . !731 р. 

3797 25048 Донесення нtzи.ноькоrо по.uо-

вого сщі Сеuена Чуйхевича з 

проханням npo ццання il:ot.ty на 
ранг о . R:f.11икІ11цt ДівицькоУ со 

ні Ніжинського полку. 
22 .1ИПЮІ 
1730 р. 



.""~ І " .... "< •. 
•о•<р• 

3798 25934 

- 267 -

Донесення срj6fІяиського соr

иика При.nуцькоrо ПО.ІJКУ Аи'І'Оиа 

'Іроцини з результаrаwи перевір~ 

Орельської. сстиі Полтавського 

полку для звільнення вj;ц спJІати 3 березня 
порцнt і рацtй . 1731 р. 4 

3799 3СО95 Указ канцеАЯрі Ї НfJІІИИСЬКОWУ 

ПOJIJ(OBID!KY Івану Хрущову про на 

дання звания значковоrо rовари

ша wtщанину w. Южин Роwану Яно 
ву , як спа;цкоєІЩІ.І своrо тестя 

значкового rовариша Петра Уwан- 14. червня 
ця, f734 р . 

3800 30152 Справа про взяrтя пJ;ц геть - 6 JІИстопа а 
wанську проrекцt1.1 Ніжинського J7:іfтня 
купця-грека [рія Гоги . 1733 рр . П 

3801 21558 Справа про спорядження на 

будівництво Української JІfнtї 

заwjсть козаків десяти тисяч 

8802 21557 Донесення геrь wана, llанила 

АпостоJLа КqJІегі ї j нозеwиих спра 

про в tдnравJLення 8СОО козак і в 

на 6удt:вництво Українсь;.ої JІf

нії та зwеншення в зв • язку з 

21-28 

rtЗ~~. 

циw війсь-кових постоїв на Украї Z7 .nилня 
ні . 1731 р . 

ІЗ 
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58Щ 22258 Суп..rіка ко.аишпього старости 

о. Пере.шdн Ки:сн..rtвоьхо~ ootпf 

Чернігівсьмго поJЖу Євоея ЙOOf -rs травня 
фова про взяття пtд протекцію. I7SI р. 

3804 2226! Ухаз гетьмана чернігІвсько~q 

ПО.!ІКО:ВНИКУ МихаІІ.ІІУ Богданову 

про розсJІідування cкapni коза

кJв 1.1 . Синявка ЧернtгJвського 

по.tку с,>епана t wаксІОІа Лувев

оькнх на сотенного mioapя ,Іtани 

.11а Струmнсьхого за захоп.:иення 9 квf'l'НЯ 

uаІІна . I7SI р. 

5805 22944 Суп.1tха коропоького сотника 

Нfиинського ПO.llkJ Григорія Тро 

фИ~.1овнча та указ гетьwана нtжи1 

оько~.q по.аковнику lвану Jрущов 

про зві.1ьнення короnсьхнх коза 

кtв вtд несіння С.Q'а:бн на ФОР- ІО берези: 
I7SI р . 4 

3806 22945 · Суп.~.Jка а:ите.1я 1.1. НІ.ІИн Ва

снм ладаровнча про стягнення 

rpomell з значкового товарн•fв 

павJІа nучковоького , Якова Бог

дановича та Петра Мокрtєвнча , 

заборгованих в Низовому поході 

у царнцнноького !tНТЄ.ІЯ Прокопа 

Ізвозчихова та звl'.п.нення з за1 

.ISJl.Y ІІого родича-значкового то 

вариша якова Бакумова f указ 



Jluo•po>-
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геrьw:аиа отародуе!оькоw:у і чер-

ні гівоькоw:у по.ІКовникаw: про ро -.1ют~~ 
ОJІ:tдування оправи . І73І р, 

3807 25029 2 Справа про оОвииувач ення 

Cew:eнow: Стре.rецькиw: зtиківоько
го протопопа Гцяцького по.rху 

та коте.rівоького наw:tоииха Іва-

на ТИw:офієва у поОиттt та зиу- ~ :иовтю 
щаннях з овященикtв npoтoтononi · h~~o~~ni~a7 

3808 2~ Cyn.li ка вдови козака w: . Нов-

городка С'І'ародуОоького ПОJІКУ 

Євдокії Караоихи та указ геrьw:а 

на старо;цуось1<оw:у nо.rжовнм:ку 

О.Іексащру ,lІурову про поверненн 

єпtокопоw: Jро;цІовоw: Jуракtвоьхи 

третьоі чаоrини .~uина , зaxon

.reнqf за С!орг УІ чо.1овtка . 

3809 23034 · Суп.1іка козака НtжинсьноІ 
ПО.!ІКОВОЇ oorиf Яоька СадоВНІ{'ІО

го ЗІ скаргою на Ора'І'а павла №

ІхаІІ.tенка за захоn.1ения спцкови 

tгрунтtв та указ_ гетьw:ана иtинн

рькоwу no.ncoвow:;y oynt про роз 
Р.1fдування оправи . 



З8ІС 23032 
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Суп.11fка жиоrеля 11, Г.иухtв 

Де~;~ • яна Поповича про оt'яnіення 

~:~трафу з комtсара Го!)Аія Івано 

:ва за надwfрниІІ: визиск провtан 

''· 
ІО грудня 
І73І р . 

З8ІІ 28035 Суп.1tха иитец w. Воронtа 
Ніжинського по.пу Івана Прохо

ровича з скаргою на :воронІзько 

го :вtІІта Афанасія Дереча про 

ю:тягнення Ііого сестри ~росинt· 

Гречихи по;цат1еаuи на провіант 

д.11я ко1.111аніКці' І на утриwання 

пourrн та указ гетьмана Воронtз -
кo.iq сотенноwу ур~цу про розе.._ -гріі;~О 
дування справи. І73І р . 

8ВІ8 25087 Суп.1іка w і 111анина w. !(ро.еве ь 

Ніжинського по,uу 'r:ваяа Правдю 
ка та унІверса.11 гетьwана про 

надання права на стягнення rpo 

• eit заборгованих іtого баn.ку . 

88!4 2266! Справа про ви бори коwІсара-

ми Г.1ухІвського гарнізону wва 

2!-28 

нии;. 

ришtв Г.~;ухівськоУ сотні Гаври- 28 гру;11.ня 

.1а Jураковського І Якова Степа ,g8~fчня 
!732 рр . 

І '~"""::г;:::::-••<1'00 І ··~·· 
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88!5 23283 Справа про пІ11.t-вердження 
nрвва безш~тноУ roprtв.11t пrrив 

JІьськоJ,(f купцю lвану ~р,цІ'-"ову 

КроІ•к Ко;о••ктt<Пром•· 

та звільнення Roro ,towy в w. ІО грудня 

Вороніж Ні.ІИНСЬКОГО по.ику вtд $33і;і t'НЯ 
ПОВ1!ППОС'І'е1l , 1732 рр , 

З8І6 23527 CynJiiкa козака u. Ніиин rapc 
оиwа БІ.н.яка з скаргою на дt.~и'І'JН 

Корсака за захоп.11еиня куп.иеио

го у його родича JJfoy '!'а указ 

ГЄt'ЬJ.ІЗИЗ нtжинсьхоwу полковник 

Івану Хрущову про розс.11tдуванн~ ІВ-20 
справи . ~~~н~. 

38!7 23528 Указ ге'І'ьuана Oaxua ~ ькоNУ 
со'І'Нику Ніж:инсь:rого по»:у про 

повераения дзвонів , зняrих в 

І7ІІ р. Оахwцьюtu соmикоw 

Кири.11оu Троцькиw В церкві 11. 

Уuань пі)І. час nрутсьІ':ого похо- ІВ грудня 
ду . І73І р, 

38!! 28529 Суп.u:і ка пі)І.І':аицемрио'І'а Іва 

на Креuнєва з скаргою на п1апо1 

щика Ю!ри.1а Че.UJСкfиа за оОвии; 

вачення ll:oro зятя-Оупчу:rовоrо 
товарИ!Іа Івана Топо.1ьницькоrо 1 
переховуваНнІ крІпакІв-в'І'ікачt1 
t<a про розорення ll:oro WВЄ'І'КУ в 

о . Топалівка киое.1tвоько1 сотні ІО-І5 

Чер•ігі•оокого "'"'' "''""'" Р!И"~. 
вказаного прапо11t1ика ГригорІєw 

ОВд~євича . 



1 ·"~~ І " ........ 
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8819 23532 

3820 23534 
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Указ ге'І'ь11ана 21.ани.11а Anoc 'І'О 
..а нІuІЮькоw;у nо.1ковнику Іва

ну Хрущову про переJІ.ЕІЧ)' оправи 

про визиск Р.РІІ@ НИ 

но11 Ащt є11 ·1~1 ануА.1овиw грошово 

го боргу з нtжинського грека 

·::;::ь~:::т~:~ь:~~~п~~~::; ~ту~~н 

Суп.1Іжа Івана Покощевсько

го з сжаргоn на ко.ІЮІ:нього ві 11: 

та Роnоькоі' :во.tостf ~аро;n,убсь 

кого по.~п<У ваоим Uоскаленка 

за обвинувачення Roro в невір
Ііоwу ревізуванні збору по;цаткі 

'!'а указ геrьw:ана бупчуковоwу 

товари11у Івану І<»тяевоькому пр JІИ~~~а;ца 
розс.иІ,11.ування справи . І73І р , 

8821 23783 Суп.11tка wІщанина 11. Г.1ухІв 

382 2ffi'І2 

НІЮІНОЬ\І:ОГО . полку Івана По.11он 

ського про зві.ІЬненяя Яого ;цо-

Wу в І;ц пос'І'оD '!'а'І'арського WJP- І5 веРесня 
зи І Яого оточення . 1731 р. 

Листування rе'І'ьuана з ново

ІІJІИНСьхиw оотникоw Ніжинського 

по.пу Іваноw ІІІкпІкевичеw про 

представ.~енн.я куnчоІ на w.кин . 

І'""~~ "Р•• .., .... І ····· 



.. "." 1 •>OO.on. 
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3823 2З7ІІ 
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Справа про за6езпечення про 

вtанrо11 Охочеко.wонноrо пощ 

полковник а Григорі я Пав.11овнча , 

котрий повернувся з низового 

похо;и;у . про переко1.m.11еІ<'J'увания 

nо.ІІКу та про реwон! .аtтавр. 

КроЬоо 

20 .ІJИС'J'ОП да 
І73І-
20 КВІ'J'НЯ 
І732 рр. І7 

38211 23923 Донесення ко.wісарів Івана 

Фі.1fnовського та Фі.1Іпа Борза

ковського про резу.rьтат перевf -
ки з6орfв порціІІ t раціІІ ди 

Г.rухtвського гарнtзону від за ... 
сей1«:ьких сотень та унtверса.11 

геть.wана про порядок за6езпече -._~і;~ 
ня Г.rухfвського гарнізону . І7ЗІ р . 

382~ 239211 Справа про утрн11ання nочар-

5826 23925 

ськи.w сотеивн • уря;n.011 С'J'аро;и;у6 

сьжого ПО.ІJ\'У з 11tщаннна .w. По

гар Васи.ая NІІКИ'J'ІІНВ тридця'J'И 

карбованців за невиплату nор

цН! і рацій. 

Cyn.1tiкa коwtсарІв НовоІLІІИн

ськоі сотнt НfJИНСЬКОГО ПО.І[!І;У 

Григорія Туn11цькоrо та Федора 
R"жу6ова про за.ІtИ11ення за ни1о111 

по Їх посаді п.1атнt . 

ІО-І5 
жовтня 
173! р. 

5 жовтня 
І73І р. 



- 274 - -

І'"~~ І ........... 
""к•р• 

l'""'".j"'''' А ....... І····· 

8827' 24077 Прохання до нtа:инськоrо 
nол:ковоrо суддt npo звtльаеннr.r: 

на nОІJУШ! ' ХВорих арештантів ~ ~~~нЯ 
_ .Чернетм І?~ р . З 

3828 25926 Укази ren.waнa нfпнськоwу 

поn:овоwу cmf про вІ;!І,nуск t1a 
поруки з ув •язt1еІІНя сеwенtвськ -
го старосrи Васим Bиmнeцьii;orn 

'І'З черні rtвоькоwу поJІКовни ку 

михай.иу БогlІ,анову про зві .u.нен 

· ня в і ;ц поса.ци · поn:ового мw t ca 

ра зпачковоrо rовариmа Івана ~~ ~~:g:f 
Кюu:нецького . І7ЗІ р. З 

3829 22702 Донесення: nриJІУцького поJІКо~ 

ника Ігната Гз.rагана про одер

ааннЯ від геиера.uа Фои-Вейсба-

ха ;церев •яних герців ;цля вfд-

~~~ю:~::; :~~~~~::~'І'~В~ура&а ь~~~~Я: 

3830 211398 Справа про вf,11,wов1 нfаиж:ь1t0 

го гре1tа ІІка Попера вІдmкодува 

'n! зб~'І'КИ цовІ Аиао-тасfУ ЧуйкеЧ~з~СfОПІ~8 
вичев1іІ за ві,111.1ову одружитись 23 сtчня 
з її дочкою. І732 рр . ІІІ 
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Сnрава про взаєuні зневаги 

та о6ізвання зра;цникоu ufж жук 

.11Янськиu старостою Nнxaii.1:1ou 

Івановиu f ю~теJІеu u. Понурнн-

:Р:;:~:~~ськоrо ПОJlКУ Іваноu ІJ~п~~ 

3832 24047 Донесення .1у6енськоrо пощ~:ов 

3833 24048 

3834 24049 

ника Петра А11осто.11а про затриu; -
ння в u. РоuЮІ на ярuарку жите 
.1:1я u. Ніжин •Федора Корнеєва, 

·~wосквитнна" ТИwDфія ЄреІІЗєва 

та житеJІЯ u. Вяз ьuа Па рф она Гu . 
.пьова з фаJІЬJІІивюm гріmwи та 

указ гетьuана Генера.п.ноuу ві Іі 

ськовоuу суду про розс.11ідуванн: .J~;~O 
цfєЇ справи . І73І р, 

Суп.1:1іка поповича с, Чарторн 

чи Г.tухівської сотні Ніжинсько 

го поJlКу NихаГ!ла Костянтиновичо 

31 скаргою на сі.11ьську старшину !2 серпня 
за притягання до повинностей, І73І р. 

Cyп.ttfкa стаJХІІини Нfмин<;ьког( 

по.nку з проханняu про дозві.11 Hf 
збирати 200 лорцііі ;цАЯ пере,цачі r4 червня 
до Чернігівського лq.11ку. І73І р . 
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ЗВS5 211050 Суплtка знач1<ового товариша 

Ахтирсь1<ого ПОJІІ(У Петра ВИрцен 

сь1<ого та указ гетьмана черні -

гівському поJП\'овнику UихаіІ.пу 

Боrд.анову про отягиення з стар 

111ини гроmеіІ заОоргованих пtд 
24-29 
липня 

час Су.~rацького походу , І73І р . 

58"6 2'502 JІИст гетьwа11а Данила Аnосто 

.ra Оунчуковому товари11у якову 

Я1<уОовичу про випJІату зоОов • я- 6 :іовтня 
зання сп.~штиm кредитораw Оорг . І73І р . 

5837 22997 Указ геть~.tана нtnисьмwу 

по.ІОїовни:rу Івану Jру11ову про 

направ.rення ;цо w. Г.Q"хfв 11:11те-

"~в w. Ніжин Івана t Якн~.tа Ра-

;1,tонових в справf невип.nа'І'І! гр 

•eit ніа:инськоІQ" rреку Івану Се 24 ГРУдНЯ 
АІЖУ . І73І р. з 

3836 25867 листування геrьмана з пол-

1<овниR01.1 Г.пухІвоького гарнізо-
ІВ-2І 

ну 'І)'ргенєви~.t про оооО.111иіІ ск-

.rа;ц гарнізону, ~~~н~ • 

5839 25:366 Cyn.1.i1<a а:иrе.rя w. Г.11хtв Ні 

аинсь1<ого по.ІІІtу Григорі я Бо іІче1 -
ка ЗJ с1<аргою на г.rухtвського 

вfІ:Іта та ОурЮІстрtв за приІQ"СО 211 грудня 
ве оОрання ІІого зОtрщиком по;ца1 - І7ЗІ р , З 

ків. 
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3840 25363 Справа про забезпечення про-

'3іантоv і фуражеw: То6ольсьЮІJІ 
5- І9 рагунсьЮІІ! по.uк розwіщениі! в 

JJИстопа;ца 

Гіз:ЦЯЦЬКОW)' ПO.JJKy. І73І р. 

384І 25843 Суп.JJ і ка бунчукових теВарfІшj 

Івана 3а6іли та Івана Савича 

про надання паспортtв на проЇЗі 7- 8 
АЮТОГО 

;цоw. Москви . !731 р . 

3842 25832 Справа про призначення лиса 

pew Генера.JJЬИОЇ вtйськсвоУ ар-
тИ.ІІерj Ї ан теля w. Глухів Нtжии 

ськоrо по.пку О.Иексан;цра Король 

кевича та затвер;цжепня на поса 

22- 26 ;ц і ота w:ана Генера.11ьноЇ арmле-

1~~Ї3~~ рі ї Івана Фfлоновича , 

3848 26003 Донесення лубенського пол-

овника Петра ·А11остола про ві;ц-

t.IOBY короВИНОЬІ<Иt.І старос тою ПО-

вернути козаку о . Коровинець Ро 

~енської сотні Лубенського пол-

~У Пи.иипу СагаІідач енку грунт з а !JІИПНЯ 
авністю років . 1731 р. 
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58lJ4 26149 Справа npo nереховування 

3845 !2682 

цовоD бунчукового товари11а ТИ 

uофtя !оравки СJІуаительки 6)'fІ-

ЧУкового товариша Баси~ Роuзн -
вича та коnіУ JJИстtв на право 

вJІасностf бунчуковоrn товари11а 

Роwановича !Іа о . С.ІІ)'чКИ Cmpo- 22 сf 11ня 
;цу6оькоУ nоJІХової сотні . I'fflI р. 

СJп.1tка .И!'еnки u. Новгоро -
ка С!'аро;цу6СЬІ<ОГО ІЮJІХУ litapl у 

деuуркІвни :і скаргою на 6ра!'Ів 

за захоп.11еиия· спадкових гр1шеІі 

та указ гетьuана новгоро;11,сь1<0-

uу Со!'ниху про розс.1t;11,увапня 17 .иипия 
І73І р . справи . 

381+6 12688 СуnJІіка JSИТеJІІІ ГJІухtвоькоrо 

noвf!'y НІжнюьхого noJJКy nиJl)l

na Бощtаренка !'а .tис!' гen.uaf!З 

РиJІЬськоwу ВОЄВО;ІІ,f npo .ІІ.ООВІ.І 

на вивезеm1я ;11,руаини із OJI. 

І" .. "".і-;;::::-···""· ..... 

Некрасів Рильського пов.fту , пі - 15 червн я 

,;аної поutщикtв Росоuашнних . !731 р. 4 

3847 !2684 СупJІtка ~mте.хя с . G.ІІоут ГJQ' 

ХІВСЬІ<ОЇ оотнf Н!ЖИНСЬКОГQ пол

ку деu •яна гераоиuова зі' окаргою 

на Си;11,ора Jian1<0 за nоби!'!'Я .11.РУ- 2 оерпня 
jаини. !731 р, 
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3848 І2Ь81 Суп.піка священика UиxaR.1tвo1 

кої церкви 11. Г.1)'хtв Нtzинсько 

го по.и:у- Никифора Івановича. та 

унfверсаJІ ren.11aнa про повернеr 

ня овященику праве збору І.ІИrа 17 червня 
з ваzницf. 173! р, 

3849 І2Ь80 Суп.11fка довбише 11 . РоІІНи 1JJ 
бенського ПО.ІІСУ Григорtя Бачин 

оького з скаргоn на при.rуцького 

поJІКового обозного Uиxa\t,lla Огро 

новича за невипJІату гроmеЯ за 

.участь в Низовоwу поході та ,ука 

гетьwана П}Ж.Q'ЦЬКОІІУ ПОАКОВНИКУ 
17- 20 

Ігнату Га.11агаиу про розсJJt;цуван 

~~~н~. ня оправи. 

3850 12Ь79 Указ геть11ана Генера.ІЬиоwу 

вtЯоьковоwу суду про охорону. 

ув•язнених па.1tувоьких nre.aiв 

Федора ПусrовоІІ:тен1<а, JJJк • я)ia 
·Товоrокореня >'! товериmаwи', осуд 

жених до оwертноУ кари за вбив-

omo ctw•Y wозирського єврея з 18 червня 
11 , Є.1ська JІеRби JJ.аз-аревича . 1'781 р . 

385! І2Ь78 Донесення Ht1111нcь1<o'tr· по.паво· 

аанце.жярі Ї та розиох па обвину-

ваченню кро.1езецького писаря 

I.11.1t Каwепеченка і n}Жсвоєині 20 червня 
провіантських грошей в f728 р . І731 р . rl 
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3852 !2677 Указ гетьwана коно!'Опськоwу 

соnшку _про розс.1t;цування рка' 

rи коз ажа о. Поnівиа Конотоnо ь 

коУ сотнt Нtжиж:ького noJ!!(y 
Якова UихаnJІе11ка на козака Сав 

1·"--1""" '"'"'І"··· 

ху ЗасН.u:у за 'J'8ЄШІУ купfв.ІШ , 26 червня 
гру нту у ро;цичкн . І73І р. 3 

3853 12676 Справа про з:nинувачення свя 

vtеника с. Вериги11 Г.rухtюької 

оотнt НІ.мнського по.uу АщІя 

Островського в крадtжцt церков і~ 6:~~~-
них грошеІІ. І73І р. 21 

3854 12673 . Указ геrьwана приJІуцькоwу . 
~оАІІ"овнику Ігнату Га.1агану про 

jІ)озс.1t;цува11ня скарги 6унчуково

Іго товариша Ащрtя ЛизогуОа на 

І:: вященика о . !фапивня Красноко.1 -
~инськоУ сотні При.1уцького пов 

~аои.~я Зtнов 1 ~а та Грицька Та - Іб січня 
ІРасенка за не91nл:ату боргу . І7ЗІ р . 

3855 !2672 Суn.1іка Ц'І'Є.ІЯ с.11. ТУрки Ри-

\,Іьоького nовtту UихаІU:а Афаиа-

1::.' ева про СІажаЮІя nоверну!'Ися 
Іtо о . Чрртороги ГJІУхівсько ,у 001 

Ін і Ніжинського по.о:у про иевt;11,

jпуок іІ:ого на Україну dояриноw 

jqydapeвиw та побит~ dатогаwи . 
10 червня 

173! р . 
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~о••ро 

3856 І2686 
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Справа про побит'1'fІ значко:ви~ 

товари•е~.t карпо~.t Uокрієвиче~.t 

уро:аеиця Ри.rьсьиого повіrу JІук 

яна Ctpei.toyxa :в w. Зінхі:в Гця~ь29 чер:вня 

1tОГО ПО:ВfТJ за· ПЙ;D.ОЗроІ) :В кра- fr3~;f'!'HЯ 
;11.fаках . 1732 рр. І4 

3857 І2675 Суп.rfиа аиtе.ІЯ w. Г.rухt:в Ні 

3858 І2674 

иино ьхого по.пу Ан;11.рtя JІевченис 

'!'а лиот ге'!'ьwана ри.nсьхоwу воЕ 

воді про повернення майна ув •

знениwи в воєводсьиІ·ІІ ианце.ая

р І ї розбІІtиикаwи . 

Суп,11іиа вІІІоь1<ового канцмя 

рно'!'а Івана с.tучанtвсь1<ого І 

унІ:верса.1 гетьwана про взяття 

с.tуqанІвоьиого пІ;11. гетьwансьиу 

nро'!'ехцІю . 

Іб серпm 
І731 р. 

Іб- 20 
серпня 

Г73І р . 

3659 І267І Справа про захоп.1еиня сп<ЗА-

хового 1111нту в Черні гtвсь:коwу 

ПО.ІИУ ВfІtсьховиw '!'оваришеw Пан 

'!'е.1еІІwоио11 UоирІввичеw у своїх ~~ ~~~ 
бра'!'ІВ Карпа '!'З Васи.ІЯ. Г73І р. ІЗ 
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5860 12668 Суп.1 Іка аите.u u. ЗІнкІв Га-

JАяцького по.rку ТкuІ>фJя W.атвJєви 

ча гетьwану та указ геть11ана 

господарю Г~яцького з.аwху про 21-22 
з11еншення по;цаtку за uлин. '!'~~~яр. 

5861 !2667 Указ геть~.1ана ні!Инськоt.ІУ 

ПО.ІКОВНИХУ Івану Хр)')ІІОВУ про 

розс.1J;цуванвя скарrи аи'І'е.n.хи 

с . Ревут1uщJ Кро.rевецькоУ оо1'ві 

RІZІІНСЬКОГО по.пу Агрипини Ро111а о

ВОЇ на свекра llpwo.ry По;цоооон-
ного за захол.пення спадкового 

waltнa. 
23 tравня 
І73І р . 

3862 12666 Справа про звинувачення АРУ 

3863 !2665 

анною значкового tоваJМІІЗ W.Sрфсф 

Дороdfенко ового ;ц~ка - бунчука 

вого товариша Васи.rя Дорошенк.:J 

в 06,зиванні Уї ta п баtька 26 травня 
зра;цникаwи . h~?~~я 

Справа про невип.ІЗ.'!'У гро11еІt 

- знач..а:еиw товарише11 Чернtгівсь 

.!'ОГО 110.uy Івано~ Кринкевичеu 
та С:орзенськиu козакоw гераси -

11011 Пи.1ипенкоu прохорtвськоwу 
со'І'нику НІаинськоrо 110.пу Сеuе

ну Григоровичу І козаку ІПЗлова-

.11tвоькоУ сотні Григорію Чу Іt 11:еви ~9 .К:~ия 
чу позичених у Низо:воr.су поході . І73І р. 

І .~"-~,~··· 
••<1'0• І····· 
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3864 І2б64 СупJІfка ииr~ьки w, Баrурнн 

Нtж:11нськоrо поJІКу Оришки Ііарtн 

нихи t указ гетьwанв 6аtуринсь 
коuу соmнку Фехору Сrою:у про 

стягнення гpomeR за рtшенняu 

КроІ•и 

01Jr.Y з Степанихи КорнtєвоУ і 4 t~ервня 
іWХВЙ.ІВ Бt.1оцеркtвця. І7ЗІ р. 

3865 І2б6З Суп.11іка o-rauaнtв та !'озакtв 

Шаr~ова.11івськоУ сотні нtzинсько 

го ПОJІКУ з С!Сарrою на НВКВЗНОГІ 

соmиив rригорtя ЧуІtкевича зв 

перехоп.11ення указів по виборах 

сотника - і прохання про обрвн: я 

СОТНИR'ОW Кири.ІВ ЛВзкевича '!В 

указ геrьuану иt.ииоьком,у по.1-

ковнику Івану Хрущову про розе 

.11іхувания справи . 

3866 12662 Суп.11fка значкового товариша 

Переяс.иавського ПО.ІІКУ UоІІсея 
ОСовецького ra указ геrьuана 
Чериігі вськоuу по.11иовнниу Миха~ -
ху БоГJІ,анову про сrягнеиня гро 

111elt за куп.11ених конеR з козака 

29 червня 
5.ЮІПНЯ 
І7ЗІ р, 

JJООецькоf сотні ЧернІгІвоьиого 50 червня 
по.ІІКу Івзна Зубахи. 1731 р, 
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8867 І266І СуnJІt1<а · иите.ля с. Гир•явки 

Корибутсь1<0Ї сотнt Прилуць1<ого 

по.111<у ОJ!е1<сія ~рча та у1<аз ге 

ть wана г.иухівськоwу сотни1<у про 

стягнення боргу з жите.11я ·хутора 

лідс , Сеwянівщ1ю Г.Q"хівсь1<0Ї 
28 червня 

сотні Н іжинсь1<ого ПОJJІ<У Івана 5JІИПНЯ 
Хуторного . I7SI р. 

3868 12660 Справа. про захопJІення wаАна 

та побиття жиtеJJЬкою w. JІохвиц: 

Лубенського ПОЛІ<У МЗриноD І№ІІЗ 

нецькою підданих генерала фон-

Вейсбаха :о се.11і Андріяшів1<а 9 червня 
Г.nинсь1<ої сотні . !781 р . 

8869 !2659 Суп.11.іка житем w. Г~ухів Ht 
жинського по..11<у з.11отника Григо 

рія Криворучки про невип.11ату 

грошей rваноw ПоJJонськи1.1 і Іва 
ноw Шевченкоw по судовоwу pime1 

v~н~. ню за побиття. 

3871 26384 Донесення 1<оwіоарів Староду 

ського поJJКУ та у1<аз гетьwана 

полковнику про забезл.ечення 

про:оіан,оw в w. Гороь1< арwіІ!сь 
2- 14 

кої роти , що переі!шJІа з w. Го- січня 
родня Стародубського по.u:у . Г7SІ р, 
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387! 2665І- донесення куренних; отаwанІ:в 

та коза~сtв ,w . Ново11.1ин І;Ііпнсь

кого ПОJІКУ з проханняw призначи 

ти горо;цовиw otawaнow 6ун11уково 

го товЗJІІ•а Леонтія Wете.иьоьхоr І79І р, 

8872 2552- 2 Супдfка значковоru rо:вари111а 

ернtгt:вськоru по.1ку Я.о;о:ва І.11.11 -
а зі скаргою на родич Ів друиини 

jза захоnJІення докуwентІв на во-

1.tо;цІнвя wаєткаш~ та указ rетьwа 

Іна 11ернtгІвськоwу ПОJІКОВtІНКУ 

ІuихаІ!.чу Богданову про розс.пt;цу- ~;~~ 
вання цІєУ справи . І7ЗІ р. 

9875 2381- 4 Указ гетьwана 11ерн!гtвоькоІj)' 

по.п:овни1tу І;~хайJІУ Богданову 

про розс.1!;1.ування охарги козака 

ЛюбецькоУ сотнf Михай.11а Митці 

на священика Кузьwу за привеР

нення 11 nІ;u.аж:'rВо. 

8874 29326 СуnJІ!ка а:ите.u w. НІиин Коо -

мнтина КосrецькQ.го та указ 

етьwана нtимноькоwу по.nковнику 

Івану Хр7111ову про призначення 

ІНШОГfІ СК.ІІаА1 nо.rкового ст 

JІі розг.ІЯJ.У справи~ звинува-
11ен!И Коотенецького в t1.1Кht'fll 'і<І 

рекtв . 

6 червня 
І79І р, 

2-6 

ни~. 



3875 30158 

8876 ЗОІ78 

3877 80598 

387 
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Супліка греків w. Ніжин Dpt 
Гоги , Настасія Папаwафа та f.н . 

з скаргоu на стряпчого Костян

тина Косrенецького за змвагу 

7а указ геrьwана ніжинськоwу 

по;~новНІІКУ Івану Хрущову про 

розсJJідування справи, 

Суп.1fка грека w, Ніжин Ацц

рія МануіІ.~юва з скаргою на іно 

І-0 
.1истопа;ца 

І7ЗІ р. 

І '~"""і-;;;::::-••<ТОО •О••• 

зеwного хуnця васиJJя Салаті за 29 листопа а 
НЄВИ,!!.В:ату 6оргу . І78І р . 4 

Листування гетьwана з ніжин 

ськиt.t по.ІІКовникоw rвa нo t.t Хрущо 

виw про передачу в розискну 

канцемрі ю справи про поJ1)а6ув -
пня купця з Варшави Погана Фа- ~~-2~я 
<!ера капі таноt.t йоганоw Периноt.t І7~і р. 

Донесення гадяцького по.пко

вого суnді мартина Штиmевськог 

про видачу гроши wа rюрціІt і ра 

цій з Гадяцького полку. 
5 .mпня 
1734 р. 

387 303Sб Справа про виси.ику козаків 3 вересня 
і по.споцmх :ц.хя ре1.1онту :Батур 167~~Рооня 
НСЬКОЇ і HoBOWJJl!HCЬKOY гре()е.nь 1735 рр. 25 
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3880 20561 

3881 25166 

388 2359-

ДонесенІjя гадяцького полков 

пика Григорія Гра6янки генера 

JІЬноwу о6озноwу про о:цериання 

указу про готовність до походу 

та донесенпя поручика Якиuа 22 JІХІ'l'ОГО 

ТИt.tофfє:ва-КанцелярІУ про доо- ~7~~топа;ц 
тав..,ення в w. r..,ухів пороху . 1737 рр . 

СупJІfка ЖИТЄJІЬКИ с . А,о'І1'ИНіВ а 

Кролевецької со1'ні НіJІИаського 

по.nку О.П.арки Михайлихн гетьман 

з скаргою на Ваои.nя Поповича . з 

ПОЗ8ШМJ6не СJІfВЖИТ'rЯ з ЇЇ доч - . 
кою марією J в і;цwову о~руаити-

:; ~:-r~:;; :::::::н;р~:::~~= -JІJ~~ 
ськоwу про розсJІідування справ Т:ТЗІ р . 

Справа про звільнення вf;ц 

військових та зага,льно-наро;цни 

повинностей вдови значкового т -
вариша с. Медведівка Топа.11ьоь- f~зі:чня 

кої сотні Старо;цубського порку 9 серпня 
Ірини КостянтнєJ.ІоЇ. Т:Т':!І5 рр, 21 

388: 2885- f СJІідотво про ВИJ(ачу порці й 

і раці!! з лохвицької сотні Щ

бенського no.nкy ;цля І нгерwо.11ан 

доького по.ІІКу за JІиотопад 1731 І73І р. 
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388/J З5ЧО Справа про ого.11011еяня в 1о1а::10 

1Poct Яоьких по.ІІКах про покарання 
СІатогаІІИ та вічне зsс.11ання иоза 

ка ЧернtгІвського по.u:у Горо;ц

ницької сотнt Якова Ковзаиенка 

1·~"·-1-;;;::::-.. , ......... . 

за сі1рияння- переходу через фо~ ~ Щ~~; 
носtи за кор,J.он купецьких щей І7ЗІ р. Іб 

З8В5 Зб56 Справа про nрив.11аснеиня прн-

І.І!Уцьхи.w ПО.ІХОВИІоt О<1ОЗНИІоt wиxalt

JlOU Огроновичоu укра]І.ених жонеіt 

ВО.ІІІВ f8 Ін . іtого ПіЦSІІИІ~ІН у 

козака о . Раски ІваницькоУ сот- ZI червня 

ні Лавра Проценка , ув • язнеиня rоsа~резю 
Яо~ та по<1иття . І7З5 рр. 4І 

8886 3654 Справа про захоп.rеиия спадко 

вого .waitиa онуки ві іtськового то 

вариmа Тараса За<11JІИ ІІого ;а.ру

гою дРуаино11 ПаJІагІєю , про по

<1нrтя коза11:а ясь11:а Uе.1е11ка <1а-

1'уриноькиu со•nп1ко1~1 О..ексtєu 

деШu.овськи~.t, про використання 
ииu 11:озакІв с . красне. на особи- Іб червня 

с mx роботах ra о<1тяа:ення пода~ fl3j;t mя 
ІШАН . І7З6 рр. 25 



3887 3727 
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Справа про 'ЗІІІ.11ь11енвя поро

хі11никfв ГенеральноУ apm.11epU 
ІІІД вНІськових ПОСТОЇВ і повин 

ностеІІ та про розкидання свяще 

никсu w • .Иг.mн СтарО)І.Уdського 
поJІку 0..ексаидроw JІе.11ицькиw І 

вІхарfєw се.1Ітри f сірки , заго 

тов.11еної JІеонтtєw Нечаєu д.rя 

порохового заводу . 

3888 8960 Справа про закуп.1ения у на-
се.1енвя JІtво6ережноУ України 

провіанту в ПолтавськиІt "wara-
зейн". 

8889 4634-: Відоwість про слоряu:ення 

поJІ1\'овоУ та сотенноУ арти.1еріУ 

в Нfа:инськоuу по.uу . 

389( 4800 Справа про захоп.11е1н1'я грунт 
dунчуковиu товариІІІеw Mol!oeeu 
ді.іитровичеw у вдови чериІгІвсь 

кого полкового судді Wapt Ї 
Тризничової та про взаєwнt роз 

Кр.о"•~ 

18 JІІ!~ГО 
Г73І -
IS грудня 
1736 рр. 

21 січня 
1731-
23 серпня 
1734 р. f5l 

10 dерезн 
1731 р . 2 

рахунки з зятеw - чериtгівськи1 17 :аовтня 
віІІтоw йооифоw 'nІто11мчеw та ін . ~~~Равня 
ocodawи . !732 рр. 28 

Пр11>1 ... 



- 290 - -

1""~'1"~"-.. ,..,. ..... 

S89I 5734 .lІ.онеоення уnравитец 1.1 . По-

f'len Старод,убоького по.1ку Петра 

ІГJо.ІЯнського канце.tярtІ WfвІотер 

~ькоrо П!№В.,І(fння wа.11оросіІІських 

~прав про надfс,,11ання до канце-

f.!lJ!pl ї рапорт і в про прибутки та 

І!Jитрати wtськоУ, казни за квІте -

JНь-вересень І73І р. І7ЗІ р. 

3892 5052 Справа про захоп.1ення .wt•а ни 

jнow w. Оо'І'ер київського лову 

Юндратоw ЧешуRкою коней у чар- ~~?-есня 
нtrі:всьJ<ого 6уршютра петра Ло- 19 І(ІІіТЮ 
jп~ти за иевипмту борrу , ryss рр. 27 

І7'Ю р. 

5693 12534 JJ.онеоения гадяцького по.цово 

гр писаря Івана Сите.нського про 

~неwожливіоть розгл:~у скарги по 

ручика Г.аухІвоького гарнізону 

t;JJJeкcaндpa Ароен•єва на ;цру:а:иву 

капітана Се1.1енівоького по.11ку 

Івана Косова за наУзА на xytlp 
його РОАИЧЗ - гадяцького ПОJІКО-

вого обозноrо максима Борохови-

ча за відсутністю nоJІКовоУ стар 29 .ІGІnнп 
шини . f7'Л р. 



"894 12541 
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1731 р . 

Указ геrьwаиа Лаюм:а Апоото 

.11а у воf по..uи Jllвoeiepeaнol 

Укра Уин про ПJJІОИ.ІКJ екстракті 

Кр.оЬ•• К.,. • •«n< П РІІ••· 

ПІЮ ув • язнених по криuІна.rьних п .инпвя 

оправах . !731 р. 

3895 Н247 Сnрава npo о тягнення .аите.11е 

Царицина Прокопоw Ігнатовиw із 

знач1<ового товариша Чернtгівсь 

1<ого попу Петра .U:окрt611ича гр ffз1_::рпня 
mell , позичених в Низовоwу похо 10 верес~ 
ді . !785 рр. 

8896 І5І60 • ІwенниІІ ревстр козаків Крс-

:;~е~::~в:~::~ :t::::~~o~~~ ~І~sіе~~н 4 

8897 15159 ІwенниІ! описок хі нних' хоз а -
хtв при Перево.1очаноьжtА фQрте 2 .а овтня 
цt . !731 р. 

3898 18750 ДонеоеЮfя ПО.1'1'8ВСЬКОГО ПО.І!К! 
вннка Ваон.rя КочуСІея та отар11и~ ~ 

про оСІрания по.nовкuи кor.ttcapa 

wи значкових товари11fв ПввJІЗ 

::~ьоького І ГриГОрtя Афаиас!. ~31.t~~я 
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3899 I99SO Донесення HOBOWJIИHOЬKDГD оо~ 

ника Нfжиноького поJІКу Івана 

ruиmкевича генеральноwу обозно~ 

про перевезення вfRоькового пJІ1 
f~~р~~ня !'DBDГO дерева . 

3900 2(>;82 Суп.1tка овящеЮtка новгорО;ІІ.-

ськоІ успенської церкви Ан;црfя 

3аруцького ra .1исr геrьwана 

київськш.q генерал-1"/бернаrору 

прсr прис.1ання ;цо w, Г.rухfв вfз 

рика Інгерwо.nащоького по.пку , 

1.1ор;цвина Фе;цора Uочаоова , обви 

нуваченного :в кра;цІ;~щf орJбноУ ІЗ берези 
чарки . І75І р, 

890! Ш9З Справа про обвинувачення ки 

Увсьхиw peil.rapow .lilкxaR.101.1 Єхи 

wаmеви11 писаря баrу111ноькоі' по~ 
"-ІЗ 

" Івана Sраиевсьхого в побиrr 
.ІІDТОГО 

т:а захопленнJ гpomeR . І7ЗІ р . !І 

8902 20592 Справа про з ахоп.1ення двору 

священнко1.1 1.1 , Короп Прокофt єw 

у КИри.яа 1t1'рОацьхого ; про х~-

JІ.іпу со.11! у батуринського »І-

te.tя Ceweнow Шевкоw ; про ПРО;ІІ.8; 

JІ,JІору В .W , Короп Іваноw Бар;ца- 5 .итого 
коw брату , І73І р. !О 

31• . "315 - І~. '~ 
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Донесення чернігівського по -
овиика Ми ха й.118 Богданова. гене

аn110.wу о6озноwу про невнл.11ату 

оргу значковиuи тсвариmаw ~

ЮІІ~Іоноw і петроw Мокрі євичаuи 

µаричанськоuу житеJІІІ Проколу 17 JІЮтого 
ЗВОЩИКОВУ .· !73! р. 

3904 2С687 Донесення генера.ІІЬногс с6оз 

него Якова · ~зогу6а в канце.пя

рію Мін1стерсьмго лрав.іІіння 

лро знаходження жите.іІеw w: . Ко

роп Нtжинського rrояку васи.nеw 

Олещенкоw у waєfi(y бунчукового 

товариша- степана Sа6іJІи с . ДУч 

ники Ворон ізької сотні wурован 20 січня 
го .цьоху з w:і;цниuи казанаuи. !73! р . 

3905 2!237 Сіірава про стяrnення r<озако 

390 !878 

с. 3асу.nля Роwенсьr<оЇ сотнt Лу 

6енського nо.пку Іваноt.t Діжевсь 

ки w з1 ЗН8ЧІ<СВИХ товаришів ЯІ<ОВ 

Богдановича , да ни.па . Прокопови

ча та павла Пучковсьr<ого гро

шей , заборгованих в Низовоw:у 

noxoдt. 

Справа npo порядок розwtщен 
ня та у І'риwання арwійсьr<ях по.11 

кі в на Україні. 

~3~:резн 
28 травня 
!735 рр. 26 

30 І<ВіТНЯ 
9 вересня 
І7ЗІ р . 7І 
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39U7 2885- ВЇ;цоW:сть про видачу порці й 

f рацtй з Луко~ької сотні l"JУ 

аенського по.11Ку ;ц.ІІЯ 2-х арwі:й

ських рот .ta коwпанtйцяw за лис 
топад І73І р. І73І р. 

3908 2380-5 .листування з КИЇВСЬКИt.ІН І ні 

jжннськиt.ІН полковнr.rи коwісараwи 

про ви;цачу порці й і раці й Ново- І4 травня 
троЇцькоwу_;црагунськоwу поJІІ(у. І73І pu 

3909 І2442 СупJJ!ка ЖН'І'~ля с • .lІо(!ротове 
к;ролевецької сотні Нtаиноького 

по.ІКУ Семена Лулського генераJJь 

ноwу пt;цскар6ію Андрію Маркови

чу з1 скаргою. на отаwана захара 

Наказ ненка. за оСівинувачення в 

кра;ці1щі рядна і захоплення 

wайна. та указ ЮЗнце.rярtr· про ро - ~;і~я 
олі,цування справи . І73І р. 

3910 3040'5 Суп.п:іка- о'!'аuана w. Кролеврць 

Ніжинськоrо-по.ІІКу Онись~;а Вече

ра Зі скаргою на своїх І'оварюпів 

за вf;цvову вип.11атити гpomt (!а'І'у 

ринсь~;нu грекаu Михай.цу Wихаі!.по 

ву і Яну ДW:н'І'рову, укра;цених 

на ярuарК-у в u. Кро.певець . 
23 жовтня 
І73І р . 

І '•""'"і-;;;:::::-••< то• ••••• 



З9ІІ 30555 

3912 ЗС670 
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КроА••• К~•••оетоо Проке-

Справа про оСівинувачеЮія ІDа · 
фара НовоuJІИноькоУ· гре6.1rі Oбt.ta 

чевоького двору Rкова Лерехрес J-°т.іня 
та в HCl,Jlt.tipнcuy ОТЯГНЄЮіі wита. 1731 р. 

Реєстр кра;nіжок , які трапи 

.1111ся в с . 11 . Веригіни , Усtвці т 

Бf.1ополівцt ГJІУхfвсьrсої corнt 

Ні:жинського · nодІ\'у в 1731.,,. 
1732 рр. - 1732 р . 

3913 4915 Суrм:tка м:те.ІІЯ w. СЮтер КИУ 

вського по.ику Кtндрата Чеmуйки 

і указ гетьt.tана нfж11нськоwу вt -
ry про стягнення Сіоргу з жиreJJ. 28-29 
t.t . Чернtгі11 КуЗьt.t11 Іванова . rfEТ'~. 

3914 26652 Справа про понов.uення на по 

саді писаря Кузеwиноької оотнf ~7~~топа а 

Гадяцького подІ\'у Якова Чet.tКaJJЬ І4 Сіерезня 
1732 рр. І4 

391~ 22948 Суп.11t1<а сrарmини та козаків 

Новоt.t.m:нської сотнt Ніжинськог 

поJП(у та указ гетьwана Нfжинсь 

коwу по.11ковнику Івану Хрущову 

про вi;nt.toвy прий11яти призначен 

ного ПОJП(овникоu отаt.tана Петра 

Моцар::ького та заt.tіну Rого Ва- Cir&-14 · 
ои.11е.u: ІеJJ.езнякоt.t. 1Нtз~~ 
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8916 ВО5Іf5 Справа_ про спfр за спцкове 

t.tайио wtи бунчуковиt.t roвapиmet.t 

Іваноu- Гаш~JІієt.t та йоrо заrеw

.1t0хвицькиw оотиикоt.t JІУdеисько

гО полку Sacи.1ew Стефа новичоw. 

8917 305!2 Справа mio о(І:аин1в8чення СИ·~ 
на пте.111 к. Короп іІtаинськогО 
поJІХУ Грицька JІазоренка Васи.ия 26 квіt11я 
в. крці:иці 3 Церкви "сі~я!'Их ;D,8 - r~;oro 

І."".".і"~"-." ........ . 

рів". Г7В2 рр. 12 

3918 26184 Справа - про вl;D.t.toвY новоwm:и-
Іоькпt.t сотннкоt.t Іваноt.t !Еш:І~еви

!'Іе» .ІІ"а 1<озакаwи сотиt прийняти 

ота1.1аиа Петра W:оцарськоrо , лри

зНаченоrо нtийнсью~w поJІ"Ко:аии
коt.t Іваноt.t Хруц:овиt.t . 

+-25· 

""""' І73І р . 

3919 9669 J'каз J'!!Tbwaнa иіжииськоt.tу по -
кавнику Івану Хрущову про пJ;ц

Тверд,жеиия пл~~ Т тоо проwожності 
НfЖИНС ЬІ<ОГО ЖИТЄJІЯ греJ<а ВасиJІя 

Са.JІаті з кетою надання на вt;цку 20 JІИпня 
tщукти . 1731 р. 

3920 I21f68 СупJІіка О.І)'d!е.ІЯ І'&JІ.ЯЦЬКОГО 

заwку Яко:Ва Воронченка та указ 
rетьwзна rосnо;царю заwку про 

J:аІ.хьнення Вороиченка ві;D. CJt:Jж- ~~ 
6И. 1731 р, 
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Справа про оdвинувачення о 'і'і -

рос ти с . -Дуmатина Мг.mнськоУ 

со'І'ні С'І'ародуdоького по.ІП<у Фе

дора Гор1нrоького в зневаз:JІИво

w,у виоМІвJІеннJ до царськоЇ осо 28 JІИПНЯ-
2І серпкя 
І7ЗІ р. ''· 

ЛИС 'І'УВЗННЯ гетьwана Дани.ІЗ 

Anooтo.;m з зінк:Івськиw оо rнико 

Гадяцького ПО.ІП<У t.ІеJІе'І'іЄІІ жад- 23-26 
коw про нада1mя о . БоdровНи~<и . іfК~н~. 

8923 І95ІО Універс~м ге'І'ьwана ДаниJІа 

3924 22І54 

3925 Yl447 

Апостола у воt по.ІІКИ про заго

'І'івку m поставку провіан'І')' в 

пров_іанrоькt nwагазини" . 

Універсал геrьwана данила 

Апосто .,11а жите.пю w. Кро.11евець 

Н!жинського по.ІП<у ІJ.алофі ю За

JІізняку 1'а указ. гетьuана коvі - h 
oapau про стягнення 420 зо.11оm : 

з кролевецьrого УР~У , позиче- Z8 .пиі:~ня 

них За.J!І:з-някоw на потреби wtcт1 І73І р , 

Справа про захоплення Черні 

гівського кафедрою спадкового 

~иина знаЧІ<ОВО-ГО tовариmа С'І'а

родуdського поJІку Ми кити Макси ~~~опада 
Г7 3І р. 
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3926 2353! .ІІ:онеоення єпіокопа Черн ігі:в-

ької кафе;и;ри Іро;и;tоиа з прохаи 

НЯІІ про ЗІІ.еffІ!ення КОНСИС'!'ент t :в 

:0:є::,:афе;и;~ :в С'!'арожу6оьf6рЗ?~ 

3927 105576 Донеоення иtжиноького nо.по 

3928 9690 

3929 І540І 

вого оуцt Сеwена qуІ!кевича з 

nроханияw на,JІ.ання дозвt.uу на 

~:У~:о~~е:~::і~ . на. поруки 1~~1Р;:ня 3 

Лиоrу:ваиия ге'!'ь11ана з 6ату

риноьки11 о_оrнико11 Фе;І(оро11. Стож 

коw про :виои.ІІКу на побmо:ву 

.Орельоької .rtнtl. козакf:в-па.uу6 

щикt:в . що на.пеиа.ІІИ до Обwаче:в

оького n:вору. 

Справа про :вt;а;wову сn.11а'!'И'!'И 

рОІІІt за TtD;}O!tr фактороw w. Еа'!'у 

Рип Uиso.roю DpJsвичew вдові пол 

~OBHHKS Гаврк.tа iil.\OPSJl.OBHЧS t 
Ьр.о вJдправху до і*>Скви грузина 

Ів'!'fкача Свваза rаври.rова t про 
неваrу Ан,11.рі єw 1.tануІt.1о:вич е11 

jЕн.це.rя І.Іаковича '!'а про вивезенн 

москви 6атуриноькиw греко11 ~ ~g;~~: а 
~8.ІИНОD Пе'!'рОВИЧЄІІ. ;и;JВ'{ИНИ . !731 р. !І 
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З А r О п О 11 ~ И 

899 15590 Донесечвя гар;щького no.J!l{oв 

нккв ГркгорJл Грабянки про по-

вІдошенил :&К'!е.ІЬЦі с . СергfУв 

кв Гв;11.яцької сотні ]Іар • ї казан 

цевоУ про виwорочнt по~тки П 21 вереси 
дцька. І78І р. 

3931 12754 Указ гетьwана rосnодарю га-

;11.яцького зawi;y npo заwіну JІ.ОЗО 
ці w. Веприк ГВJІ.ЯЦЬКОГО ПО.1ІКУ 

Костянтина 5ерулІ, чарез уmс:ки 

якого розбtгаиься :веприць:кf 19 д!ШНЯ 
иите.uJ , 1731 р, 

8932 Справа про зоdов • язания Лу-

dенс ЬІІ'О у ПО.ІІКОВО Ї канце.tЯрі у 

нцати ТВероькоwу t ,цраrунсько 
wy no.uaw дерево, оаиt та вози 

20-26 Реєстр з!dраиого в сотнях 

~~~із~~ no.uy реwапенту . 

5958 12528 Справа про . захоn.tення poзwf 
ровбго священикоw Федороw ХИdа 

.tевськиw з n .~~ьодяного~ w.xиi.ra 

на р. ,И.есна Rtаинського nо.11Ку 

у козака WаксЮІВ '/%рехи , 
Б ~вg~; 
І73І р, 
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3984 238ffi Справа npo внес ення rрошей, 

ВЗЯ'І'ІІХ О!ЗІІІЗНОt.І WІ'JПІНОЬКОJ ООТ

нt СтароJІ,у6ськоrо попу wатвІє• 

Uонченкок у полкdвнх коwtоарІв 7- 14 

~.ІЯ потреб сотні . mf~~ 

3935 25046 Суn.иІ ка козака с . ГорОів Ви 

3936 25()!!7 

~::;ь~~н~~;:і ~~~:~~:;~:Г:~ 
юtте.-я 1.1. СеJІ,нів яна Фраискевич l5 'Січня 
за захоп.tення вовЮІ . 1731 р . 

Справа про побнття козака 

нцвtрноУ корогви Аи~!я Гошко:Е 

сьхоrо старостою с . •Собичtв че~ 

нtrІвсьхоrо по.ш~:овоrо ОУJІ.дІ Ва 

си.ия Каневського Іваном 38.ІІJз

няRОІ.І . 

17 сtчня
ЗІ травня 
173! р. 

398': 12670- Справа про побиття та захоп 

.11енпя маІІна у піuаннх Чо.инсь-

коrо монастиря имrе.ІЯwн 1.1 , По- ІJО серпня 

г ар Старо;цу6сьRоrо nо.пку nfJІ. 103і.ру;u.ня 

1""''"'1 "•··· ." ........ . 

час ярuарку , 1782 рр . 19 

3938 183ВІf Справа про піJІ,твер;u.а:ення 

прав вm~сності на хутір та гру1 -
ти в Погар::ькtіІ: сотні: Старо,цуб. 

~:::~о~~-:~" з~о::::~~иw това вин~. 25 



3939 !2685 

- 30! - -

Суп.1fка пtцаного Poпcьii;of 

BO.llOCtf СtародубСЬКОГО ПOJll\'f· Ва 

си.11я Адаwовича. про повернення 

речей , укра;цених у брата rаврк-

.1а • вихідця:ІАІ з тepиtoptr По.ІІЬ- 28 червня 
І.! Си;1оро11 f Васькоw. І7ЗІ р. 

3940 !2244 Справа про призначення на по\:з .ІІИпня 

Ісаху оумськоrо потrовЮІRа conrn ib3~oro 
Ra Івана Кон;цраtьЄІІа . І732 рр. 25 

3941 32!0! Справа про вІ;~tправку козаків 

8942 

Ів прикор,цоин! 11!cta Царичанку ! ~j~~я 
"ехворощ ж.жя охорони кор,цону . І7ЗІ р . 14 

2С928 Справа про захоплення коня 

Ьвященикоt.t t.t . Красиокощин При 
Luцького ПО.ІКУ Афа11асfє11 ужите 
І..я 11 . Коро~г НJжинського по.ІІКу 
Івана Спиці. 

28 .ІІD!'ОГО 
І75І р . 

5943 20067 Указ геrь11щfа rоспо;1арю Г!ІJІ.Я 

~ького заІіХу про видачу х.rt6ног 

~ грошового &ЗJJУВЗНня ка.1111ИКаw 22 берези~ 
~озакаw за 1729 р . І7ЗІ р . 

І 

І 
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3944 4881 

- З<Q - _ 

Справа про стягнення з нtии 

оького купця-во.11ошииа Васим 

Ca.11a'!'f грошей заборгованих юн1 

хупцо-вір.t.tенину 

АJQІ.рію J.!ан7А.1ову f .1.1ахедонсьхо.. 

wy. купцю ЕвфІwу Хци,ієву та пJК 
вивез ення Оез tн,цук'І'и нtииноь

кю1 купцеw-грекоw Деt.tентf єu 

Івансвиu _хутра та згвалтування 

НИWJ~fВ<ІИНИ , 

S9ti5 !9690 донесення воронізького по.11-

ксвника ИІжиноь1<ого по.ІІКУ Івана 

Хо.подовича про вІд.t.tову Єво"t'ра

ть.єва вип.11&!)1"1'іІ борг нtаиноько 

3 вересня 
26 ІІ[ОВ'l'НЯ 
I73l р, 

1·-""-4~ ··=·І····· 

5І 

wy поповому хорунаоwу Івану V .11ипня 

.JІевицькоwу до приїзду на Укі)Іїї І7Зl р. 

39~ 22163 Справа про захоплення грунті 

uаАна та поdитrя иите.11tв Грун

сьхоУ со-тнІ гадяцького полку 

пІ;цданиuи ЮІ . Бориса [Юупова 

0.11. ясеновоЇ . 

3947 22260 Справа про АОРJЧЄННЯ приJІjць 

~owy поJІКовоwу писарю оtедору 

rо.11енковоькоuу перевірки розuі 

щення консиотент!в в Старощооь 

коwу ло.uу в I7S0 р, 

4 жовтня-
І5 JІИСТОПіІ;цЗ 
І7ЗІ р, 15 

... , 
квітня 
І73І р , 



5948 52!09 

- зоз -

Суп.11Іка козака Wаяuькоf сот 
ні Пота:вського лову Онуфрія 

Прокопенка та указ гетьмана нJ 

:иинсьК"оuу :війту Петру Старfєвич 

про повернення гро111еЯ з !Ораних ~~р~5ия 
на церкву. I7SI р. 

3949 32!00 .ІІонесення ло.11тавоького ЛО.11-
lковни~а Васи.u Кочубея про не
пt;цnерд:иеиия zите.ІЯІАИ по.nу 

стве~:иеиия дружини гетьuана 

Івана Скоропа;цсь~ого про зdf р 

- гроmеЯ д.1111 ресоrаврацtУ ТроУць- 28 .nилия 
Ікоf церnи в u. ГJJYxfв. . І73І р . 

3950 32!07 Справа про засJІаЮІя )І.О СиСІJ -
Ьу жителя u. Drapocaiuapи Поnа -
ького- по.цу Василя Wа.кси.wенка 

а :вигото:в.11ення фа.11ьmи:вих гро- ~90~~:-
Шей , !7:.n р. 9 

395! 52105 Справа про пі;цnер;ц:иеиия пра 

8952 82ІС6 

JІЗСНОС'rІ знатного rовариаrа А:J.-

оrкроькоrо поJІКу Петра Яков.nе:ва 12 .mшия 
на о . ЯкtвцІ По.поrа:вськоУ сооrні Т73І р. 

лмст поJJХовиика Верьо:вкіиа 

гетьмаИJ .ІІани.иі Апосто.1;1 з про. 

ханияw посе.11итися в Кре~rенчуць 
ко~.1у naJJaцt. 

24 травня 
І73І р. 
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3953 32104 

---
Суп.tfка козака 11, Сан•ари 

Поиавськоrо ПО.ІІКУ Анtона Во.хо-

шина 'І' а у н Іверса.11 гетьwана про 

звt.кьнення в ід вІІ!ськових посrо ~П~~ 
Ув . І73І р, 

3954 32!03 Суп.11 t ка това}JІша Полтавсько-

го по.11ку ГаврнJtВ rавронського t 

каз rerьwaнa по.11rавськоwу поп: 

:внику Васи.m Кочубею про забез

печення утркw.ания1.1 п tд чао пере ува

ннn в w. Г.вухtв та ск.11мення 

' Прав за 111< 11 1111 суди тьс я wало- ~\.~Ї~~ ня 
росі І!ськиІ! наро;ц" . . І73І р, 

3955 32ІІ Справа npo випалення сJна , 

3956 3447І 

3957 V2I- ' 

з аго 'І' ОВЛЄІf ОГО Д.ІІЯ КОНСИСТЄН'І'ІВ 

ру6.11fвськи~т аІІ'І'ЄJІЯІ.ІИ Чернігі в- ~~i~naxa 
ЬКОГО ПОJ&:У . І'73І р. 

Справа про зас.хання до Сибf-

ру ,JLячка u. Weнae.iit ївка Or.te.in.-
НИЦЬКОЇ СМ'Нf ~ргоро,J.СЬКОГО 

ПО.ІКУ І.иf Фе;~,оренка за ВИ ГО!'ОВ 
І4 червня 
V оерпн 

nеиня фаль11ивих r po11eit. 17:31 р , 

Справа про зСІtр з насе.1ення 

црtеІних срfеІиих гро11еІІ: ra ві;11. - 2 •ОВ1'НЯ 
правку їх ;и;о Сенату ;ц.rя oCІr.itнy І73І-

на бі.n.ш крупні . ттrs
0~~ 

," .... -1"··· '""''" ]····· 

22 
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3958 І2670/ Справа про по6иt>тя та захоп-

.11ення wаяна 6уичуковиw товари:ше" 

Baoи.zr:ew Бороздною у ииrелtв о. 

І\Урmоновичt Топат.сьиоУ оотиt_ 

Старо;цу6оького поJrКу Ро11ана Ко- І червня 

ва.tЯ та С11;11.ора іt!иwенк.а при пе- 173!-
25 берези. 

pexo.ut на !ние 11Jсце , І732 рр. І2 

3959 5896 Справа про пові;цоw.rеннн у вс 

по.tкк !'ЄkСІ'ІІ rpauo'!'и Ко.1егJУ 

Інозеwпкх справ, про карауванкя 

на росtІ!сьио11у uонетноwу дворі 
І6 січня-

золотих грошеtІ •ra Ух вартос rJ І JWTOГO 
в порівнянні з rо.11а11Дськиwи, 1731 .Р· 

3960 ІІ905 Справа про перевірку з<Іору 

ионсистенrоьких дач ;ц.ия Глухів-
2- 29 

.1ІИЛНЯ 

ського гарнізону в І727- І7ЗО рр І7ЗІ р, 10 

896! 17459 Справа про захоп.ення груи-

тів по.ІІЬсьииwи пtuаниwи у wаєт 

11:ах 6унчунового т911ариша Сеwена 

JІизогу6а о про заборону нt.иноь-

коw:у в і йту іІе'!РУ Сергі є ику хупу 

ва'n! козацькі грунти ; про приве 

нення ;цо козацnа пt;ц;цаних ~зо 

губа в маєтках Чернігівського 

по.цу; про .11зяття пt;ц протекцt 1 !2 ЖО1ІТНЯ 

вдови Сеuена JkзoгyCSa Ірини Ска 
І73І-
V .штого 

ропа;цської . 1739 рр. 21 
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9962 9'90І Сnравв- про в~щачу nopцtll і 

рацtЯ JІ..ІЯ Вятськоrо поJІКу :Із 
б-22 

ПочепськоУ· во.11ості Старо:~tу6сь-
.иипня 

кого по.а:ку . I7SI р. 

1730 р. 

396' 8272 Суп.11tка иите.1Ів с . Сокирне 

СЮтероькоУ сотні КИУ:воького по 

ку :j ожаргою на овящею~ка Nакм 

ровського за СSезпіхсnвне звии 

вачення І.1.ияwа ВасиJІенка , Іван~ 

Опанасенка і Яоька Гриценка в 

крадt ищІ пасіки та Ух ів •язнен 
1~3gа~~ше 

Г7SІ р. 

3%4 19928 JІиот rетьwана Да11И.tа Апоото 

.lfl наwІонику ГJІ)'хfвського Петр< 

ЛЗВJІ!ВОЬКОГО 11онастиря про JІ,ОЗ 

ві.11 на перебування в 11oнacmpt 

fєроwонаха катоmиноького 11онас 

mря rot .аа ФеJІ,оро:nича t wонаха 
о.~ексащра ІПк.ІЯревича , котрі 

втекли з під карау.w;у ;zi.1 черні...; 

гІвоького єл:Іскоnа Jродtона ІУ І5JІИПНЯ 
рахівського . І73І р, 
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3965 І9928/2 Суп.rіка вfйта с. Дроків Но-

виІІ Uг.111нськоІ сотнt Старо;цубс1 -

кого по.rку n>иmка та tи . геть

wsнсьхмJ: пtuаних t указ rеть
uанs ІІГ.ІИнськоuу сотнику про 

рІвноutрнмІІ розпо;ціJІ провіанту 30 dерезН: 
;ц.11я коноистенrів . І7іі!І р. 

3966 9928/3 Cyn.atкa в;цови козlИІ'а з с . Ф " 
ростовичt ІІіелтакі:вськоІ сотнІ 

Старо;цуС!ського пову ДарtІ ~ 

.1tповнн з r скаргою на mептакtв

ського старос ту за зdt.11ьшення 

лоdору за· грунт та указ гетьuа 

на гоопо;царю гетьuанського ;цво 

ру npo розс.!Іf;цування справи . 

21- 25 
.аистопа;ца 
І73І р. 

0067 І9928/ Суп.аtка отаwана та війта с . 

Сере;циннв Бу;ца Новгорщr.ськоІ 

CO'l'Hf Старо;цуС!ського ПОJІК)' Зі 

с каргою на crapoc1')' Івана Сrе

фановs за з;цнрсnа, прнwусове 

· скуповування грунтів та поС!нn1 23 гру;ция 
wешканцtв ое.;;:а , І73І р. 

8968 19928/ Суп.1Іка козака w. Кро.аевець 

НІ.-инського по.~~ку пама Со.ІОwа 

11енкs з скаргою на отаuанs за 15 .ІНпня 

ув •язнения ;цруииин . І73І р. 
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5969 19928/! Донесення старо:z~.у6аькоrо no 
кавника Q.1ексан;цра дУрова та 

екстракm .;1,0 Іфн"Іна.u.них справ s~iY~; 
в•язнІв старQJІ.у6ського оеквесtр . !'751 р . 16 

5970 30093 Справа про зневагу 6.УJІЧуко-

ви" rоваришеu Васи.хеw Дорошен

коu ual!opa wек.І[Єн6уроькоrо ІСОР-
пуо7 ;це-.ІІеnеµ в w. Соо11иця Чер т~~;~ 
нІгtвоькоrо rюJіКу . !731 р. 18 

397! 2272 Сnрава про розслі:z~.ування 

Канце.аярІєю звинува-

че·ння ІИtе.rі& Старо:z~.у60ькоrо 

11ощ nо.о:оВJІика О.Иекоащра JJ:J - І4 січня 

ро:є1~ 11 зaxon.ireннt Іх грунтів , f~3.і;nня 
з;цирствах та пі,цпа.хt ;цворів , !734 рр . 79 

І7SЗ р. 

Те caue . 

3972 2V2/2 Супліка .цу6енського поJ1Ково-

го ООТЮІКВ Григорія . К.У.ІІЯ6ЮІ зі 

скаргою па rаврим ІуракJвоьког 

за захоп.хення опа;цкового гаю 

!Joro ~УЮІНіІ . 
22 грn,н 
173! р, 



3973 23929 
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Указ 'гетьuана га,цяцькоwу по 

ковнкку Григорію Граdяиці про 

вІnачу ;цо Гцяцького за1о:у 

грошеІ! , на!Щених в КузеwинськІ! 

ооrиІ. 
2!JІИО'l'ОП:Ц8 
1731 р. в 

3974 23928 .lІонеоення кролевецького оот 

ника Кооtянтина Генваровського 

;~р~~=:~~:а~:~:::=':::;~ня ~3Іп~:оn ~а 4 

3975 237І8 Справа про :вжит:rя захо;~ів 

безпеки проm по~1 е.аі :в Г.11ухІв- 50 JІИпня 
ськtА cot'иt па час засухи . flffl р • . 

3976 z:r780 Справа про приІ!няття до над 

вІрноУ Roponи козакtв Васим 22 вереси 
Г.да;цкого та Федора Нура , І7ЗІ р, 

3977 fflffl Справа про звинувачення ко-

пtУотоu канцемрfЇ utнtстерсь-

кого прав.аІиня КозJІОвоьки11 уря 

'А'І Г.111хівськоУ ратуші в невtрно 

wy вирІmеннt його опа;цRовоУ сп- ~ ;~~~<~а
рави , І73І р, 4 
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8982 9676 Донесення генераJІЬного обоз 
ноrо Якова Лизогуба itpo одер.аа 
ня указу про ПJJІУз;ц до 1.1, ГJІ1- 10 червня хІв , 1731 р. 

3983 12629 · Указ гетьwана нtжинсько1.1у 
по.uовнику Івану Хру11о~у про 
розслt;цування скарги козака о , 
А.11mнівка ~олевецькоУ сотні 
Лазаря Усmwця на брата Федора 

26I7gp>~~H за захоп.11ення во.пів . • 
3984 ІЗО52 Справа про звІJІЬнення від 

повинноо~й козака БерезинськоУ 
ІО-12 отні Чернігівського полку Тиwо 

WИ~. І'J!Ія При111епи . 

3985 Справа ·про опре;цІJJення на бу 
І!Івющтво УкраУнськоJ ЛІнІУ '1'а 
tу!ор'l'ець ПОСПОJJИТИХ СеJІЯН росіІІ -
р ьких поuІщикІв , wаєтки яких зн - ' 
~хоія'l'ься на 'l'еритор!У ЛІвобереж ~· ~~~:; 
ої УкраУни . 1731 р . 7 

3986 !9678 донесення С'l'аро;цубського по.11 
оВника ОІексак.цра · JІУрова про 
и;цачу провіанту і фура.ау та 

розкварntр;ування А.Іоницьхого по -п оІчня 
у , І73І р . 
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3987 Суп.1іка ииtе.tя w. Га;а.яч євс 

3989 13295 

тафія дерев•янка та указ гетьwа 

на роwенсь;соwу сотнику JJydeнoь 

кого поJJКу про стягнення Ооргу 

з жиrем м . Роwни Івана Солоду ~Б~У~~ 

1732 р. 

Справа про пf;и.твер;u:ення за 

в;и.овою севського канце.ІЯриста 

АКИJІІІНОD Озаровою прав в.11асност '1'Р;:;~4 
на .WJІИП на р. Клевень . 1782 р. 

3990 І2С!72 Qуплtка значкового товариша 

СоrародуОсь1tого лову Семена Ко-

Qховського та ;J.опесеиня стар·о

ІJ_уООького по.111tовника О.Иексан.црз 
]Jуровз з скаргою на .wІщанина .w . 
ПрИJJУКИ Uануи.1а Канівця за не

повернеНІія оО.1tку на випJtачені 

грошf , заdОргованt в Низовоwу 
походt . 

6.ІІИПЮІ 
Г732 р. 

399! !2071 Справа про з Of р не;цо їwочпих 
порцНІ t рацій fз .wаєт1tІв стар- ч~і~я 
ІІ!ини При.1уцького пову . rтзг р . 

1"."""1-;;;:: .... _ ..... 
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3992 І2С170 Суп.tіка козака с . Баби Uвн-

СЬІ<ОЇ СО!'НЇ ЧернігівСЬІ<ОГО nол: 

ку пав.11а ..Шишки зі СІ<аргою на Фе. 

;п,ора Ве.11ен<rtя за безпі;цс<rавнt 

позови до суд:у <ra указ гетьuа-

н.в черніrt:аськоuу по.11ко:анику 

І.ІихаІtJІу Бог;цанову про розсJІf;п,у 80 червня 
вання справи . І732 р . 5 

3998 IS056 Справа npo вирубання гаю 
ПОСПО.ІІИТИІІ с. Ор.JІtвка R"1шІ.11ьсь 

кої Со'І'ні Ніжинського по.11ку КИ 
ІІ .ПЮ!'ОГС 

ри.11011 ОJ!еІ<оІєнко11 у козака Пар 

xoua памеf!ка . f?Je~=З! І4 

3994 !3294 Справа про захоп.11ення сіно-

жаті псоnоJ111ти 11 с . киотерівка 

Шеп'І'ак івськоЇ СО'І'Ні рrародуооь І4 травня 

кого полку Ігна'І'сt.1 3ава;п,оьки11 Г732-
6 березня 

у козаІ<а Харитона Гарбуза . І7~ рр. Г7 

3995 !3293 Суп.пі.ка сиіцеря 11 . Сосниця 

Чериігtвоькоrо по.11ку Івана І.t.у.п 

тяненка ~ о~аргою на протопопа 

1.1 . Ніжин аrьховськсrо за не;цоп 

лату гpomelt за зро6.11ениІt Ікона 

ство в Іdико.пвУnськtй церкв! 11 . 
НІ.иии та указ гетьt.tана ніаиноь 

!О-Іб 
коt.І)' по.в:овнику Івану Хруаову травня 

про р-азс.11.Ідувsиня справи . І732 р. 
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3996 І8292 Справа про nі,11,'l'вер;~r.женкя 

прав в.11аонос'І't на грунти за с:вя 

•енико11 w. Новгоро;D,ка Старо;цус:! 

ськоrо по.1ку Аи'l'оні єм Па.ІЬчикіІ 

ськиw 'l'З звf.rьнення ІІого J,Вору '!'~~~; 
вt;и; повинносtей. 1732 р. 

8997 !8058 Донесення отароду6ського поJ 

кавника О.ИексаІQІ.ра Дурова з ска -
гою на почеnського управн'І'еJІЯ 

ПОJІЯНСЬКОГО за Н6ПРІІСНJІІ<у П-іА

;цанuх ;цо полкового суду в спра

вt побиття ни11и п f цаних Чолн

ського uонаоmря та лист ге'1'ьwа 

на генера.Q' Наришкtну про розе i~~ ~f;~~: -
дt;цування справи . f7::>l р . 7 

3998 ІЗО59 Cyn.rtкa козака w. Uена ЧеР-

3999 ІЗСбІ 

нtгІ:воького по.11ку Васи.ІЯ Ники~ 

рова з оІ(ЗргоD на wеноькиІІ: соте -
ниІt ур11;1 за стягнення на;цwІрних 

nopц!R І рзцtА 'l'B указ геn.wана 

Черн:ІгІвоько11у nо.uсовнику UихаЯ 

.Q' БоГJ,анову про розс.11fдУВання ~\s~~~ 
оправи . 1732 р. 3 

Справа про оОвинувач ення ко

зака с, Снво.~1011 ПроХОJХJЬКоЇ сот 

нt Н)аннського по.пку Феська Бе-

ця в непри !Іня'І''І'J царськоУ при- о~р;~ня 
-L ПМ~ U 

,!І.рус цmІРЛ УРСР !9'1(; З•~ М316 - І:h 
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Справа про звинувачення вер

кіївського сот1н1ка Южинського 

по.11ку Павла Са1101tловича в п tд

робцt заповtту пfсJІЯ с11ертt дру 

~роІ ••< 

- жини ra захопо11енні грунтtв в 

НосівськtІІ сотнt КиЇвського пол ~Здgg~~зн -
ку . Г732 р. 2! 

4СОІ 3053/І Справа про захопJІення коней 

та побиття Ігнато11 ЧасЮІко11 під 

судка бунчукового товариша Гри

горія Га11алН з с. Посудичів 

ПочарськоУ сотні Стародубського 

поJІКу Остапа Антонова за непове -
нення позиченого жита ; 

лист генерала фон-В~йсбаха з 

с каргою на житеJJЬкУ u. Лохвиця 

J}убеНСЬКОГО ПОJІКj' ПаВ.ІІОВУ ЗёІ 

захоплення 11alhfa та побиття лtд 

даних Аого Ан;цріящівка . 

9 червня 
Г78І-

4002 ISC64 лист гетьuана данила Апоqто-

ла архиuан;цриту Чернігівського 

єлеllЬІ<ого uонастиря Тимофію І.ІЗІ< 

си 11овичу про .вt;цсtрочку виплати 

боргу 6унчу1<ови11 товаришеu Яко

ІВоu ПоJІуботкоu до повернення з 

2З берещя 
!732 рр . ІО 

Іпетербургу його брата Андрія По ~травря. я 
5 fлУботка та каика обJІf І<у . .Lr32 
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40С3 !3055 Справа про згвалтування хочк~ 
овященика жите.а:ьки w, Г.а:ухtв 

НіЖИНСЬКОГ() полку Анастаоtї Ра

Ідtонової wJщанвІlИ Ан,црJєw Коtм 

ренкоw, Дави,uоw КaJІIOJІ:HeIOtow t ~§ ~~~;~: 

l 'u'"'"i "~"-'"""' ··~·· 

Ваоидеw ІІІовкунеикоw . 1732 р. 24 

4004 ІЗО57 Суп.аіка козака о . КИстерки 

Шеnтаківоької сотнt CrapoJ.Y6cь

кoro полку Хари rона Гарбуз а і 

унІверса.11 ге'І'ьwана про звf.п.яен т~~;~я 
ня від повинностеі! , . · 1732 р . 

4005 1SOS8 Справа про розпОдtл порцНІ 

і рацій по по.аках , сотнях та се 20 а:ов'І'НІ 

.rax А.ІЯ арwf і!ських - та коwпанtі!- r~Їtня 
оьиих по.пів, 1733 рр, ІІ7 

4006 142!0 Справа про опtр за waRиo бун 

чуковсго товариша Івана Троцька 

го з wатtр • ю , жи'І'е.11ькою w, Ново 

WJIИH НіJІИнського nо.ІКу Вассою 2 жовтня 
R'ковенковою та зяrеw значковиw 1732-

І7 січня 
товари111оu Петроw Uоцарськиw. 1733 рр, 17 

4rx!I !4555 Справа про призначення wоза-

жtв д.~я перевезення no 111 rи , Ново 

троїцького Д.рагуноького по.rку 

з w. Г.~~ухів .цо w, Брянськ та u. 5 травня-

R'1~1пі.11ь . і1~Р~~я п 

Ару~. ltлMP/t УРСІ' 19М 3•м . ... 316 - І:lт. 
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•оое НЗ53/І Указ геrьuана г.1;ухJ:вськоJ.ІУ 

соrенноwу уряду Ніжинського 

ПО.ІІКУ npo притягнення до nовии 
иоотей та :виn.1аrи по;цаrкJ:в uJ-
•анки 11 . Г.tухt:в Е:цок1 У Івано-

}~JР~~ия ВОЇ . 2 

•009 Н365 С,.п.tfка НОВОWІІІНОЬКОГО core -
ного YPЯllJ' з прохаиняu :вІ;цwіии 

rи указ про вивезення до u. Г.1 

хІ:в дерева ;цJІЯ nобу;цови :в • язпи 

ці при Генера.иьноwу вІІІ:сь1<о:во11 Іб травня 
суд! . І782 р, 

ІОІІ нЗбб Суп.иtка . иите.rя w. Путив.иь 

J:ваиа кур;цюuо:ва про звІ.1Ьиеt1ня 

від виконання ПОСПО.ІІІІТИХ ПОВІ!!! 

иостеІІ: з грунту 1<уn.rениого у 

ВороиізькНІ сотні у бунчуковог 

товариша І<узьwн Заруцького та 
30 квtтня 

хказ геrь11ана ворои ізь1<011у cor 
~~а~~я ни1<у про розс.ut;цувания справи. 

40П !4579 Суп.1іка .ні.rинського по.tко:вни 

" Івана Хр)'ІІова про ;цоз:в!.11 на 
І2 rРУ.ІІ.НЯ 

поУздку до 11 . nереяс.павль . !782 р. 
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40І2 !4580 СулJІ:Іка значкового 1'о:варИ111а 

С1'аро,цуСІсьхого полу WихаІІ.1а 

~:::::;ч~~=и:~:~tя лfд геtь- і~У~~я 

40IS І4582 Справа про обрання воронtзь 

10111 лротолопо11 Нtжинськоrо ПQ.І 2SJmotoпa а 

ку дуСІовицькоrо овящеиииа Іоана l7~f;ия 
Руновоького. I7SS р . 

40І4 І4755 лист г.~rух і :вського ко11енданtа 
Се11ена Кишкtна та указ геtь11ана 

Генера.в:ьно11у :військово111 суду 

про розВІуки вtfкача-в • язня . ии

tе.~я 11. Uоохви О..ексія Фо11Іна . 

40!5 І474І Суп.11:tка і гу11ена Wирсп tльсько 

40І6 

го Спаського 11онас тиря Са111lла 
Ілененоького про надання llowy 

- ~в Га;цяцько111 ло.о:у w.ІНна . 

ДрJ•. ЦJlMl'ЛfPCP 1906 за •. 1t316 - 12т. 

ІЗ-І5 
.mtoгo 
І782 р. 

30 квІtНЯ 
І732 р. 
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40!7 !4743 Супл:tка К.ІЦІчникз шевського 

40!8 !4744 

цеху в w, Пtю~н Васи.11я Стасенк: 

та указ геn.wана нІю~нськоwу 

ПО.І!КОВНИКУ Івану Хру111ову про 

звІ.11ьнения вtд. вип.11ати викраде 

н~х цехових гроше й • . 

Суп.1Іка священика 1.tикомJвс1 

коr церкви в w. Г.tухІв Никифоре 

Піо.rупtна та JLІст гетьuана киfв 

оькоwу архієпіскопу про :~tозвІ.1 

на реwонт вІвrаря в церкві . · 

3-5 
'І'І)'!ВНЯ 

!732 р. 

4019 !4745 Справа про вtдwtну стягненю 

з ново11.11иноькоrо ві Ата НІвнсь 

кого по.uу о.mкоІя Фі.1tпова гр~ ~~~~~ 
!ІеІІ витрачених на потреСІу ратуш . !732 р, 

4020 14746 Донеоення Ієроwонаха Сtечен-

с·ького ЧуСІtвськоrо uонастиря І.п -
рfона стародуСІСькоwу по.1ковоwу 

СОТНі!КУ про оСІра:з.иивІ ВИС.ІОВИ 

про гетьuана наwісни·ка. чбtсь
коrо uонастиря tєроwонаху про 

приїзд~ w. ГJJухів . 
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402! !4747 Справа про ві,цправ1<у до 11 . 

Миргорода стариини 'Борзенсь1<0Ї 
сотні Нt юоЮЬІ<ОГО ПОJІКУ Д.ІІЯ 

учас:rі в су,цовоwу розсJІfдуван-

нf над по.иковникоw Новотроіць- 1~ ~іf~:я 
Кого по.rку Реднtннw. · !782 р. 

4022 !4749 Указ ге:rьwана про реwонт 

wостів та переправ та гоtовні -

l '"""j~ ·~,.... . .... 

:::У &~~::~~ до виступу на Укра н-J9326~~е н5 

4023 !4750 .lІснесення староду6ського по -

4024 !4758 

ковника Олександра Дурова t 
.iиc:r. гетьwана генераJІу Нариmкt 
ну про притягнення в wtщани по 

·чепськй.w управиrеJІеw Помнсь-

киw пасинка , козака w. Почеп 

Старо;цуСSського по.пу Ан;црія Во -23 травня 
ка . !732 р. 6 

СупJІіка жите.ІІЯ с , А.І.ІтинІвюз 

Кролевецької сотні Ніжинського 

по.ІКу Івана Івченка зі скаргою 

йа аАтинівоького отІіwана за · не 

вип.rату боргу та указ гетьwана 

кро.11евецько.wу оотнику про розе і 

мвання скарm аите.ая с . А.Іти

нівка Степана Кова.tJІ на козака 

Uарка Бур;nенка за невипJІату бо 

гу. !782 р . 
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4025 14754 Суп.иіка :в;цови свЯ!Цепика вери 

4026 ІІ6І7 

гJнськоLцеркви 11, Г.11ухJв Федо-

ОІЇ ОотровсьRоЇ та JШСТ геть11а-

на киЇвоько~q архиєпіскопу про• 

надання права на користуванкя 

церковннwи ПІJ!Сі)'!'каш~ . до повно- ~і;:і~я 
.1tття .цlreR, 17& р. 

Суп.11іка w!Аннка 11. СоrародУО 

Соrепана »е.1еи.rІвва про взя-r-rя 

ПІА nроrекцію. 

40V 15245 Суп.1Іка значкового -rовар11ша 

При.11цького по.u:у дани.1а Савина 

з скаргою на заведовця ltІІ:ктра 

Іванова за оОвинувачення в при- 24 травня 
овоєннt 11ровJантовоru збору . 1732 р , 

4028 І59С.б Справа про nеревеАеНІ:Ія nt;ІJ,-

nо.11ковника львова t; ;nowy rене-
р.ЕJ..1ьно го nиоаря ~хай.11в Турково 2~2в~~~g:; 
кого на іншу квартиру. 1'732 р . 

4029 16791 Суп.1іка бунчукового товариша 

Івана ОСІІ/;nовоького зі скаргою на 

~вого пЇцаного з с. 31.Іетнєвв 
Ісоон11ЦькоУ сотні Чернігівського 
по.1ку Сеwена Бt.10СІоро;а;ого зв 

jч о.1оdитну . 



І,.".~ І ~•ooact. 
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4000 16792 
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Супліка козака с . Паре.11Dба 

КИсилівси;ої сотні ЧернІгівськ -
ГО ПОJІКУ ОJІексtя Gа"отуга про 

надання універсалу про наданн 

підтвердження права володіння 

І ,"." .... ,~ "," ..... . 

WІИноіІ та- грунтаwи. 
24 травня 
І'732 р . 4 

4031 16793 СупJІіка жнtе.~rів с. Мартин ів 

ка Бахwацької сотні . Ніжинськоr< 

ПОJІКУ з окаргою на ocaвy.:iia Ген~ 

ральноЇ арти.:~~ерії за захоп.11 енн: 

овець ;цо арти.11ері йоького двору 

та указ гетьwана бах"ацько"у 

сотнику про розс.11і;ц)'1Іання спра 29 берези 
1732 р . 

4032 16794 · Суп.11іка війта та жите.11ів Ро: 

ської воJІостt Старо;цу6ського 

полку гетьwану про ;цозві JІ на 

ві;ц • Уз;ц з " . Глухова, куди їх 

внклика.11и-по судові й оправі з 23 травня 
Грицькоu "воз uутнтелеw''. 1732 р . 

4033 І6795 Супліка отаwана та жителів 

с . Ту.nиголи Г.tухі:воькоЇ сотні 

Нt.иинського nолку та унt верс ал 

гетьмана про заборону проїз;цни~ 

без по;цороа:ніх ;цоку~~ентів корис ~~;;~я 
ту:ватися козацькиwи пі;цво;цаwи. І732 р . 
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н<І••РІ 

4025 !4754 

4026 ІІ6І7 

Су11;11tка вдови овя!ІІеника верн 

гfноькоLцерквн w. Г;iiyxfв Фе;цо-

сtї О:'!'ровсьхоі '1'8 .ииот гетьwа-

на кнІвськоwу архиєлfокопу про 

надання права на корнстуваІ!!fя 

церковннwи Лр!бутка1&1.до повно- і~~я 
.Іі!ТЯ ;JІ,l't'elt, І7~ р , 

Суплtка wfдника w. Стародуб 
Степана /ile;iieв,rt єва про взяrrя 

під проrекцfІ'.І . 

40V І5245 Сул.1Іка значкового товари11а 

4028 

При.1уцького по.пу lІани.11а Савина 

з скаргою на заве;цовця ]!wиrpa 

Іванова за обвинувачення в при- 24 травня 
Ісвоєннt провіантового збору . 1732 р. 

І59<Хі Справа про переведення nt~ -

ло.11ковника львова , ; доwу гене-
ра.1ьиого писаря .IDl:xa1t.1a Турковс J2в~~~g:: 
кого на !И111у квартиру. 1732 р . 9 

4029 І679І Сул.1tка б1пч1кового '!'0Вари11а 

Івана Обіf;цовоького зі скаргою на 

Рвого пЇдАаного з о, Зwетнєва 
ІСосннцькоУ сотні Черні гі вського 

nо.-.ку Се1.1еиа Бf.1106ородого за зо березня 

о.иоби rну. 1'732 р, З 

п ,... •. 
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4030 І6792 СупJJіжа козака с . Пере.mс:а 

4031 16793 

КИсиJJівсцоЇ сотнj ЧернігІвськ -
го по.11ку ОJІексін Саwотуга про 

надання ун Іверсащ про надаН!f 

підтвердження права володіння 24 травня 
WІІІноіІ та- грунтаuи. І732 р. 

Супліка жите.х.і в с . Nартинів 

ка Бахuацької сотні . Ніжинськог 

полку з скаргою на осавуJІа Ген 

ральної арти.п:еріЇ за захоп.1енн 

овець до артиJІерійського двору 

та указ гетьwана С:ахwацькоwу 

сотнику про розсJJід111ання спра 29 dерезн 
І732 р. 

4032 І6794 · Суп.віка в і йта та жите.11ів Ро 

ськоУ во.1ост і СтародуОсьRого 

по.ІІКу гетьwану про дозв і JІ на 

від ' їзд з 1.1. Г.11ухова , куди їх 

1~1-;;;::-
••<fO• " ••• 

вик.nикаJІи-по судовій справі з 23 травня 
Грицькоu " возwутитеJІеw''. !732 р. 3 

4033 16795 Супліка отаwана та житеJІів 

с. 'JУ.11ИГОJІИ Г.иухІвсьRоУ сотні 

НіжинсьRого ле.ж.ку та уні верса.к 

гетьr.~ана про заборону проїздfІИІ 

без подорожніх докуwентfв корне ;~~;~я 
туватися козацьки~.m пІ;цвода~.rn . 1732 р. 

дРJ• · ЦІІМІ'Д fl'CI' 1966 з о ~. НІ375 - 12т 
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4084 Іб797 Сул.nfка жите.11я с . Шуваляне 

Почелської сотні СтародуdсьІІ'Ого 

по.пу уро,11;иенця: СІ.Іо.аенського по 

~іту Левка Заd.аоцького зі скарго 

на dунчук~ого товариша федора 
Гар.11овича- за привернення в ntд
~анс тво та 1каз гетьw:ана с 'таро-

~уdському по,11ковнику про розсJІJ ~8 ~вия 
Іzчвання оправи. . І'7 р. 

4035 Іб798 Суп.~tка нозака Шептакtвської 

отнt Стародуdеького по.11ку Харн 

тока АІитрова 3i. скаргою на sите 
~ с . !О!оrерне Ігната 3авацько-

~й:а поdи't"І'я т~ зіІхоплення ко- If7t~a~~я 

4036 Іб799 Суп.11fка писаря г.~ухівоькоУ 

ату111t Григорія Wа.11еновського 

:n скаргою на капtтана г.11ухtвсь
ого гарнізону Івана Брянчикова 

~;:~~:f:ь;:w~о::в:~::~~~ння r~7~а~~я 

40'37 Іб8СО С7п.11Іка козака с . " rа.!Ка Крас о-

О.ІІЯJІ.ИНСЬкоі сотні При.1уцького 

ОJІКУ Трохиw:а Пучка зі звинуваче1 -
яw родички ка тр! Пуч Jихи та П 
ятя Івана ВерхогJІя;ца за захоп-

. :::а::~;::к~~;У п::х~==ку ІІ-І5 
ро розо.:11t;цувания справи . і~~н~. 

Іо.о• •оnмл,..... •. 
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4038 !6805 Суп.11Іка ио.пиmньогЬ С'І'арооти 

4039 !6806 

• Сиволоже ЛрохорІвоької сотні 
Ніжинського по.11ку Михайла Неце 
цького про вип,11ату rpoшelt бун

чуковиw товариmеu Андрtєw Гу;цо 

вичеw за ol.u. , захоп.иену nt;D.JІ.a 

ниr.си ин. РцзивІ .iia в рахунок 
ві;D.ІІІко;и;..-енкн зби'І'кІв звпо;JІ.іянк 

скнаwи Гудовича . 

Справа про підтвер,ца:ення 

nрав в.11а(!ностІ за значиовиw то 

:вариmеw Старо;цубоького по.11ку 

Івано.11 Губчицеu на 0.11. Ве.uичt 
Почепської оотнt 'І'а uJІИн , 

4040 !6807 Суп.tfка В;JІ.ови генераJІЬноrо 
CY:DJІ.i Єв.tокі'f Чарнк~овоr про 
стягнення з О'І'ародубоьиих :куп

ців Іова Іванова І UихаІІ.1111 .IIeR 
не ки грошей r і пас ин ку Івану 
Чарниmу в Га;цяцькоwу по.пку . 

404! !6808 Суп.tі ка иите.ия u. Са.rтккова 
.lІІвиця -нtиипсьхоrо ПО.tКJ UaнoR 

.ta Дя;/(DІІенка про ;и;озвt.и на пе

ресе.иення в ІН•У сотню в ЗВ'ЯЗК 

з пересJІі;~tуванняw та побит'І'Яr1 

1 '"'"'"'1"~"'· ........ І ····· 

24 травня 
1782 р. з 

24 травня 
І5 червня 
І732 р. 8 

25 травня 
І732 р. з 

~~:ц~~:ц::и:в~:~:::~uд::::~~ 2~7~а~~я З 

АР!•· ЦЛ.\\РД УІ'СІ' 19@6 3•• · НІ31~ - 12'. 
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4042 С1п.11tка вдови свя111,еника с, 

Е1аа1:1ки Коропськоr сотні Ні жин 

СЬkОГQ ПО.ІКУ ltapi r Фf.вІnовоr т 
.ІИСТ гетьwана про зві.п.неняя 7- ІІ 
Wap!Y Фf.1tnoвoY від повинносте fY~11~ . 

4043 І77ОО Лист г.11;ухtвського коwеІІД.ант 

еwена Ки111кІна гетьwану про вик 

лик до гарнізонноr Канце.mріУ 

вtІ!ськовоrо товариша ФІJІіnа Бо -
заковоькоrо. в оправі купівлі 3о .wтого 
у со.JІД.аrtв краденого сала. І732 р . 

4044 І7503 Справа про заСSороиу штатс -к 

ulcapy Івану Uякtнtну будувати 
будинок на граQаноькІІt пмщ! ~§ :~~~~; а 
в w. Г.11ухtв Ні.аиноькоrо пощ . I7S2 р . ІО 

4045 І73І5 Указ геть1.1ана Дани.tа Апосто 

4046 17805 

.11а чернІгі:всьtоt.О" поJІКо:воuу пи 

сарю Cawflt.Q Хо.10довичу та СІун 

1:11ковоwу tовари•у WоІ!сею ,іЬmr

рову та Ух ;а,оиеоения rетьuаиу 

про 06с.1t:цування лоОудов на 

nроУз;в.аих :ву.tицях w. Г.Qхfв. 

Справа про виси.uу козаків 

із засеІtwських соrень до w. Г.пу 

хІв д.t11 оrорожі при Генера..'ІьнН! §7 л:g:~~: а 
вІІ!сь:ковІІ! канце.tЯрt'і . 1732 р. 7 
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4047 I7&fl Справа про видачу порцІ й І 
paцtJ! з Кро.11еввцької 1'8 Вороиt 
зькоr оотеиь Нfаияського ПОJІХУ 
;ц.ия Іfа;цв t риоУ корогви ta 
цриJ!няrrя ;цо корогви козака Фе 

.11.ора Баоанського . 

4048 !7508 Справа. про nереве;ценнн з 
Старо;цу6ського полку на ф:Ірпос 
<rи в Бряноью1ІІ повіт частини 

Рииського драгунського по.uу. 

4049 !7509 lІ:онесеннн ПРН.11.УЦЬКОГО ПО.ІКОJ 
иика Ігнаn- І'а.1агаиа про вt;в; • 

Уз;11. козакt в з СІу;11. t виицr:ва .11ІнІ1 

7- !7 

ш~~-

на р, Оре.ш. згt ;а.ио з указо~.t ге 28 иовтня 
иерал-гуеІериатора фон-ВеRоСІаха !752· р , 

4050 І73ІО Супліка вІJ!та, СІурuистрtв та 
~.tІщан w. Га.nяч та указ геrьwаиа 

! '""'"'~"~"· ....... І "·· · 

гоопод,арn FЗJІ,яцького заwку про ~ :~;~~~ а 
звt.иьиення~ ві;ц повнииосrеІІ . !752 р. 6 

405! І7ЗІ2 . Справа про розwt111еиня та Y'f- 9 rру11,ия 
риuания охочежоwониого по.а:ку fб~8резн 
поnовиика Карпа Часинка . !733 рр. 45 

Аруо. ЦЛМРД )'РСР 19811 3•11. ,..376 - 11' 
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4()5' І7ЗІЗ Справа про стягн~ння 111трафу 

з жителів Ю!У:в<::ьІСого та НіІІDІН- ІО J1ІУАНЛ 

ського ПОJІКfВ за перетрИМ)'В8ННІ 
!732-
25 JІІІТОГО 

рекрутів та оо.ццатJв-вr Ікачtв . !733 рр. 

4053 І7ЗІ4 Cyn.ttкa uтеп о . Бf.1окопи-

тів Г.ІуХівсьхоУ ootкt Нf.инськt 

го no.u:y лазаря Хви1tенка з ока1 

rою на РІtе.rя о . Некрасове JiloR 
сея Антоненка за неповернення ІО гру;цня 
позиченого жита . !782 р. 

4054 І73І6 Указ гетьwана J(Qни.аа Апос то 

"а нfжинськоwу ЛО.ІІКО~НІ!Ку ІВЗН)' 

Хрущову про ПіАТвам,.1еннл вира 

ку no.uoвoro ОУАУ в справі оу-

перечки за л:іо wia козакаw~ Ні 

.1инської пер1110У nо.о:ової сотні 

Герасиwо11 Бf.аяком та Лw:итроw !6 грудf!Я 
Корсакоw, 1782 р. 

4055 173!7 Сул.аіІ(а лощ,ового вартівника 

Нt.1инського поJІ.ку Івана Коmовця 

та указ гетьwа1:1а нtжиноькоwу по - . 
кавнику Івану Хрущову про забо

рону нію~:нськоwу вНІ'11 сr:ягува! 

~~=~ з:0:;~в::::~го хм .С"УЖ r~7~~~P. 

п 
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4056 І79ЗО Cyn..11Jкa козака с. Полівка 

Конотопської с отні Нtиинського 

nо:іку ВасиJJЯ lita.mти та указ 
rеІ'ьwана конотопськоwу ооІ'ннку 

npo повернення козако11 Яковоw 
Бузенкоu та козако11 о . Ве.11икий 

Са11бір Корм буІ'tвськ~У сотні 

Лри:1уцького no.o:y Зtнкоu Ва•ен 
І-4 ко11 захоп.1еного опцкового ualt 
~gr~~ на І'а гРУНf'У . 

4057 !79"2 Cyn.JІ t кa козаRІВ Новгородськ1 ї 

оотнt Стародубського полку з 

скарrою на козакtв с . Рикове з 7 березня 
захоn.1ення rрунтtв . !'732 р . 

4058 !7933 Справа про пІ;~r.nерJІ;•ення 

прав в.иасноотt d'ви вfйськовог 
І'ОВЗри.!Dа СІ'аро;~r.Jбоького по.ику 

5- 7 Петра Ракушкп-Ро11ановського Ан 
~з~з~~ нt на спадкове wайно . 10 

4059 І7934 Справа про захоn.11ання коза-

ко11 с . Ховufв Борзеноьної сотні 

НІzннського попу Федоро11 Шар-. 

ч:енко11 у свого 6раІ'а по 11а~рі , 

козака деписа Безродного спад- 7 березня 
кового uаіІна . І732 р. 
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!73! р , 

4С64 17939 Листування гетьuана з черні 

гfвськиu лолковннкоu Михай.1оu 

Богдаtrовиu в слравt окарrн ко

зака JІю6ецькоУ оотнt МихаІІ.~а 

ІЬ!лиц f на_ священика Хузьwу за 20 гру;цня 
захоп.1е!f1fя r.tallнa ra nриверненю f~;ого 
в · nt;а.цанство . · І732 рр . 

!732 р , 

4С65 Суп.ІІtка бунчукового rоварисrа 

ОJ!екоtя БугаУвоького t указ ге-

тьuана УЛянt ЧЗ:рнишовt 11 лро ло- ІЗ JlIOToгo 
вернення захоn-1ених конеіІ . І732 р, 

4Сбб І794І Суп.1fка козака u. Cul.1e Лубе -
ського по.11ку Федора Кочура J 
Указ гетьuана нtzинськоw;у по.1-

ковнику Івану Хруцdву про стяг-
нення борr_у з іІ.РУЮІІfІІ значково- .11.~;~~о 
~ товариша лама Огієнка. І7~ р. 

4Сб7 !79112 Cyn.11.!Ra_ козака u, Jвангородк 

НіЮІНСЬКОГО nо.аку ДW:И!'}ХІ lita.uiги 

окаргою на анте.u о . ),tapniнiв а 

Кfн;црата Pouo111Ry за захоn.1ення 
рунту та указ гетьwана нІzиооь 

Ік'оuу ПО.ІІ(ОВfІНКУ Івану Хру~ц'ову 
про розс.11іду;Jання оправи. 

.1.J>I ~· UЛ /llPJ\ У РСР 11186 З>м. ,.ЗІВ - 12,. 

29 СfЧНЯ
З .штого 
1732 р • 

1 ==1"~·" . ........... . 
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Ш8 І7943 Справа про пt;ц1'вердження 

права ОВЯІІІ._еиика 11 , 9ІнкІв rа
;1,яцького по.пу А~рtя Фоwовича 

на ПО.ІОВЮ!f риби з єзtв, _ПОб'Ід( 

в.аних жите.tя_wк с, В.касtвка Зtн 

кtвоькоУ сотні на Аого озері . 

4069 І791+4 Суп.tІка КО.ІИІІНЬОГО :вІh'а .І.І , 

ВоронІа Ніжинського пq.ІІКу Рриго 

pt я Гречки з прохання11 з аборо11и 

ти вип.аа11 вtдкупщика11 ІЬсифу 

~ванову f Іваиу Ми.китину роз11t 

рових rpomeй з рату~Онопо 11.ІІИна 

!НО 

"'""'"' І732 р, 

в зв •язк1 з Іхиьою відмовою ре- 2 .mroгo 
wонту~~ати w.~ин. !732 р, 

І7ЗІ р, 

4070 fl91+1+/ • Справа "про видачу канцеJІЯрІє 
Скарбу військового f1ІОІDО:ВОЇ оу

wи на канцелярські потреби Гене 

pa.n.нoro :в ! І!ОЬJ!ОВОГО С'/дУ та 

.1ист до кQr.таиtRоького по.u:о:в-

ника Вtрьовк!нв rеть11вну про 24 травня 

дозв!JІ. посе.:питиоя в , rеть11аисько г~~;тия 
'll1 дворцt у 1.1 , Креwенчук . 1733 рр, 
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Cyn.i:iiкa на1.1fсника гщхівсь

кої протопо-пії Никифора Івано

вича про призначення його сина 

Кр>І••о 

священико1.1 в с. •СJІОут Г.11ухІвсь 2І травня 
коі сотнr- Нt~нського iroJIКy . І732 р. 

4()7; !7792 Справа про всsнвсn~о козака 

4()73 І979І 

4Cf74 І9790 

с . Сари Гадяцької сотні матвія 

ДзООи та козака с. Кова.11tвка 

Якова КаJІки драгунами то6оJІЬсь 

кого ПО.І!КУ Петроt.1 П.ІІО'l'НИКОВИІ.І 

і ПрокопО}І Ч:r;цнови1.1 , Го.ІІОвцини 

Справа про вІдmкодІ?н:Іння гр. t -
І.ІИ за по6иття та безчестя уряд 

5-ІВ 
квітня 
І732 р. 

ннка1.11:1 1.1. Короп нtю1ноького по -квf;~~ 
ку Ганни лятошихи та П дочки . І732 р. 

Супліка ієрея Іоана КРучен

ка з скаргою на козака с. Па.11ь 

чики Батуринської оотні Ніаин

ськоrо поJІКу Василя Кова,11енка 

за-захоn,11ення речей, грошей t 
побиття та указ геть1.1ана ні~н 

СЬКОІ.ІУ ПОJІКОВНИКУ Івану Хрущов І7 кві '!'НЯ 

про розоJІfдування справи . І732 р. 

Дру•. ЦЛМРДУРСР 1966 З• w. ~376 - l2т. 

1'"'""'"1"""'" • •<fOo ••нно 
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3 А Г О Л О В ~ И 
Кро~••• 

4CJ/5 19769 Сул.rіка- Леонf'ія Чарницького 

tз скаргою 11а охочекоwонного по.r 

ковника Григорія Пав.поза за 

иев11п.11ат7 грошей , позичених в 
2І КВf'l'Ия 

Низовоwу похо;ці . !752 р, 

4076 19788 Справа про спtр за спа,цжове 

wаЯно ui:z :zкtелькою w. Ічня 

Прилуцького пoJJF;y Іриною ВоІtта 
2Ix:вtrnя 

а~овською та др19ною п бра'І'а 

}r~~~я Григорія Ка'!'ермною. 

4(J/7 19780 Справа про ;царе1.111е звинуве-

чення значкового 'І'овари11а При-

луцького по.пку Івана Биховця 

попадею с . Кропивне Красиоко.tя 
2І квttня ДИНСЬКОЇ CO'l'Hf АнаО'!'іоfєю Баси !5 .&!ПНЯ 

JІЬовою в кра;цtиках . 1752 р . 12 

4СJ/І 19779 Суп.аіка &И'І'е.ІІЯ с . курінь 

Бах1.1ацькоУ со'І'ні Нfиинського 

по.uу Пит~па Скибченка '!'а указ 

ге'!'ь1.1ана бахwацькоwу ОО'І'ІІИЖJ 

про повернення во.lа , взя'!'ого 

26 КВf'!'НЯ 
в рахунок вик.аа.цу '1'8 про забо-

і1~а~~ ропу бран вии.ааJІ. . 



І '"=~ 1 •>80Kf. 
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4а79 І9776 

-- 354 ..... 

Суп.1tка козака о . U&ртин!в

ха Іванr_оро)І.сьхоl ооrнІ Ні&ин

ського попу Дани.ІВ остапенка 

з скаргою на Васи.ІІЯ .l).Іитренка 

за захоп.11ення проса з По.111 , во 
.пів tа1<оней. · 

4060 Ifffl7 Суп.1fка кро.1ев~цькоrо сотни 

RB Нt.и11ського по.uу Косtянти-

- на Геиваровського геrьwану про 

!J.РИТЯМІ6ННЯ ;1(0 ПОІІІ !О!Ю у повин

носtt козацьких пtдданих ta пр 
повернення в вtдоwсrво paryшt 

80 .ІШ!'ОГО 
!732 р . 

о.о. Ан]І,J>Нвка f До6роrо:ве Кра І квtrня 

.:иевеuької- соrні . 1732 р, 

408! J:7774 Справа про звинувачення коз -
ІІ"ЗІlИ w. J.Ірин НіЖИНСЬІ\"ОГО ІІОJ1КУ 

Jваноw Коцкоw, Грицько1.1 ІUУ.ІІЬГО ' , 
Ceweнow ~001.1 ra fн. чернfrів

ськоrо єnJcкona r:ва1:1а Левицька. 

го :в зруЯнранні: єзІ:в на р . 

Cctep, npo ві:дwову wринськи.

ченщs та овященмкіr. хо:ваrи 

nowep.nиx t xpeorнm народжених 
ra про Ух_ наuагання ' захопити 
!<озачt грунти. 

АРJо.ЦЛМРДУРСР 19118 3&м. Н376 - lZт. 

28JІЮТОГQ 
І732 р. 

1 ·==~"~" ·""- !····· 
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4082 !9773 

- .і;.5 - -

Справа -про повернення в;цовt 

гадяцького сотника Парасці Іk

ратннськІ А вt;ц управите.~~я гадя 

ЦЬХІІІІ Г6'І'ЬІІ8l!СЬКИІІ 38ІІКОU J;BOX 

ко.11. wJІ.Ина у о . ПленІвцІ Га;цяць лю~сі;~5 

коf попової сотні , !'732 р. 

40& !9772 Cyп.iitкa кузе1шнськоrо сотим 

ка Гадяцького по.11ку WиxaA.ta Се 

11енова та указ гетьwана гадяць 

коwу пОJІКо:внмку Григорію Граdя -

ці про ;цозвt.~~ на поdу;JІ.ову .11.rин в~Р~ня 
:в затоці р . Bopcк.iia, 1732 р. 

4()61. І977І ЛІІс\')'Вания геть11ана з но:во-

4065 19770 

11.1111поьки11 COTHИJ<OU НtzинОЬІ<ОГО 

По.ІКу Іваном Шисrкевичеw про пр. -

;цаа: wайна КО.ІJИQІІІЬОГО НОВОІІJІИН-

ського вtАта Q.ІексІя Т111юфtєва т~;;~я 
д.ІІЯ виплати dоргу АО ратуші . І732 р . 

Справа про захоплення rрун~ 

ко.!Иоrніu козако11 , а потіw wона 

xow Г.1ухtвоького Петра-Пав.11.tв

ського wонасmря Сн.1ьвеотро11 

Крупникоw у козака о . Банич г.1, 

х!воькоі сотні Нtииноького по.11 

ку Степана Кооеченка . п 



- ЗЗ6 -

4086 І9769 Cnpa11a про звинувачення ко-

зака ... Ніаиж:ького по.првоУ cot 
ні Васи,11е.w Кои,уховськиw нtпи-

оького по.аковннка Івана Хрущов 

у вйзИСRУ податку- по.rовиии 

nрозuІрового" з І!ого . ":11,t;цизиог "е1е~~~~ 
1.1лине . І732 р . 

4087 19768 l(онеоеиня orapoJ.Ydcьxoгo 

поJІКовника QІексан;uра дУрова 

про заtркмання в 11 . По ~:: ар ое.ІІЯ 

нина -Труdчевськоrn повІrу Пе~1 

!Саоирина з оиноu Трифоио.u з 

фЗJІЬmиви"" гріmwи ta указ геtь 
wана про припІХ>вод.1еиия Ух до 

Генерального вііІоькового 07.11.у . 

4088 І9767 Універсал гетьмана J(анн.11а 

Апосfо.ІІЗ ra його .пист генераJtУ 

Наришхtиу про призначення пиоа 

peu Геиера.п.ноrо вtАоькового 
DYAY JІ.еu • яна СdоJJоиоького . 

4089 19766 Cyn.11Jкa орf6ряноьRо~ ооrни -
ка Лри,11уцького по.ику Антона Тро 

цини та указ геn.t.tіІІІЗ приццько 

wy nо.ц:овиику Ігнаtу Га.~агану 

DPD С!'Яrненпя з !!ого пІuаннх 

з с, Сокирне гроmеА , зве!оргова- ае:З;~9 
них СрІе!рянськіА РВ'l')'ІІі . І732 р . 

APJE. ЦЛ/ІІРА УРСР 19М 3•1<. .-.316 - 111". 

, .• "":r;,= 
•11<1'1>· І ····· 
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409С !9765 Справа про привернення в niJ 

409! 19764 

409 2 !9763 

;цанство козаків с. · Сухо;цоJJьщинс 

Глух і вської сотні Ніжинського 

поАку макара та МихаІІла мacaJJ\f 
тинів по.uіщико1.1 ЗІаврентіє1.1 Іfе-

6ишеви1.1. 

Спра:ва про побиття козака 

• D.Ііьmани ПриJJуцькоЇ сотнt Сте-

20 Оерезн 
!732 р . 7 

пана Сурожського maфapew гр. "2~~~ 
Шереwетова Фe,nopo.u Пархо1.1енкоw . }132 р , 

Справа про оа11овіJ1Ьне взяття 

в ё . Сари Га;цяцькоf ПОJІІ\"Ової 
сотнf КО!ІЄЙ ДJJЯ ПРОЇЗ;цу без ло

дорожної полковнико1.1 Тверського 

полку Пуmкіниw-Бо6рище:виw та по 

биття ниu 1<0зака Гараси1.1а Мет-

JJенка та осавульчика Ан;цріл Кіл §б ~irв~~1 

mка . 1732 р . 

4093 !9778 Суп.11tка бунчукового товариша 

Ь..акси.uа Турковського про пtдт-
вер;цження прав в.~rасностІ 11а wає -
ки та зеwельні воJJодіння в Нов

городоькtІІ та Мгли нськfй сотнях 26 квітня 
стародуdськоrо nолку . !732 р, 

- І73І р. 



4С94 

4С95 
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КР'А нnе 

Справа про побиття , знущанн 

та зневагу жителів u, LІ rJІина 

Старо,цубськоrо по.uку СJJУжите.11е 9січня 

лідло.11ко!!ника Сеwеиа Са.11тикова І7ЗІ-

Корнієw 4'1:!Мнови 1.1 . ~з4Р~~я 

!732 р. 

Листування гетьuана з ні!':ин 

оькою nо..ІtКовою канцеJІярією про 

розс.11ідування окарrи коwіоара 

вівчарних з~і водів у Шаnова.пів-
оьІ<і й соіні Ніжинського ло.11-

ку Петра ГоJJовІ<а на козаІ<а Ро-

uана Моренця за зневажлив і вис 
20-30 

JJоВИ щодо скJJадачів інструкцtї 
листопада 

по в івчараву. 1732 р . 

4096 10447 СулJІіка ло.nкових зборциків 

при канцмяр і ї зборів гетьuану 

дани.11і Алосто.ІІУ з прохання1.1 на 

~і с.11ати відповідь на їх чоJІоби· -
ну про вил.11ату у триwання . 1732 р. 

4097 12080 Інструкція r.11ухі:вської rарн ·-

зонної канце.11ярії сержа нту rJІy: і

вськоrо гарнізону та у нівероал 

гетьuана дани.11а АлостоJІ а ГJІУхі 1 -
·ськоwу со тнику про "п і~триUІ<у н1 

ву.uицях utoтa чисто~ і поряд- 2І .ю~пня 
ку . !732 р. 

Др)~. Л .ІІРД УРСР 198б з.~. 1't376 - І?т. 

1'""""'1 "". "сю а ••••• 

47 
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409f 2884/2 Справа про приоиJІКу в Гене-

ра.п.ний вJІ!сько11и й суд росЇян

втікачі11 та козаків Старо;Цуооь 

кого ПОJІКУ за'l'риvаню; при пере; о

ді ло.ю.ського кор;цонt ; про ло
заm.mбне спtци'l'тя кot.ticapa ро: -
КОJІЬНИЧИХ оnисних С.ІІОбід ІJ>!КИТІ 

Корельова з дочкою жительки w. 
Стародуб Матрони nоТОІ~ІЧИХИ ; Пр( 

кра;nІжку рече !! з церкви сино11 

священика 11 . ' Стародуб Василя 
Тарасова ;-про звинувачення си-

на wутинського паоіЧЮ!Ка Ю!рИm ~~J:резк 
· гаврилова в захоп.11еннt ' речеR У zт січня 
бунчукових товаришів Полуботкі1 І733 рр. І9 

4099 І2079 Супліка значкового товариша 

Стііродубського полку КИрила Ко 
яоваленка та указ геть11ана нак1 - · 
зноwу отародубськоuу полковник 

про зві:.11ьнення від походу до 5-6 липня 
фортеці о:В. Іоанна. І782 р. 

4ІОО І207~ Суп.1іка жительки w. Глухів 
Ніжиж:ького полку АгафU ' СавJІх 
з скаргою на глухівського оотн -
ка за ві;цuову повернути ;цвір в 

о . ЗеІ.WІнці проданий її п.пеwін Іб липня 
І782 р. 
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4ІОІ I2(J76 Суп.11Іка дружини СSунч.уковоN! 

!'ОВЗрЮІІа Агрипини UокрІєвич пр 

дозвf.1 Н.!І вfд • їзд з w, Г.1у~ t в 

до закінчення с111.овоУ справи 

про невип.11ату нею. CSopry Григо- 27 .~ипня 
рію Ал:екс~ндровичУ . Т752 р, 

4!02 І2075 Суп.11Ів~і zите.u.ки w. Вороиtа 
Нfцнського 'по.u:у ~лини Яруще1 
ковоl , про зві.ІІЬнення з ув•яз

нення П чо.аовіка-е!'ороаа г..і:у- . 
хІвоькоУ в • язю~цj оСSв1щувачен о' so липня 
го в не;цогJІЯД і В ' ЯЗНЯ . І752 р . 

4І05 І2074 Cyn.1tкa НіПНСЬКО['() ПО.ІКОВ-

ника Івана Хрущова !'В указ гет1 

wана nро~.Аозвt.я на проУз;ц ;цо w. че~~f 
києва . І7З2 р. 

4ІО4 І2075 Справа про ЗВіJІьнення з ув• 

~знеиня !'8 посе.1еняя · в wонас~иJ 
як психічно хвороN! оина свяще 

ника "'· Старо;цуСS ~асим Тарасо 

ва WиxanJІa , ув • язненого за кра 

;цІж1<у церковни х рече!! . 

2І квітня 
SO червня 
!782 р, 
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4105 !9952 СупАІха с"ар&1ин11 !'11 хозахtв 
tаинсьхо1 nоАКовоУ Оо'І'нf про 

dрання ;it11yx квкдІІ;Jtа'І'ІВ-ніаинсь 

~ого по.uового осsвуА:а Wоіісея 

f/Іевицького f Ан;црtя Fо.1яики , на 
п~~~НJІ ~fсце соrикка , 8 

ШJ6 20442 Суп.1Іжа коропського дсзорцt 

ндукrового зdору Лук • яна Хр11с-

trофоровича з скаргою на вдову 

~унчукового товариша доJІИнську 
Із а про;цаа uаІІна та грунтів" що 

~влежвл11 по · спадку ласинкаа.t .:ra 
каз геть1о1ана dатуриноькс1о1у сот 

t~ику про розс.11tдування слравм . 

4ІС!І !9477/< Суп.11.Іка zиre.rя w. Г.11ухfв НІ -

JІИИСЬКОГО ПО.ІІС)' Сrепаиа Руdана 

ро звІ.1ьнення Аого ;11,вору ві;в, 

~ООІ'ОУВ в ЗВ ' ЯЗІІ'J зf с.1у:.:dою си 

а опtважоа.t fwпера'І'оІЮЬІІ'оУ кале- 23 ІSО:ВІ'ІfЯ 
і'И · І732 р. 

1+!08 2099! Суп.аІ ка c.ryp'l'e.1111 канце.v~рі У 
Юс'І'Ина Jіеннецького 'І'В унfверс:а.11. 

еrьwана про звf.ІІ:Ьненн Іf ІІого 'І'В 2! .mтого 

І;в,оу;11,кІв вi:it nовинносrеІІ . }r~~~ня 6 



4!09 20992 Справа про зехоп.1ення Г.ІQ'Хів 

оькиw npot'OПOПOlil О.1ексtєw га.111 

ХОВСЬКЮLІ~І.ПИНІІ в...о . Хн.tчич Нов

горо;цськоУ сотні Старо;цу6ського 

nо..ІІКу ,. 110 на~еаав по сnаJ.ЩИнf 

ІJ.Рrаині бунчукового товариІРв 

Wакси1о1а Турковського . 

4ІІО 20093 Суп.аJка значкового !'О:Ввриша 

Чернігівського no.vxy Тихона БОJ 

Kpd••• 

боrа ra уиtверов.11 rеtь11ана про ІЗ-!4 
~~~~:~~;~ :и~:::о:~о::~;ц~ ~- н~~н~. 

4ІІІ 20994 Суп.1tка . к озака РоПськоУ сот-
ІЕ і Чернігtвськоrо nодку 'Jl'oxи11a 

Коробки про с !'Ягиенщ1 грошей з 

ро;циПІІ поwер.1ого козака Горо.u

ницьхоУ сотні Харитона ..l[овгам , 

позичених ниw в НИзовоwу поході 

та указ гетьwана чериtгt:вськоwу 

1 ····~~~ 
aocfOo І ••••• 

!8 

;~::~;;:~н:х~:;~в~: Іі\аиову пр i7ktt~Bиf 6 

4ІІ2 21221 Справа про звt.а:ьиення вt;ц 

повииностеІt :вt.uстав иоrо поручик -
серба І.ІиКОJІИ і(QЛВТОВ ИЧВ , ЯКИЙ 1rо.и:~~~НІІ 
осе.а:ився в w, Чернігові . І7З2 р . 

Ар1~- Л \ІІ'Д VPCI' 1985 Зао. Н31tІ - І:!т. 
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4ІІ~ 2ІЗ52 Cyn.11fкa J[wитра Кураховсько-

4ІІ4 2!654 

го npo Повернення г.1ухJвськнw 
коwендантоw двору в t.t . ІDаnова- І9 травня 

лfвці Нfииноького 110.11ку . f782 р. З 

Cyn.uiкa zите.1tв Бt.tоnо.ІОвсь 

коf nарафfї w. Г.tухtв та JDІCT 

гетьwана київськоwу apxtвntcкo1 

npo призначення священикоt.t DІ- І6- І9 ctчi я 

wофія Леоят'вва. І782 р. 5 

4ІІ5 22009 Універса.п гетьwана J[анн.nа 

Аnосто.па Ан,цроннцькоwу woнacni 

pю про пІ;ц'І.'Верд•ення прав в.11ас-

ностf 9а грунти в Чернігівсько- 8 лис-топаJІа 
uy по.пу. 1732 р . 4 

4ІІ6 22!40 Справа про захоп.1ення оао6ис 

tих речей та побиття Оунчуко:во

го товариоrа Федора Солонини упр -
вите.11е1.1 с . Кдишка ВоронІзькоІ 

Іооrні Ніжинського полку під час ~~ ~~::-
Іпере6ування в t.t . Глухові, І7З2 р. І7 

4ІІ7 22І54/<12 Сnрава про пІ11,rвер,uення 
'1рав в.11асностІ за козаком КроJІе 
~ецької corиJ НІ.аинсі.кого пащ 
І:Іковоw: 1е.1езнякоt.t на t.t.111н та 
рунти на р . Pert . 

І4-І7 
січня 
І732 р , 

Про••· 
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4ІІВ 22154/ Справа про 0611инув11чення JІИ 

е..rькоо Кро.11евецьхоУ ootнt Пі 

нського по.о:у КЗтермноо пав.m 
· оо овоє'f родичКи Па.111гtf Коро-

евоУ :в захоп.яеннІ спадкового fl ~~~ 
аІ!на . 1712 р. !5 

4ІІ9 20154/2 Справа про захоплення опад-

ового waRнa ак!'е.иеw w. Короп 

нtаинськоrо по.о:у О.11екоfєw 'nl- і~ ;Ь:~~; 
wофJєнкоw у !Юсипа Пав.11овича . !782 р. 7 

4120 2154/ Суп.R.Іка значкового !'овариша 

4121 2!54/ 

w. Кро.11евець Юаинського пощ 

Івана Uонка !'а указ ге!'ьuана 

Ні&ИНСЬКОІQ' ПО.І!КОВПИКУ Івану 

Хрущову про передачу опірної 

справи за грун'l'и із оотенноJ 

канце.1щ~_ІЇ до ПОJJКОВОЇ , 

JІ.онеоення ніnнськоrо по.S.-: 

хового суд.11.і Сеwена ЧуІ!кевича 

про :винесення Рtшення в· справі 
повернення лісу проданого коза 

коw 11. Ніжин Грицькоw Вов1<ода-

18-22 
жовтня 
1732 р. 

венкоw tсозаку Герасиw:у Бімку 29 .ІІИО!'ОП да 

СІез відоwа родичів. 1732 р. 4 

.ll.'J•. l{.1MPJl)"l'(;P І\<іІІ 3••. ЖІ16- 12т. 
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4І22 22139 Сп__рава про 6езпtдставне зви 

нувачення священикоw Афанасіїв. 

ської церкви в w. СтародУ6 Іва 

ноw Греоевичеw титаря олексія 

Гаuяни_цf в привласнені церков

них грошей. 

4І23 2237~ Супліка значкового товариша 
Староду6ського полку. Івана Бол 
до:вського t указ гетьиана Ста -

родубоькоиу наказноwу nолковни 

КроА••• 

12 СіЧНЯ-
19 грудня 
1732 р . 29 

:~д п~~б~:J:~н~;;::в::~;с:;~~~ r~7З~а~~я 

4І24 22573 Унtверса.11 геть ... ана Данила 

4І25 23042 

Аnостма о.11ооарю w. Староду6 

Никифору Ге.JШукевичу про звіль 

нення від повинностей в зв •язк 

з роботою на.ц :ви готов.пенняw. зб 

рої. 

Супліка ко.nишнього кроле:ве 

цького війта нtииноького полку 

Івана Нtжинця з скаргою на ста 

шину ЩІоле:вецько~ oomt' за ув • 
язнення дружини лід чао його 

перебування під арешто~.t в 11, 

Г.JJyxt:в , 

24 травня 
1732 р. 

25 січня 
1732 р . 
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4126 23044 Cyrr.niкa гетьwаноького лtддан 

ного с: Сwячt Шептак t;~ськоУ сот 

ні Старо;цу6оького паJІКу Степана 

Петровського про зві.11Ьнен11л від 

повинноотеі! та призначення наг-

мдаче11 на;ц гуuно11 або 11лино11 

та про звину1!ачення mептаківоь-

кого старости Васн.'!Я Мовчана в 15 жовrня 
захоп.nеннt майна. 1732 р. 

4І27 229()5 Суnл:іка бунчукового товариша 

захара Рощаковоь1<ого про на;цан-

ня йоІІУ Кова,11івського oтerry в 4 червня 
а;цяцькоw:у по.ІUІ"у . 1732 р . 

4128 22902 Супліка з6орщюс-а Чернігівоь-

кого полку Івана Павлова з скар 

гою на підЬкарбі їв за Оезпі;п.о'l'а -
не у:в•язнення та указ геть1.шна 

Ів іі!Сь«овиw пі;цокарб!яw про розе !:.20 ИОВ'l'Н~ 
.nідувания справи . 1732 р. 5 

4129 22617 Справа про розрахунки t.1іж 

Старо;цу6Ськи11, Лу6енськи.w та 

Лрищцьі<иu полками за ви;цанІ 8-ІІ січю 
арwійськиu пo.irкau порції f раці ·.1782 р . ІО 

дРJ'К, Щ!МРД УРС~ 19116 З> N. Н376 - 12т. 
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4180 22641 

4131 22640 

4!"2 22639 

4!33 22656 

Суnдіка жите.ІJІ С.11отовоУ Гути 

/ВоJІИнськоУ сотні: Чернігівсько-

го полку/ Івана Чуwака та указ 

гетьwана во.mнськоwу соrнику пр 

nо:вернення козакоw с . Чорнстиqf 

~uитpor.t Uaprnнoвиw приданого по с~~~~~ 
r.tepJІOЇ дочки . 1732 р . 

Донесеffl!я ніжинського по.11ко-

!вого коuісара Григорія Car.10!1.iioв -
Іча та колія указу киІвського ге 

нера.~~-губернатора Шeper.te!.'t%a пр 
ІРозwіщення в r.t. Ніжин со.цатів 23 вересня 
гарнізону. 1732 р . 

Супдіка жите.nя 1.1 . Г.11ухів Іва 

а Івановича з скаргою на уряд 

лухtвоькоЇ ратуші ra севськоrо 
!купця заw~тина за СІезпfдставне 

/звинувачення іі порушенні догово 25 вересня 
ІРУ на поставку ВІІНа . 1732 р. 

лист КИЇВСЬКОГО генера.11-гу-

Сіернатора Во.ІІОдІ!uира Шереr.tетьє-
а з проханняr.1 про відк.11адения 

правн в Генера.пьноr.tу су;ці бі.nо 

ськоУ сотюtчки Чернігівського 

о.nку до приЇзду Уї сина , котри 9 серпня 
нах_?диться ПР!! генералі . 1732 р. 
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4І34 23284 Справа про підtверда:еЮfя 

прав вJІаснооtі вдов і вtАоьково

го товариша Єфросині У Анrоиови-

чевtй на о . Чепе.11.ів КИси.11tвсько ·9 сtчня 
corнt Чериtгtвського по.п7. І7З2 р . 

4І35 23І47 листування гетьwана з яwnі.ц. 

ькиw OO'!'НllROW Нtаинського ПО.1!1\' 

xaA.11ow Обо.11онськиw про за6оро 
ну козаку w. Яwпі.11ь Івану W.ере-

цькоu;у продати грунт і двір пос 4_15 гpni, 
ПOJJИ'!'CWy, о 1732 р. 4 

4І26 23І48 Суп.1іка св11111.еНІІка с . А.ІТИнів 

а Коропсько'l COf'Hi НfИИООЬІІ'ОГО 

по.ІКу Якова Борзаковqького з 

каргою на Одарку J.!их а А.ІІИху за 

звинувачення Аого сина Васи.tя 

позаm..uхіноu;у опtвжи'!'tі з П 

очкою ra захоп.11ення синових 

ечеІІ . 

4137 23200 Суп.ttка козака c.i;:. РоіІ:ськоf 

ернt гівського по.цу Деw • яна 

Це.ауАка з ожаргою на п.1еwІнницю 

Луц.о Антипову за 6езпfдставне 

звинувачення в захопJІенні спад

кового rpyнry ra указ геrьwана 
!{ерні гt вськоwу Ро.иовнику ~хаА 
.1у Богданову про роз1&іду:вакия 
справи. 

І5 грудня 
І732 р. 
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4І3' 2320! Суп.D:tка жите.пя Чернігt:всько !о 
по.п:у Євстафtя 3ana.1tя з скар-

ro11 на crapoc~ с . Коровинцt 

Косmнnнівськоf сотні JІУ6енсь1 о -
го nоJІку-Федора СкороСіо гатого 

за nоdит'!'я та зsхоrм:енпя речей 
10 Гр)'JІ,ИЯ 

t гро11еІІ. !732 р. 

418$ 23203 ' С,-пJІ !ка бунчукового '!'ОВариш~ 
Степана 3а6і.ІDІ про nt;11,nep;ueн 
ня права в.ІІЗСносоrt на ставах 

61.ІІЯ w. Борзна НtжинськоГQ no,11 
ку та з оОорону житеJІлw JІОВиrи 80 грудня 
рнбу, І732 р . 

4140 28548 Супліка колишнього воронІзь · 

кого вJІtта Григорія Якова:еаа 

про nІJІ.nерд.аення указу Канце-
.црtї про на;11,ання рат111ного t.ІJD 

гш~· •. на на вІд1<уп . · 

414 23533 Суп.1Іка в!Аськового капцем 
риста Uani iя СОСНІЩЬJ(ОГО 'f8 
указ rе'І'ьwана улрави'І'е.11ю wаєтх 

бунчукового товариша АндРІЯ 

По.11уСіо!'Х8 В с . НВУІІІВКВ КИСИ.ІіJ 

ської сотНІ ЧернtгІвськооо noJІ 

ку КНяmцЬкоwу про вивезення 
І~!4Оі'ІЯ 

куп.1еноrо дерева . !732 р. б 
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4142 23877 06к.11а;цинка справи про звину-

вачення г~тьwанськиwи п!uаниwи 

с . ЖукJІИн поиуриицвки ~ пjuаних 

за " о<!jди" та указ канце.JІЯрf ї 

тароду6сько~q поJІКовнику Олек

Ьандру Лурову npo розсJІі;цування 
Скарги- священикз с, Шептаки Іва 

~а Герwановича на священика До~ 
~цького за продаж купJІеного 

~owy , !732,І7З4 

4143 23876 Суп.11jка збtднfлих ufщан 1.1 , 

~ро.11евець Ніжинського ПОJІКУ про · 
винувачення сатениоЇ кро.nевець 

~оЇ старшини в абтяжеюrі павин-
ІНостяuи та розкиданні 80 со.лоu • 19 ceprrnя 
~них хат!- 1732 р , 

4144 24287 Спраvа про надання гетьuаноu 

. ~анилаw Aпooro.no 1o1 купцю u, . Г.tу-
ІХ:ів Ніжинського полку BacиJIJJ Ти 14 гру;цня 

ІХ:оновичу права стягнення з барж ~~32.Wтого 
~иків грошеіІ за куп.лений товар, 1733 рр . 

4145 24295 Суп.11jка поповича с, С.11оут 

.11ухjвськоJ сотнj Южинського 

;по.ику Фе;п,ара Антонtєва з Скар
аю на зятя - жите.11я с . Греu •яч 

І ,".'"""І "···· '"<fOo "'""' 

~и КОuишнянськоЇ сотнj . Гадяцька 2 JІИСТопад~ 
о по.rку за побиття. 1732 р, З 

Ар)•· ц.І.'>ІРД УРС~ 1986 З• • 1*376 - 12т. 
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4І46 24292 УніверсаJІ гenwqнa дани.па 

Апос rолз козаку Топальськоі' со -
ні С1'зро;цу6ського полку Матвію 

цик.nеноько~q про пі;ц1'вер;цження 

прав BJIЗCHOC'l't на UJIИH в с . 

':Іорноокове . 
З .хистопа;ц 

!732 р. 

4!47 24400 Справа про призначення плат 

4І4Є 25365 

4!49 25364 

ні по.nковНІ і сотениfJ! ;;таІ-1ІJии· 

яка не 11зла w:аєі'Ків из ранг та 

·~:~~.витрат на канцеJІЯроькі по ~ J~"~~ 

Справа про з1.1іни в ок.ІІЗ;цt 

ГJІухf.sського гарнізону за !'728-

173! рр . та ревізію ви;цач:і пре І4 січня 
J!iaиory . !732 р. 

Уні.версал гетьмана Да.нила 

ІА.постола про доручення комісарm 
Іrаврм:і Еурахівсьжому та Якову 
Ь.тепаненку здійснювати нагляд 
а розподілом провіанту та фу,- ІЗ січня 
ражу у засеймських сотнях 1732 р . 

4І50 2536! Донесення отаuана і козаків 

с . Алтииf.вка Коропськоі' Со1'ні 

нtхиноького полку з сві;цченняu 

иа.11ёжності гаю Rозаку Антону 
Тарасенку. 

Іб січня 
!732 р. 
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4!5! 26 382 Сул,11fка козаків о . Ор.11tвка 

Іяuл:і:.11ьсмсоУ ooml Ніжинського 
лоJІКу Анtона :і: Лархоuа nав,11енк:і: 

про прискорення розсJJ!ду~Jання 

~жарги на "Preuoвy )І.ОЧКУ ta ії 2! квІrня 
Ічо,11овjка. !782 р, 

4152 26651/ Справа про звt.~ьнения BiJ. 
ІпосrоУв )І.вору цови писаря Нt -

І:sинського waгlcrpaty Феодосії li ат2 січня 
Іс!ковськоЇ . І732 р . 6 

4!5 22!46 Справа про пf)І,rвер.цженюJ пра 

Іва власносt! orauaнy с . Рохuані 

~t'ародуС!сьх:оЇ ПО.І!JІ:ОВОЇ COt'Hi 

Ь.10С!t,1ку . !732 р . І5 І 
ІАФанасtю -.Аовгоuу на ГPJHt' ta ~~ ::'~:;о 

4!5 !0436 Справа про поС!нття .ІИенсько 

4!55 

lro со'І'Ника Сrародубського поJІІСу 

Іонисиuа Ве.uича.я nралорцикоu Г.цу 

~~~~::~:~"~арнІзоиу О.І!ексаидроu І~~У~~я 

19999 /2 Справа про пі;11,t11ер;JІ,аення пра 
.ИЗCROCt't значкового t'овар11•а 

mро;цу6ського лову Івана Ко.и

евського на с . Нове СтародуООь 

КОУ ПОJІКОВОЇ СО'І'Нf , 

Ар« ЦЛМІ'Jt У РСІ' 1<$6 Зом 1"316 - 12• 

!5- 2! 1113' го 
1752 р. ІО 
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4І56 20095 Справа про привернення в 

пt;ц;цанство козака 1.1 . Гадяч Іва 
на Войни rоопо;царем Гадяцького 12- 15 
по.n<у . - ~~~2н~w 

4157 3029/І Сnрава про вtnмову вtд орен 
ди гуrи СІі.ІЯ с . wа•ево ІDептакі: 

ської сотн і Васи.111 СкоСІичевськ 

го в зв •язку з повним викорис- 18 січня 
танняu .ticy на nотреСІу ГJ'І'І! . !732 р. 

4158 28868 Суn.11іка значкового rовариmа 

4159 27903 

Анrона Бро;цовського з скаргою 

на своУх nt;ц;цаних з с . Jrа;цинки 

СмСІинської сотні Чернtrtвсько

го полку за пр<Щаж груноrtв та 

відuову вt)~ ловинкосоrеА ta указ 
геоrь"І.Іана чернігtвськоuу лолков 9- 18 оJчн 
цнку про розсJІJдування сnрави . !732 р. 7 

Cyn.11tкa ж:\\Те.VЯ Q. СТУ}І.еНКИ 

Новгоро;цс.ькоУ coorнt Сrаро;цуСІсь

коrо пощ Якиuа Ку.11енка з ска1 

гою на Івана Соrес.ІІJВського за 
nо6иття ora ув • язнення у JІЬО]($. 

28 травня 
!732 р. 

4160 29180 Суn.иіка JUJ"1'8.IЯ ·u. Чернігів 

~;;н~o::~н~~.11~:0:,:\i:::;~:iiq . 2h~Y~~ 
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4І6І ЗОІ42 Універсал rerьw:aнa дани.1а 

Апосто.11а -значковоwу . rоваришу 

Cew:eiiy G.шзу лро призначення 
!ioro на посаду JІУС!енськоrо noJІ-

кового хоруиа:ого . 

І ""'""і "~·· .... ~. . .... 

Копія . 
Іб 'l'равня 
1732 р . з 

4І62 SО3Об Суллf.ка козака о . Ке.n.ая Ба-

rуринськоІ- сотнt Н І :аинського 

по.ІІСу Васим l(ер.цика з скаргою 

на священика за заборону хо.цити 

!;11,о церкви по наказу rоро.цничого 

Новrоро.цоькаrо 1.tонаоп~ря Парфе- 30 вереою 
на. І732 р, З 

4ІбЗ 30593 Справа про пt;11.rвеІЦаення пра 

tв.ааспастt значкового rовариmа 

Степана lІакси1.1овича на а . 'l'Ьro- -~~~~ 
ри Староrо-С!ськоt по..u:овоt co'l'нJ Г732 р. 

4І64 ::02І8 Суп.піка жите.utв о . ЮЗ~.tенка 

Новrора.цськоУ сотні СrародуС!сь

кого nоJІ".ку №tpн.ra КоваJJ.енка t 
Івана Пав.nенка з скаргою на при 

каачика гр. rаври,11а ГоJІоВК іпа з 

се.1а Jуравки Григорія Ан;црJєвич 6 квf'l'вя 
за пеповернеmrя хоие ІІ . I7S2 р. 

Дру~. lll! \\ l'JI )РСР І'іі(І 3•w, _..316 - І:h. 
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4!65 2345- 4 Справа про спір за ВОJJ:о:ціння 

1.tJIИH01.t в Бі .tоуській сотні !JеР

н:ігtвського ПСJІІ\'У wіж товариmа -

1.11:! ГадЯЦЬІ<ОГС полку ВасиJJеІ.І j 

Карпо1.1 мокрієвичаІ.ІІ:! і та Сіуичуко - ІЗ вересю 

вюm товарнmаwи Ан;црі є1.1 і Яко":' і7~У:дня 
BO l.t По.пуСіоТІ<З.WИ, ' rJ'IO рр . 19 

4166 2346- 4 Сnрава npo захоплення лохвн -' 

4167 2522 

цькнw сотнико 1.1 ЛУСіенського полк 

Васи.пеw С'J'ефановичеw загальних 24 .mпня 
грунтів мзаків с. ІаСіЮІ та при gз;ёреою 
тягнення козаків до повинностеІІ r7З5 рр. 18 

Справа про на.пежнtсть ciJI на 
ранг с тарmині 'J'a до описних іw
пераrорсь1<их wає'J'к:ів з показам-

НЯІ.t КfJІЬІ<ОСТі дворів . I7S2- I742 147 

4168 6558 лнстування гетьwана з гене-

раJІО 1.1 Cei.ieнow НариmкfниІі про 

!відправку на Сіудtвництво JІініі 

Іп:і .n,цаних з twперЗ'J'Оj:ІОЬКИХ WSЄ'J'- о~~~~:· 
~ів w. Попурницл. !732 р, 
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4І69 4ІІЗ Справа про опtр за on8,JJ.кo:вe 

4rl 6899 

uаАно :в По.чепоькНt OO'L'Нf Старо

убоького. поJІКу 1.1ta 6унчуко:ви1.1 

to:вaI:lfme1.1 8аои.11а1.1 Роо.11а:вце1.1 ta 

його брат.01.1 ДІ.Іитро1.1 ; про окупt:в 
JІю -козаць~их грунтів Ваои.1е1.1 

оо.zзвцеu ; про прКJІернеf!ИЯ КG-

заків у пtцаноrво ra на'fзА на r7 оtчня 
f/,I почепоького ота1.1ана JJук • яна а~~;ня 

Г.ІУ6очки._ rl'Л рр. 44 

Спра:Q..а про про;цаа в. крtпосні: 

1.1іщаниноu 1.1 , Г,11ухів Нfжиноького 

полку цигано11 J.kxaA.11011 Оценко11 

капtтану Сергію Кв11е
иє:ву харківського а:итем цигана 

e;itopa Ваои.nьєва з ро;цииою за ~~ ~~~~= 
борг. r732 р . І2 

4r7I 6069 Справа про кра;цfаку uайна 

аите.11е1.1 с . Uарчишина Бу;ца Гщхt -
оької со'L'НІ Иіuноного пояку 

ваои.леu Рагу.лою та ое.tяниноw 

с . r.nawaз;itинe ко1о1арицькоУ сотні 

Фе;цороu Фtногенови1о1 у жt~rе.ІІЯ о.я . 
Цу.n. Черні гІвоького по.ІІКу Іва f ~Ї~~~и 

на Леонова . r75P р . і!1 



"".~ І •»ОЖС1". 

MOwopa 

4172 6829 
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Справа про затри11ання в 11. 
Стародуб втtкач.а-крtnосного ро 

ct яни на Федора Єрмакова ; npo 
nосе.пення в 11онастир житеJІЬки 

w. стародуб Па.пагіУ СергtєвоУ 

за убивётво nозаm.пюбноЇ диmни 

про співжит~я та вtдwову одру

житися житем w. Почеп Стародус 
сь,gого по.JПСу Мартnна Ритина з · 
Анною Ігнатовою ; про фа.пьmиве 

звину11ач.ення отаwана с. Ве.люха 

ни Мг.11инської сотнt Стародубсь 

кого по.пку Кепки його невістко 

в сntвжитті . · 

4 квtтня 
1732-
сtч:ня 
!7~ рр. 

4173 13289 С11рава- nро надання грунтfв 

в w. Чернігові 1ШІсЬ!со:еоwу кан 

це.пяристу ПИ.пипу Ладонцf в за

wіну 11tсця бtм paтymt. про зв· -
.пьнення його доwу вtд ПОСТОЇВ 

nовинносrей та лро зневагу ниw 2! жовтнw 

со.JІДата лейбгвар;ціЇ Агафона і~3~~втня 

16 

Луnан;цина. !738 рр . 74 

4І74 !4581 Універсад: гетьwана данила 

!\постола віІtськовоwу канцемри -
ту ГерасиіІу караСіанович.у пре 

_ звt.:~а.нення його родини в r.t. 

J.ІГJІИН СтародуСіського полку від 

вtІІськових постоУв і пови~mос

тей. 
П грудня 
!732 р. 4 
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4175 14752 Справа ІJРО зСіір податкі в з 

КоропськgЇ сотні Нtжинськоrо 

по.ику . 
15 Сіерезн 
1732 р . б 

4176 !6790 ва ~~::.~:~о Г:~~::~~:н;~~і 
ді Івану Бороздні на кул.11 ениІ! 
двір в u. Глухів Ніжинсі.коrо 1 квітня 
nо.пку та звJ.ІІЬнення вt:zr., вt І!сь- ~~~ічня 
КоВІІх поотоів . !735 р . 

4!77 2!604 Справа про спір uіж кн. О.11 !к-

сандроu Шаховськ-иu та Сіунчуі<о
виr.1 товаркmеw Андр і єr.1. Гу;цовиче1 

~:к:~л~~;:~яс~~р:;~~~0~r.~: ;g~;вня 
ку , І7$ рр . S8 

4!7! 2974- 4 Справа про вип.~ату жа.пуваню 

старшині і козака 11 охочеко1.1он

ного поJІКу по.пковника карпа 

Часни1<а за !729- 1732 рр . 

4!79 2374- 3 Спра11а про виn.11ату жа.иуваню 

старшині t товариству охочеко-

11онного по.пкr Григорія Пав.11ова 

та ко1.1пані йця11 надвірної корог 

ви з.а І78_І р. 

ДрJ•. ЦІІМРДУРС!' 191!6 3>w.1'1316 - І2т. 

23 червня 
І! серпня 
1732 р , ЗІ 

25 
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4180 2З81-7 Спрюза про ок.11адення відоwос 

- теІІ з поJІКfв ЛІво6ережної Украї fіз~_:реснf!. 
цм про ви;цане утрмwання за 1731 21 6epeзirr 
р. д.ІІЯ ар11ііІоьких по.пків. 173З рр, 56 

q131 2380-6 Справа про за6езпечення про-

jвtанто11 Тверського поJІКу пtд 3 вересня 
~чао переходу до 11, СWо.11енсьRа . !732 р , 

4!82 2З80-7 Справа про розташування та 

1Утри1.1ання на території JН:во6е- 'і!7 .lllJTOГO 

QЄЖНОЇ УкраЇни СІЄСТИ дІ!ЗГУНОЬКИ !732-
2 червня 

f .11анд1.1і.ІІі;цьких поJІКів. 1733 рр. 

4183 2382.;;3 Справа про розташування та 

.три11ання на терит9ріУ Лtво6е- 14 серпня 
jрежної та Сло6ідоької Україt1и !732-

25січня 
рwНtоьких по.11Ків, І73З рр, 

418 2382- Справа про п~редачу з Черні-

t воького полку на Тобо.\!Ьський 
рагуноький ПОJІК ПО.ІІКОВНИКа Ара -
еєва Пб-порці й та повернення 

Ух ДО ЧернігfВСЬfОГО ПОJІКУ за 2§ ~;~~:-

82 

!24 

рахунок Ніжинського по.ику . 1732 р, 16 

4185 1203-~ Справа про відправку wfщани . 
у 11. Чернігf в йосипу Коз.11яницf 
ип.11ати 6оргfв на З роки . 
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4165 1533-5 Спра:в-а про зt.tеншеиия х.1!6ио 

го. збору з UJІИНі:В КОЗВІ(f:В І:вав1r-§8~;~~~-
ЦЬІ(О'f оо'І'нІ При.1уцькоrо no.u:y. 1732 р. 7 

Н87 20ffl/2 Спра:ва npo nоси.11енн.11 каран'!'1 

нІ:в на фopnocmx в зв•язку з і~ :~r~. 
поширенняw eпfдewl'f :в Туреччині f732 р. б 

4188 2087 /3 Справа npo поси.11енн.11 каран'І'И 

4189 2238 

4!J 224! 

4!9J 2248 

нІв на Іf(Ірпос'І'ах в зв • язJІ;у з 

n~ширеню111 еntдеwІчних за хворю- квfт;~І 
ва нь в Туреччині . f732 р, 

Справа про 06 •яв1 насе.1енню 

JІfвоберЄJІио ї Украіни npo упа- 19 червня 
25 ИОВ'І'ИЯ 

д!_ння wиру з Перс Ією. f732 р . 

Справа про в!J,праВJІ;f до u. 
12 черв ня 

Wоохви П.ІО'І'НИХІВ Д.ІЯ ПОХJІИ'І'!'Я 

стаєнь " прямою оо.1оwою". 9 v~~n~~ 

Справа про стягнення з по.1-

ових ианце.nярНІ грошей, поз иве 

них у ІИ'І'Є.ІЯ .w.. Н!жин Oat.Q"й.ta 

Федорова на У'І'J»ІШЮІ.11 геиераль 

ио'f отаршинк під час пере6уван 
5 березня 
19 грудня 

ня :в u. t.Іocni в 1728 р. Г732 р. 

Ар)~. lі/1 /1\І'ДУРСР н." з ••. ~Jf- 12•. 

І6 

І4 

З9 
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4!92 2!69- листування гетьuана з rенера 

lu:ьниu обозним Яковоt.1 ЛИзогубоu 
та генераАЬниt.1 сщею про лриfз 

w. Г.ІІУхів ,п.ІІЯ прийняття прися 

". 
4!93 2344- Справа про с uерть від тортур 

~'І'еJІів Севського пові"Dу Єгора 
!п.~wща ,, Са:ве.11і я Почепцова та І.11-
~і Сергtєва , затриuаних на яр
~арку в u, Г.ІІУхів стар:nнною ра-
туші . -

419~ 2344- Справа . про убивство мзака 

с. Берези ГJІухівськоf сотні Ні 

жинськоrо ло.ІІКу Сеwена lJІJІЄнка 

пралорщикоu Глухі:еського гарні 

П січня-
7 JІDТОГО 
І732 р . 

1'""""1'"""' ~•<><>• · ··~· 

п 

!4 

зону rгна.то1.1 Бочарови 1.1 та CoJЩi -с~~~~~ 
таuи під. час святкування xpawy !732 р . ІО 

4!9 2355-~ Суп.11іка козака 1.1 . КроонокоJІJ -
;цннська ПриJІУцького по.~rку Пи.11ю а 

Яреска з скаргою на коза!І"а Яии 

t.ta Аццрt.єва за .захоплення u;ай 

на та указ геть1.1ана наІІ"азноuу 

. :;:~::~~п;::~внику про роз< ~~~Ь~. 
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'196 23111!- Указ re'l'ьwнa черні гівськоwу 

ПО.11\'ОВНИКУ .МхаІІ.1у Бо~анову 
про розс.аіцвання скарги &И'l'Є.tя 

w. Мена ЧернJrJвського поJОІ"у 

tе,цора Коtка на o'l'awaнa захара 

Пав.аовича за nо6И'l''!Я . 26 червня 
Черн~rка . !782 р. 

1!І97 231\5- Cyn.atкa КО.ІИ!ПНЬОГО вtІfта w. 

Вороні• Гриrорtя Гречка з про-

хання-М про рtвноwtрниА розпо;цt.;к 
тяrненннх грошей з ЧJІенів рату 

mt на коµ1сть козака w. Воронtа 
Івана Нікі!'J1:1а за окорочен1:1я 

''""" троку ореци на ра'І'уmниА w.аин. !732 р. - з 

4!96 231!5-5 Справа про захоп.;кення спа.цк 

оУ- частини шина жителькою w. 

оJІевець иtаинського по.ику Па-

.І.Зrію Іq)О.ІНХОЮ у ]ІJІУZИНИ ИИ!'ЄМ 
!4- 26 

• Ан;црі ївка Васн .ІlЯ Баm111енка . р§~Н~ . 

4І99 2345- 8 Справа npo ;п.озвJл на nо6у,цов 

.пина на- р . Снов 6tм с . Карпо-

:вичі РопськоУ во.11оо'l'і С'І'аро;цу6-

СЬR'ОГQ П О.tКУ Ме.!!Ьнику Ан;црfю !8 '!М!.11" 
Корноуху. !752 р. !2 



4200 2846-І 

- З6З "'°" 

Справа. про захоn.11ення грун-

1' ів у значкового товариша о . 

Но11е Старо;цуСSоькоУ по.11ковоЇ 

оотні .lІ.е1.1 • лна Uаmкевкча його 

nаоинкоw значковим товариІПеw 

Іваноu Колчевськи11 . 

420! 2346-; ' Суп.tlка uте.tьки ~ . Березtв 
ка СріСSряноьtсоУ Оо'l'Ні ПриJІУць

хого ПОJІКУ КсенІУ Петрнхи з 

скаргою на ,цруикну nouepzpгo 

<!para Корнія Мороза а:а захоп

лення спадкового 11аА~а та указ 

КроІ ••~ 

І7-29 
.!В!ІІНЯ 
I7S2 р . 

гетьuана орt<!ряноькоwу оо'l'НІІКУ ІО-17 
про розо.11і;D.711ання оправи . , ~~н~. 

4202 2346-З Укази ге'l'Ьwана чернtгІ:всько 
111 ПО.Q.'ОВННКJ UихаЯ.111 Бог;цано

ву І CSyll!lyxoвo1q rоваркпrу Б1то 

вичу про розс.rt;цуваннл скарm 

wіщаннна u. Чер11ігtв Васим Ос 

тапенха на канце.ІІЯрис'l'іВ по.ІІКо 

ВОЇ І<а1ще.11Яр!У Григорія По1.1огаі 

<!енІ<а І Федора БазиJІевича за 19 черви· 
3ГВ8.ІІ'l'JВ8ННЯ ДОЧЮІ , I7S2 р, 
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4200 2546-б Суп.1Іка вfІtта та rpot.taдlf с , 

Суворів ПооарськоУ сотні Старо 

ду6оькоrо nо.цу з скаргою на 

па1.1Існика ЧоНськоrо 1.1онастирІt 

Ісаtя , стародубського по.rково 

cn,uю "ко.vу Ханенка. '1'11 sначк 

вого товар11ша МВ.ксиt.tа Четуна за 12 червня 
захоп.11еиия rрунтfв , 1732 р . 

4204 2546- 6 Справа про звинувачення цо 

вою шептакІвоького со'l"ЮІка !.le.11a 
нfєю овоУrдеверІв , стародубсь х 

з начкових товаришів дави,ца f 
IUЙt.ta ШеІІнІв у по61н•т1 та захоп 
мннf uаІІна" хутора t 1.1.пина п че~~;~ 
покtйноrо чо.11овfка . I7S2 р. 

4205 2346-7 Справа про вfдwову козака w. 
Нfжин Герасиt.tа Луценка поверну-

ти козаку А№tтру Корсаsу сtноко іі ~~?;:: 
кумениІІ у Roro родкчtв. 1732 р. 

4205 2346- 8 Справа про захоп.1ения !1)унтf 

козака о, Во.11одкова ,іІ.Івиця нt 

аинськоУ :ir.pyгoY nо.ІКовоУ 

оотиІ Афена КощтанІІtця його ~S іВ~:Ч.М 
nцчtрхою О.Іеною Кожуховською , І752 р. 
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!723 р. 

42Cfl 2347- 2 Указ наказного г.етьwана ПавJJ 
Полуботка Jвангоро;цськоwу сотни 

~у Нію~ж:ького полку npo розе.пі 

~ування скарги отаwана вtІ!сько-

113ої артн.и~рН на иитеJJfВ сотнt 

р~ захоn.пения C!eny; 
cynJІtкa пrе.11fв с . К)"чtвво 

ІПочеnської сотнt Старо;ау6Ського 
~о.ІКу Петра Фе;в.орова , Яська, 

Івана і ОJ!ексія ОстаnеикІв npo 
ракріnачення Іх по11І 11 нко11 Пет-

1Ро11 Строuоухови11. 

І782 р . 

4208 2348( Справа npo обтяаення 11Jщан 

~- Чернігів nостояw:и 90.qатів 

ернігівського гарнtзону . 

4209 23~ Сnрава про крцt.аку со.qата-

~ Г.11ухівоького гарнt~ону у .амт -
.пя с. Усtвка Иосипа НечитаіІ..11а 
~ита , а у Яське Остаnенка гроmе 

42ІО 350-2 Суп.11іка ntцaнoro Г.;ухtвсько 

го Успенського uонаотиря с . Бе 

рези CteDaиa По.11е.аєика t .ІИс т 

гетьwана генера.Q' Нариmк!ну з 

.скаргою .на со.Qатів Г.tухfвсько 

ГО' гарнізону Ярwака І SаІlця за 
крадіжку овець, 

4 червня 
І720-
29 липня 
!782 р . 

Іб-22 

~~r~~ 

30 сеРnня 
І2вересн 
!732 р. 
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42ІІ 2350-. 3 Cyл.nitta жите.nів с . Сваркове 

Г.nухівської сотні Ніжинського 

полку тз-.nист гетьuана генера

лу Нариmкіну про пограСіуваю1я 

сол;цатаuи Г.~~ухівського гарнізо- .:;~~сня 
ну жителів с . Сварю:іве . І782 р . 

42І 2349- Супліка жител:я с . Липовий 

tг нtжинськоЇ полковоr оотнf 

ЛаЗаря МихаJ:і:JІова та указ гетьwа 

на пані Миклашевській про повер 

нення захопленного uаІ!на та гру Че~~В 
~ n•~ 

42ІЗ 2349- Суп.піка отаuана , війта та жи 

'l'е.пів с, Сеuені8ка Конотопоької 

отні Ніжинського полку з скар

гою на прикажчика генерала васи 

Салmкова Івана ГJІухого за 
а~олленнл грунтів . 

20 червня 
І782 р. 

42І4 2849- Донеоення прикаж<Jика генера-

І "'""'"'І "~"-•• <ТОО ••NNO 

а Ваои.ая Салтикова rлеСіа Черто 

ильського з окаргою на козаків 

, Сеuенrвка ·Конотоооької сотні 
Нtжиноького полку про захопJJен

я ху;цоСіи та uаііна j nf;ц;цаних 

• В • язове Путив.~~ьської вотчини 
ІЗ червня 
І782 р. 7 

Дрf•• ЦЛМРД УРСР !9&(; З•~. ~376 - 12'r. 



- 867 - -

42І5 2349- 4 С,п.11tка о"арwини Луdенського 

поJІКу п МІО" ге"ьwана Іtуwену 

Г .1yxt во ького nеrропав.11tвоького 
t.tонасtиря про заdорону dpal'll 
зdfp за перевози . 

42!6 2549-~ Справа про приверненІ!я в 

поспо.ІІИ"і козака w. ШаповалІвк 

НІаинського no.iiкy Сеwена Супи-

ченка вlltrow Wико.аою Боро;ценко 

42Г 2349-6 Суn.лtка жиrе.~~я с . КJ.Істра 

П!ептакtвс.ькоі' сотні Сrаро;цуОсь 

кого по.uху rва~а Боярського з 

.окаргою на НQВгоро;цського t по 
nароького проrопопа за арешr 

Аого dа"ькаj священика к.mweнrljЯ 

за скарги на чернігtвськоГfІ 

єпІокоnа Іро;цtона JураківськQг 

4218 2349-7 С1n.1І ка пtе..ІЯ м . mа пова.11tв 

. ка НfІИfЮЬКОго no..uy Qeweнa 
С,пиченка про повернення конеіІ: , 

захоплених • апова.11Jвськиw ві !!-

Кро10" Про.,.. 

6- 7 

v~н~. 

26 "равня 
І червня 
І7З2 р. _ 7 

5 серпня 
І732 р . 

!5.ІИПНЯ 
!732 р . _ з 
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42І9 2349- 8 Справа про прив.иаснення 111кі 

заСІитих корів , що на.~~еааJІИ коз -
кус . Мохнатино Еf.~~оуської оот 

нf Чернfгівоького nom<y Саві 
Сердюченку пиоареw сrаро;цуСІсь

кого потсу uаксиwовичеw під ча 

розс.1ідування скарги цигана 

.IЬ!xait.ta Я111 енка. 

!9 червня 
3 .UІПИЯ 
І7З2 р . 

42 2351- І Справа про зВИ11)'11Sчення вдо 

!О 

вою orawaнa w. Га:tt.яч Уляною Тр 

хиwихою гадяцької по.ІІКової ста 

шини у викраденt реєоrрtв П 

ПоІ(ійпого чоJІОвІка ra наwаган
нt СІ'ЯГНУ'l'И 6(f7 ЗОАО'І'ИХ , ненач 

заСІоргов-аних П чо.11овtкоu . 

ЗІ травня 
ІО червня 
!782 р . 5 

422! 235!- 2 Справа про иевил.1ату СІоргу 

&Иt>e.iiew с . СачковичІ Ролської 

COl'Hf Сrаро.JІ.УСІСЬКОГО по.ику OJ!e 

саН,11,роw Кропивницькиw zиreJІIO 

11 . Г.11ух і в Ніжинського лову Ів 

ну КотеJІевськоwу . 

4222 285!- 3 Суп.1fка аи'І'е.ІЯ о . Архиntвка 

іfеnтакfвськоі contl G'І'аро;цуСІСь 
xoro поцу ЛеоJІ'І'Ія ГаврмJІОва з 

скаргою на значкового 'І'Овариша 

Новгоро;цськоУ CO'l'flf Федора Он 
рІєва за невиn.11а!')' Ооргу '!'а 

указ ге'l'ьwана ста ро;цу6ськоwу н 

казноwу по.~~ковнику npo розе.під 

вання справи . 

Др>~. І\Л.\\РД )'РСР 19'!1 3,", М3J6 ~ 121-. 

24 верес ~ я 
І732-

І5 червня 
!763 рр. п 

4-12 
JІИПНЯ 

!'732 р. 
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4223 235І-~ Суп.1іка Пі;ІІ.Цаного по.11та:вськ -
го пот<о:вника Ваои.1я Кочубея 

с . Дубовичt Кролевецької сотнt 

Нtжиноького поJІКу Івана Галака 

про повернення !!ого до~ки , за -

хопленої uигано~.t UиxaA.101.t Я111ен 

хои за борг , та ужаз геnиана 

нtиинсько~.tу nоаорннку Івану 

Хрущову про розо.1fJ,рання спра 
!І JІИПНЯ 
1752 р. 

422' 2351- CynJІtкa ІІІКfІр~.tанtвоького жи-

тем ГJІУхtвськоУ оотнІ Нtиинсь 

кого nо.JІКу Uикити ФиJJОненка пр 

надання дозво.~у на забрання 

~рожаD з грунту с . J.Іарчм1m1на 21 липня 
~у;ц~ Се11ена БІ.ІІИка за борг. 1752 р. 

422' 2351- 6 Суп.1іка вмхt;цця з По.ІЬІІІ і Єн 

геJІЯ Хайиовмча з окаргоD на ин 

rе.ия w. Нові J.ілини. Ніжинського 
noдl(y Се11ена Новицького за не-

вип.иату боргу, та указ гетьuана 

нtжинськоw:у по~овнику Івану 
26-ЗО Хрущову про розс.ttдування спра 

JІИПНЯ 

Г732 р. 
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4226 235!-7 Суплjка пj;ц_р~чика броварсь 

КОЇ пошти ОJІексан;ц.ра І(уmакевич 

про обвинувачення бах11ацького 

сотника у невипJІатt гроmеА дJІЯ 7 серпня 
утрн~.tання пош1'и . !732 р . 

42Z7 235!- 8 СупJІjка козаків с . Берези 

Г.Qхівської со1'11і Нjжи11ськсгс 

По.(J(у з скаргою на tгу 11еню Глу 

хі вського Успенського 11cнaonip 

Napjю за захоп.иення 11айна та 

привернення в підданство . 

422: 235!- 9 Справа про сrягиення бунчу-

кови 11 товариmе11 Івано11 Новицьк: 11 
з бунч;сового rовариша Я.~сова 

!урковського боргу /!ООО зело- 7- 15 
тих/. 1f~11;. 

422 235!- І Суп.1tка жиrеля о . Будище 

ГадяцькоУ соrні Се1.1ена іlрошен
ка з СК8рГОІІ на ЖИ1'ЄJ1Я i.t . Гадя 

Петра Ковтуиенка за невип.пату 

гроше й за грунт і указ гетьt.tа

на гадяцькоuу по.nксвни;су Рр-1го 

~~;а~~бянці про розо..'Іідування ч~rJ~ р. 

Ару<. ЦЛМРДУРСР 1086 З•м. 1+316 - 12•. 

1
'''"""'1-;;;::::-••<«>• ••••• 
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- _37І - _ 

Супліки 

С!унчукового товfіриша Івана 

Троцького про підтвердження во 
лодіння lfЗ ІПинк в с. Шаnова.пІ в а 

НіЮ!НСЬКQГО полку ; 

козаків с. МатвіУвка про п9 

. вернення степу захопленого ~ар 

1.1ш11аt.ІИ rенераJІьної артиJІерії і 

Івана ФаJJьчевського про пfд І -8 
твердженю:r духівmщі на 1.1а1tно . i~Er~~ 

42ЗІ 285І- 12 СупJІfка Вдови Опени І.Іакс иwо 

4232 2З5І-І 

428' 235І-~ 

вич про звинувачення старшого 

. сина Григорія У від1.1ові вип.пат -
ти кредитора1.1 гроші , заборгова 

ні їУ 1.10JІодши1.1 сино1.1 в Дербент 20 вереси 
ськоuу поході . !732 р . 

-Справа про сt>ягнення значко 

_ ви1о1 !rовариmе1о1 Нtжиноькоru ІJОJІК 

Федоро1о1 Д.Шканто 1о1 з старшини 

Стародуе!ського ПОJІКУ грошей за 
ЗІ травня С!орrованих іі о1о1у в НизовоІ~ІУ по-

ході. 
П червня 
І732 р . 

Справа про ви11огу гро!ІІеЯ юt 

теJІЬкою 1.1. Гщхів Ніпнськоru 

ПОJІКУ Єфроси1о1ією А;ца.1о111хою від 

житеАЯ 1.1 . Сосниця Чернігівсько 
ІЗ червня 

го noJ1Кy rвана Боц1.1ана . І732 р. 

І) 

п 
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4234 235l- I УнІвероа.1 гетьwана Дани.11а 

Аnоотом овmценкку 11. Случевськ 

оrаtюькоІ сотнf Старо;11.уе!оького 

пощ Jo&f11 І)';!І.ов у про пJ;11.твер

:а:ення прав в.1асност~ на хуn.1е
нІ грунm . 

Чtрнетка. 1732 р. 

4255 2552-З · Справа · nро розwежува11ня грун 

тів t.tlж nіцаниt.tи геn.wана CJJ, 

Костое!ое!рІв Шеnтаківської сотні 

таро;11.уе!ського ПОJІКУ І піцани -

Оарона Стро ганова з t.t . Шеn та 

4236 2552- · Сnрава про cntp за сінокоо 
wl:a: 11;11.овою чернtгІвського nо.11-

2- 20 
АИПНЯ 
1'782 р . 

кового OY.DJLf Е:фросинtєю канев- ~75~есня 
оькою t nововиw ощею Іванок 14 оерnня 
Wокрtєвичеw. 1735 рр. ІЗ 

42'if7 2552- Справа про ontp за спадкове 
·wаАно t.tla анте.о.кою w, НІ:а:ин 

Єв;11.окtєю Кониською та dparot.t 
П чо.иовtка nнcapet.t ніхинсько 

wагІотрату ГригорІєw Кониськиw 

дРJ'"· І\ЛМ~Л УРС~ 1911б За м. Н376 - l"lt 

8 червня 
1732-
з січня 
І7З3 рр, 
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4238 2352-6 Суплtка козака Q. Баби Мене -
КОЇ сотІіі ЧеQнігі:вського полку 
Левка АнJІ.рієва з скаргою на 

свою оеётр,: Одарку Онис,чиху за 
позови в СУJІ. за зірвані його 

·синоw ябдука Та указ гетьwана 

чернігівськоwу по.;цовнику миха -
:яу Бог.цапову про розслідування 20-24 

справи . ~н~. - б 

4289 2356- : Спраііа про розшуки втікача -

крtпосноrо кухаря кригс:-коwіса 

ра Сухокоби.пtна по.~rю~а Кіз~І.ІИ 
'Васильєва. 

4240 2859- 4 Супл!ка вдови чернігівсько!'1 
війта Уліни Лопаrи і універсаJJ 

ІЗ серпня 
В вересня 
1732 р. 8 

геrьwана про звільнення ЇЇ вtд 26-ЗІ 
повиннооте ІІ. ~~~~"~. 

424! 2359- 5 Супліка священика w. Зінків 
Гадяцького по.пку Сіwеона Стре

лецького ra указ гетьwана упра 
вите.m гаДяцькоm заwку про зві 
льнення священика СтреJJецького ~~~ 
від во;цат~ів . І782 р . 
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4242 2359- Cnpsвa npo зоеІо:е •яза11ня ста 

родубоькоrо с.цсаря ИикифОра 

rа.11.tаковича прискорити :виготов 
П вересня 

.1еяия зеІроУ та про зіf.ІІЬиеняя 
2~~~~я вt його ,цо1.1у від nостоУ:в . п 

4243 2359- Уяf :в ерса.11 rетьwяа ДаЮІм 

·Апосто.1а вtйськовоІ.ІУ канцем111 ..: 

ту Cei.teяy UочоноІ.ІУ про звt.в:ьне -

ня А!ІОРУ Roro с:Іатька в Ста 

родубськоІ.ІУ по.ику Bl;D. ПОСТОЇВ 
і nо:виняостеІt. ЗІ J!ИПНЯ 

Черн .._ тка . І732 р. 

4244 2862- СУп.1fка ко.nшяьоrо писаря 

яо:вгородськоУ раТ)'ІІІf Івана Wи-

китJІвича з скаргою на сотенний 

уря.ц за невип.~~ату " ро1<ових !!. 
І жо:вmя 

грошей . !732 р . 

4245 2З62- Слрава npo яевиn.1ату гpomeR 

при.І)'цьки1.1 ПОJtКОВ1!м оеІозяи1.1 

МихаІt.101.1 Огроновичеu .иите.m с . 

Т)'р6~У Миргородського ло.ІКу 

Грицькові Бачинськоw,у найнято-

w,y :в НизоВОІ.ІУ поході за доВс:Іи - ІІ-І4 

" . ~~н~. 

APJ•.UJl\tPДl'KP 1''66 З• ... .-.316 - І?І". 
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4246 2372- 8 ЛиО'l' гетьuана генера.пу фон-
!ейсбаху про видачу грошей на 

арuі Іtські полки в рахунок пор- І2 серпю 
Ці ІІ і раціІІ за :вересень. · !732 р. 

4247 2862- Справа про побиття отаuана 
с. :4лтин1вка Кро.ІJевецької сотні 
нtsинського полку Федора Григо-

рьє:ва RоUТJанійця.uи надвірної І2 серrrня 
корогви під час збору провіанту І732 р . І2 

4248 2847- І · Супліка козака Чернігtвоьког 
!полку Мкхаt!.11а Гука з скаргою на 
hоuіщика Рильського повіту Люби 
а Пушкарьо:ва за привернення в 

_ ріпосні t .11ист гетьuана Ри.пьсь 

~:в:~є:воді про розслідування 2'f7М~~я 

424~ 2867- ; Справа про стягнення штрафу 
з козаків с. Роuанкове Яuпіль

ської сотні Ніжинсько:Гс полку 
Якиuа Булавіна і Івана Горлен

ка за переховування Со.!fДатів

·:втікач і в . 

425( 2720-5 Справа про вимату жалуванн> 

старmинt 'l'a Rоuпанійцяu схоче

Rоuоннв :r ПОJЖіВ ПОJІКОВНИRіВ КаJ; 

ІО червня 
ІО .nmня 
1782 р. 

па Часника та Григорія Памова 6 JІИстопщ а 

за 1780-1732 рр . пісJІЯ по~ерне; 1J7~~ня 
·ня з Низового похо,uу. І784 рр . 57 
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11252 2720-З Суп.11 і ка сторо.11.евого о"аwана 

Стародубського попу ФеJІ.ора w:a 
кіє:ва і сторо.11. а Григорія Васи

J!Ьєвича Про виn.иаrу 11.а.rування 

та укази ге"ьІІЗиа воро11Ізько11у 

СОТНИКУ і Г8JІ,ЯЦЬКИІІ ПО.ІКОВИW 

завидовцяw про повернення гро- і/~~~~ 
mей за ceJJ!тpy та збtр nодаткі І'732 р . 

1125 V~ Справа про вип.иату з Скарбу 

1"" ... "1? • •<ТОО •о••• 

військового грошей на утриwан- 1~2"U~:=-
кя жо.QJ:Ікtв геrьwанського .цвор f782 р . 18 

1125~ 2353-І Донесення генера.иьного суц 
Бог;цана Пасек.t та указ ге"ьuа

на ПJІУХівськоwу сотнику про за 

uіну квартир у w. Г.11ухfв 11Іж 

бунчуковм.w товар~mе11 Gтепано11 

Мик,1:rщпевськиu та генера.11ьниw !2 серпня 
су;ц,дею БоГ;п.аноu Пасекоt:t . І732 р. 

11256 2885- Донесення прм.1уцького наказ 

ного nо.повника Петра Носенка 

j екотраКт про видачу порцt і! і 
рацtі!: З При.иуцького поJІКу д.ІІЯ 

r.триwання Вяrоькоrо no.nкy за 

І73І- І732 рр. 

Ару•.І\.~МРДfРСІ' 1~ З•м. N37е- 12'. 

Іб иовтня 
!732 р . 
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4257 3!20 Справа про визначення наJJеж 

ності кунИчного збору та пі;цт
:вер,цже~ня козацькогО стану инr~ 
.іrя w. Га,ця.ч КНри.ла Ігні~rенка . 

425Є 3ІІ8/І Справа про на;цання. паспорту 
на проУз;ц з w. Г.1ухІв ;в;о форте 

ці JкраїнськоУ .1ІнtУ о:в . Іоанн< 

ntдпрапоµ&ИR"J Г.Q'хівського гар 

ні:~ону Стороаеву , 

4259 3ІІ8/2 Суміка отаwана І козака с , 

КроІо•• 

17- 22 
січня. 

1732 р . 

7- "7 
о ічня 
І7З2 р. 

J.І.ар~нівка Івангоро;цськоУ сотні 

Вtиинсм::ого по.11ку з скаргою · на 

ко.111111нього сотника Васи.ІЯ JJ,tит~~н
ка за захоn.1ення. степу та указ 

гетьwана Ні.ІSИИСЬКОІО' ПО.ІІКОВІІИКJ 

І:вану хрущову про розс.иІ;цуваню r ~~6~-
с пр ави . !732 р. 

4260 3!!8/S СуплJка старшини ОхочекОwон-
нсго ПОJJКУ ПОJJКОJНІИКЗ Гtмгорія 

пав.ІІОва і указ гетьш>на Лубен-

ськоr.q по.uовнику петру Апосто -

.1у про видачу 'утрнwання новопри -
начеиоwу пиоарЮ Афанасію tІоси- f2~6~-
пову . 1732 р . 

1729 р. 
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426І 3ІІ8/4 Сnрава про реставрацjю пок-

ровоько У. Церкви в w. Куз еш~н \!729 р,/ 
J!DTOГO 

Гадяцького полку . І732 р. 

І732 р. 

4262 3ІІ8/5 Указ гетьwана нjжинськоt.tу 

nолковниКу Івану Хрущову itpo 
розслjдування cKapni козакjв 
Кро.nевецЬкоJ оотнt НіжинсьІ<ого 
іІо.ІІКу Пилипа Фед'!енка і Ів ана 

Ко.потушІ на значкового товариш 

Івана ЛІонки за поруб лісу f 
саду. 

ЗІ Оі'ІНЯ 
ЧернетІ<а . І732 р . 

4263 ЗІІ8/6 Справа про н<1;1<ання nаспортj 

ві: іtсьІ<овоwу товаришу А11,11рfю Го 

JІенку для проїздУ до Москви і 

Петербургу ; поJІЬськи11 та боJЛ'а 
30 січня сько"Іj' tєpot.toнaxat.t дм збору І2 'Іервня 

пожертвувань. І732 р . 7 

4264 3957 /2 Справа -про забезnеч-ення про 22 ГРУдЮІ 
вtaнro t.t арt.tІйських полкt:в , що І732-

6.ІІDТОГО 
nереwіщал~:_оя до кор,цонtв. 1733 рр. 5І 

Jl:p)·~.UJl,l\PдYPCP ІШ З••. №376 - 171-
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4265 ббП 

4267 6896 

4268 6900 

- 379 -

Справа про о<Іраз,у І зневагу 

чJJена reнepaJJьнoro військового 

СУдУ підполковника Никифора JІь 

"вова dунчуковкw тОвариmе11 Яков ju ~§ ~~~= -
Uарковичеr.1 . !732 р, 2! 

Суп.11 ка вдови тетяни Jурав

ково ї про повернення :аа.пування 

грамоти родичеu-<ІужуКовиu тов; !4 червня 
pиmeu /.Іакси11оu rурковоькиw. !732 р . З 

Донесення капітана СтреІіоу

хова про випJJату жаJJ)'вання вих 

рещениw ~а..ІШИкаr.t , козака" , вдо 

ваw t cиporaw згІдно прик.11Вде- 2І січня 
ноm списку. I73S р . ІО 

Допесенпя с тароJІ.уООького поJ 
кового о<Іозного Афанасія Єоиwо1 

товського про арешт в w. Новго 

родка втІкачtв -рооІян та указ 

ге'l'ьwана про JІ.оств:вку Ух в ", 
Глухів. · 

14-S() 
ЧеР,І.!НЯ 

І7З2 р . 

4269 4692 СупJJіка хозака БfJJоуськоУ со - _ 
нt ЧернігJвського по.ІЖу Федора 
Сенчука з скаргою на брата С,'І'е 

папа за захоnJJенпя грунту та 

указ гетьwапа чернtгІвоько!.Q' 

полковнику Wихвй_.у Богданову 
про розслідування оправи . 
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І .. ".~ 1 
~·:::;:· з " r о л о в к 11 

4270 6675 Справа npo передачу зборів 
з Га,J\яцького nо.пку до Канце.пярі · ~і~го 
uа.110росіІ'fських зборів. 1732 р. 

4271 7831 Справа про звинувачення со.ІJД -
таІАИ ЧерніrJвського гарнізону 

~eдopot.j Антипfниt.j J Артаuоноu 
~орн111.1 uіщанина lj . Чернігова 
К:е1.1ена Кот.11яра в зневажливих .дИ~;~о 
1Вис.110вJmвання'х проти і1.1перат1:1щ Г732 р . 

4?:7 8Юl Справа -про поруб .11ісу козака 

• Ярос.лавець Г.1ухівської сотні 
іжинського по.пку Ничіпора Щер-. 

аченка пt}.даниwи гетьuана Ско 

опадського rваноu КарnенкоW" та 

ВІjено1.1 Довженкоu. 
ЗІ грудня 
І7З2 р. 

4273 2888- Донесення чернігіnсь1<ого no.n 
овника МИхаІt.nа Богданова про 

~ч:у nорці Іі і рацій для Мек- 8 квітня 
енбурськог·о полку . 1732 р . 

4274 9С65 

20 жовтня 

І '""""'і с, •••. ••ОІОО """ ' 

Справа про розuежування грун 

ів с. Бирин Шелтаківс:r.кої сотн 

тародубського по.пку з навколиm 

іІАИ сілаІоІИ , і7~с;~па а 8 
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4275 ІІ431 Справа про поруСІ.:.;ерев в 

~ук.JІЯНсьмwу .ttot понурющькоУ 
~отнt Чернtгtвоького полку та 

І\"°'••<<т"' Про~•-

напз:ц на ОХОРfІНJІЮЧІІХ отрt.11ьцtв 12 г~у:цня 
tпt:ц:цаких Івана t Гр11горt11 Савич вfr3ci~peзi~ 
fз с. КY.J.Pfвii;a СоснІІцЬКОЇ оотнf 1733 рр. 15 

4276 6896 Суп.иіка СІунчукового товарм!ІІа 

"8Іаксиuа Турковського з скаргою а 

г.жу'іfвського протопопа D.Іеисtя 
ГамхівськоГQ · за захоn.11енн11 UJІИ 

на вс. ХилчичІ Новгоро:цоько~ 29 квtтня 
сотн1 Старо:цу6сьиого по;щу. 1732 р. 

1731 р. 

І.+':!77 4fJlЗ/& 4 Справа про в11п.1ату ПО.ІКОВИU 29 травю 
ианце.uристаu І стар11ииІ аа.аува -!~5~rnw 
ня з Скарбу вtІtськового. . 1752 рр . 278 

1732 р. 

4278 19821 Копія граuст11 tuператриці 

Анни Ісанtвни про orrpeдl .иення н 

ранг генеральнtІt старшині УкраЇ ІО січня 
ни грунтів та :цворtв . 1752 р . П 

4279 25520 Донесення с таро;1;7СІсьиого 

полковника D.ІеисаІОІ.ра JІУрова і 

генераJІЬного пtдскар6Ія Аtф.рtя 

Марковича про продаж козакаuи . 
грунтів вс . Єздоко.t.1111 ПoraJXJь- 7 січня 
коУ сотні Старо:цу6ського лоJІку !732 р, 
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4280 23739 CynJJfкa І((Ізака с . Усівка 

ГJІухівської сотні Ніжинського 

по.пку !!осипа Нечитайла з схар-
гою на СОJЩатtв Г.Q'ХіВСЬХОГО 

гарнізону за крадіжку жита '1'8 

лист гетьwана генераJJУ Нариmкі 26 вереси -
5 а:овтня 

ну про розс.11і;цування справи. 1732? р . 

4281 381/8 Справа про вип.11ату грошей 
6-10 за порції і рації apwillcькiiu 

VE~c~~ по.пка~.t за :вересень І732 р, п 

4282 4932 Справа про ві;цс трочку вип.1:1а 

ти Сіоргу грехоw-кущ1еu 1.1 . НІжи 

J{awfєw Петровичеu BOJJOCЬKOt.fY 

купцю .lіуwитраmкові Юріяку та 

сприяння в стягненні Сіоргів з 

. ю~те.~rІв w. Сняrин Ю!Ївського 
воєво;цства вірuен Да:ви;ца f Вар 7 червня 
тана Арондовичів. 1782 р. 

42 6898 ЛИсту11ання гетьwана Данила 

Апостола з нtжпнсько.с по.пково.с 

ка1ще.1:1ярІє.с npo повернення при 

.tуць кнwи ко11ісараuи грошей п е- 24 червня 
19 Ж0В1'НЯ 

ре;цаних за порції і рацН. І732 р. п 

42 8330 " Ревізія" насе.11ен ня Нtжинсь о-
27948 

го по.пку, І732 р. І54 
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4285 10438 СуnJІіка коз аlІ'а о . ВериrІн 

ГJІух і воько Ї сотні НІ аино ькоrо 

по.пку Пежра Костенка, з окарrою 

на .цворецьl\'оrо rpaif'! нl Скоролад 
о.ько ї Стараиноьхого з а лере,цер-

::н:о~~:тик:::~~~в7и;::;У~от 2h~~~ 2 

42fб !6796 CJnJІiкa бунчукових roвapimtв 

Во.JІD,циuира , J.Іихаі!JІЗ і Ваои.1111 

По.аонецьких та указ. rетьwана бу -
чуковоu:у тов_армmу Ввон.ІІЮ Дороше -

Іку про ловерt1ення захоп-11еного 
WJUІfla в 0--11. ВоJІодиwирка Чернtгі че~~І 
Івоького лоJІКу . І7З2 р. 

4287 І73ІІ Сул.жіка прихожан WихаІІ:.иtвоь-
Ікої церкви в w. Г.аухfв Ніаиt1оь
Ікого по.жку та лиоr гетьwана арх -
єлfокопу про призначення овяще

Іникоw окна пowep.11oro священика 
Ьь-к • яна ВоJІКовицького . 

428 І79:Вl Справа про захол-11ення козака 

~ о . Ту.r.иrо.1ови ВаокJІеu та ,lleu 

І-25 

~~·~ . 

~ou Іlакоиuенкаuи сла.цковкх груп l2 березня 
Іrів у козака петра Генен1~::а . 1732 р . 7 
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4289 9255- 2 Су~лtка отаwанів . t козакt:в 

ВеркіУ:всько'Ї сотні Ніжинського 

ПО.ІКУ з скаргою на сотника, Пав

.па Саwоі\JJ:о:вича за привернення 

в пі;цдан(а:Во т.а здирства . 

4290 !9775 Справа про стягнення грошей 

з житем w. Зінків Гадяцького 

ПО.ІІКУ Івана Погорі.rогс на кори-
сть юtте.пя и . Опішня Прокопа , 

Бугаєвського за захопJІений то-

28 червня 
!782 р, 

вар , П!'! поверненні з Криwу , 

запорізькиw кошовиw отаuаноw 

Nа.~rашевичеw в рахунок Сіоргу ІЮ- 6I- Z7 
орілого. J~з;~ 

429! 23494 Донесення ніжинської noJn\"o-
!вої старшини про неwо~JІИ:віоть 

:виїз;цу ніжинського поJn\"овника 

І '""""'і "'""'" 
'""оо """' 

~:::~г~:У::;:3,н:11~;:~~~0 до w. 9 І~~е~~я 2 

4292 29889 Супліка житє.а.я w. Опішня rа-

nяцького- поJІКу Мойсея КороСіеІtні 

~:й~ро з~і.ІІЬнення ві;ц повиюrос- І~~У~:И 

дР!•· UJІМРД ІІ'СР 1\186 З•• . М31б - 1 2т. 



4293 30527 Донес.ення генерального хорун 

ого Якиuа ГорJІенка про наслідк 

Іоозслtдування станової на.11ежнос 
t нововписаних козаків При.луць 24 березня 
ого полку. І732 р. 

4294 23043 Справа про виnJІату жащвання Уіз~~11тня 
3а .uинулt роки при.nуцькоwу су;цо rт оерпня 

how;r писарю Федору Турковоькоку rт:п рр. 22 

4295 2ІІО5 Справа про спір за 111унт у 

І::.с. ВеJІИкоу;цебне f Ущерпи Ново 
tськоЇ сотнt Стародубського 

оJІКу wіж генеральниw су;ц;цею Ів -ЗІ берези 

см Бороздною і значковиw товар -~5і;;пад 
iJe u ГрМгорі єu JІешкоu . І7'37 рр. 74 

4296 26 ІІ7 СПрава· про невип.tату гроше й 
kунчукови.uи товариша u.и Яковоu 
кубовичеu і Григорі єнКозло:всь
киw купцю 1.1. Путив.ІІЬ, Петру Ко

те.пьнимву, заборгованих під 

час походу в Астрахань . 

4297 26791 СПрава про запис В козацьки й 

коІ.ІПуr значковиu то,варкшеw жите 

.ая u, Гадяч J.Іатвія Костянтинова 

І4.1ІІІПНЯ-
8 жовтня 
1732 р. 

та запис в коuпут бунчукови wи ІЗ серпня 

товариш аuи ПИ.нила Борзакt:всько- fе~~~ня 
го і Стефана Ми.11орадовича . І735 р. І6 
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4298 30'592 ЧоJJос!J!тна коuісарів ГJІухівоь 

Іхоrо rарнtзону Гаври.11а Jуракtв

~ького і- Якова Степаненка з ска -
Іrою на полковника КИшкіна за 
рневагу та побиття. 

4299 2356- j Справа про розшуки втікача 

ІJ .!Ужителя поручика зrандuі.11.іцько 

.ir-o по.псу Фек,JJі!СТова Івана Васи-

23 грудня 
І732 р . 

ІJ~ьєва уродженця J.Іасаноького по- іrж~~;~; 
~іту, І732 р . І2 

4300 8973/j СуПJJіка uіщанина u. Сосниця 
ерні гі:всь«ого полку 1в ана Я«в

uовича з о«арrою на uеш«ан«У 1.1 

. Г.11ухів Ніжинського · полку А.цаuи 

ху Гречиху за неоправе;цJІИве 06 І9 червня 
винувачення в невиплаті 6opry. І732 р . 

І73І р . 

4ЗОІ 8973 Донесення uиргородського- по -
ковника Павла Апостола про не-

1.1ож.11Ивtоть направити трьох жи-

теJJf11 Креuенчуцької о отні на .п · -17 грудня 
нtІІнt роботи через ЇХ хвороби . І73І р. 

ДрJ~. Ц.1/І\Рд УРСР 19W З•~ . .'1376 - 12<. 



7 

4302 ІЗ948 

- 387 - _ 

І7З2 р . 

Справа npo кf.1ькfсть вtікачt 
ta невнс.каних козакt:в t поспо.пи 

tих на d;цtвництво Україно01>коr 

~~~:~.з по.utв JІtвоdере:аної Ук- ~~У~~я 
20 

4803 ІЗ948/< СуnJІ!ка козака с . Ревуmнцt 
Кролевецько У 1<1отн f НІжкнського 

nо.ІІКу Якова Закоuорного ta указ 
гетьuана кро.11евецькоwу сотнику 

про повернення отаuаноw Ре:вутин 

ь1<иu козаку Якову Закоwор:ькоw 

з ахоп.11еноrоказана . 

4504 І3948/~ Донесення чернtгtвського под 
ковника UихайJІа Боr:цанова про 

щ:~~~и п:::к~:;~ J сотенних зdор ~~р~ня З 

4305 І7007 Справа про при йняnя в Коwпа 

. Іі!сьюtА ПО.ІК вихt,1ця з УССЗJЮЬ ОЇ24 ~У.ІН 
ериави , капtrана МіІколая Ка.~rан t28I7~roгo 
овича . !733 рр . 

4SQ І5І6І ЗЬ!СtУ:вання retьwaнa з ПО.ІКО] -

никоu Роuано11 '1)'ргенєви11 про п Pi, 
cyc tднtorь инте.11fв с . Uзрчиmию 

· Бу,1а Г.11ухtвської corнf; звинув;r~е- · 
ного в захоп.11:еннt rpo111e11 та wa: 
на у пуманого РОЗКОJІЬННЧОЇ С,11 

Радун Ч:ернtгІ :вського полку Іва 0 f~~2 
на JІеоно:ва . І732 р . 
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43(17 22002 Справа про забезпечення у!'р -

wання Новотроfцького , Варвська f?~~дня 

го f Азовського арufйоьких по.1:1 зо ІІ'Ві'І'ІПІ 

1"""""1,,.". ••<tOo •&••• 

кt:в. І783 рр. 74 

4308 4983 Справа про стягнення боргів 

царигоро;цськи~ та :\ІО.І.Іооькиuи 

І<упцяwи Soт tєw ЛЄОН!'ЬЄВИJ.І, 1&1 -
КОJІЗЄ .U ГЗ:z~.жієвиu та ,lІии'І'решкою 

з куrщів і wіщан 1.1 , Ніжин. 

24 квітня 
!782-
24 квітня 
1733 рр . 

4609 2374- 2 Справа про вип.11ату иа.цу:ванн 

старmинf f козака 1.1 охоченоwонн -
го коuпані:ііськоrо пo.imy поJП<ов 80 травня 
пика Григорія павлова за 1730- j~8аерез 

І !732 рр . !783 рр. 

43І 22090/ Справа про опір uіж козакоw 

петрои Сененком та Мотроною ТИ -Іб JІИпня 

ченко:вою за ВОJІОД.іння WІИНОІІ в fг32~ітня 
с, Под.11ипноu КонотопсьRОЇ сотні І738 рр . 

43І 1361- 2 Справа про вю1огу офіцераwи 

ОJJонецького полку надuірних гр 

шей за лорцН і рації ві;ц oora 
uaнa КуземинськоУ сотні Га.цяць 

кого поJІКу Се1.1ена . Степанова та 

ув •язнення Ііогоt 

дРf•.ІJЛМJ>ДУРСІ' І</&) З•м. ІtJІ6 - І1r. 

48 

!О 



43І2 32ІІЗ 

4ЗІ3 32ІІ4 

- - 889 - -

Суп.1tка значкового товариш!! 

ПоJІтавсько:rо по.1ку ЄвотафІя 

Чорнопо.:Иьоького та указ геть~.tа 
на бунчуковиw товариmаu Петру 

ВасиJШ Савича~.t про заборону ст -
гувати проценти за позиченt в 

' Низовоwу похо,1t! гро11J. 

Суп.1і15.а отаuана лароІ.tІІ(ИІ(Ів 

гетьuанського перевозу в w. Пе 

рево.1очня По.D.та:вського лоJІКу 

Тиwка Q.Іе.ІІЯненка та указ гетьu -
на nо.І'І'авськоwу ПО,.ІІІ(ОВнику Вас -
.11ю Кочубею про з:ві ль нення ларо -т~~~~ 
щккt:в вi.it повннностеІІ , I7S2 р. 

43! 32ІІ2 Справа про пt11.твердаення пр -
ва бунч;уковоwу товаришу По.11тав 

ського По,.ІІІ(у Якову Нащинськоwу 

на збір розwtрового збору з 

WJІІІні:в на Новооан11арtвськtJ.І 

гpeбJJf , 

4ЗІ5 32ІІ6 Суп.ІІ!ки бунчукового товариш 

Івана тарнавського про нцання 

прз11а в.І!SсиостІ на посе.tенцІ:в 

бJ.ая i!o:ro u.иина нар. Вор:ж.ж.а, 

про зві.11ьненНя AOl.tY :вІд консис 
тентів m про призначення llowy 
ІО чо.повІк курінчиків . 

Г1 JlDTOГO 
І7З2 р. 

І9 верес~ 
І732 р . 7 
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І h·~~ 1 ~,..,,,. . ..... ,.. 

І~3Іб 32ІІ5 Донесення бунчукового товари 

а Івана Новицького про прове;це 

ня ревtзtї в По.uавськоu;у по.1-

У dунчухо:виu:и товаришаw:и О.11екс вu 

ака11ичеw І Сrефаноw Uи.11орадов11 24 серпня 

. ew . . І732 р . 

ІJЗІ7 033/2 Донвоення сmро;цуdського пoJJ 

ового обозного Афанасія ЄСuон

овсьхого геtьману про вІдwову 

оро;11.ничиw Кєво-ПечерськоJ .пав

и JІІщицьки u давати показання в 

уперечці за w.nин в с. Ду6ровсь 

е Старо;цуООькоУ сотні з куренн u 
· таwаном с . Високе КІВJІ.ратоu га -ro аовтня 
иченксм. І732 р. 

І~3І8 11933/ Суп.111Ка аитеJІя u. Ропськ Crn 
о;цуdеьксго полку Сеwена nав.11ов ь

ого з скаргою на наказного ста 

о;uООького поm:овника Афанасія 

· с111~1онтовського за вt.11.1ову cm 
утн борг з І~уктора . 

AJ>JC. ЦЛМРД І'і'СР НІІб З• • МЗJS - 17>. 

~травня 
І782 р. 
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4320 4938/4 Універсал гетьwана данила 

AпocroJJa О:ак.хансьІ(оwу сотнику 

Стародубськогс по.~жу Б.аси.ию Ко 

сачу про надання права на збір 

Ко•• •«• •ОПІ)ІІw<· 

розwірового доходу з wлина н а 30 JlИс-топа а 
бак.ланськіІІ греб.11і . !732 р. 

Справа. про зв і .JІЬнення від 

_крfпосної за.11ежнос. тf уродженця 

с , Подо.11ів КроJІевецькоЇ сотні 

Ніжинського no.ІIRy Олексія Бім 

цьксго вивезеного як співака , 

;цо двору .І<Н . МенmиІ(ова в І72І • 

та приwуоово одруженого з !(рі - §4~~~~: а 
пачкою.- І732 р . 7 

4322 4933/6 СупJІtка писаря г.иухJвської 

ратуші Івана Яновського зві.п. 

ІJИТИ його з-під арешту в справ 

.сwерті трьох в • язнtв Г.11ухівськ -:30 серпня 
го секвес тру, І732 р . 

4323 !1!933/7 Суп.иtка житеJІЬки w. Г.nухів 

Ніжинського по.nку ЄфросинН Іо 

тиної з с каргою на бунчукового 

товариша Якова Якубовича за не 

• ВИПJ18ТУ боргу , . 
І4 :&ОВ'і'НЯ 
1732 р • 
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4324 4933 Справа про захоп.1ення коней 

f .wаА.наое.аяниио.wnо.wt111нкаси

ооя Вороні на в с , Низова C.Wd 
;11.а Рим.оькоrо noвtry y zиte.tя 
о , ()[кии Новгоро;11.оької оотнt 

.Старо,І.)'dоького по.u<у. Ро.wаиа 

Овсt єнка при переУз;11.І JtO Росі Ї 
д.ІЯ торгJв.11 ,11.ьогt"еu та реєсtр 

оправи uJa: курковоьки.wи ta ар- fs ~~f;~; -
хиnІвоькмwи а:итемuн . !732 р . 9 

4325 4933/І Супліка значкового товариша 

Сеuена ·Ве.11И1<осовича t указ -ге

тьuана сtародуdськоuу по.ІІКовни 

·КУ ОJІе1<сацру ,lІурову про заdо -
ну значковоwу товаришу Сеuену 

Ходкевичу користуваrися ;D.oxo
;11.auи з w.uина в с . Кугучеве 

Почепоької сотні Сtаро;11.у6сько 

по.u:у АО закінчення розг.ІЦ:J 

оправи. 

4326 2429! Справа про захоп,.11ення пра-

nорщикоu Г.rухtвського гарнізон 

Q.l:eкca10.pou Ароен1mнu u.ІІ:Ина на 

р, пое.1 Wоrенсь1<0У сотні Гця -

4- 8 
~а1ІНЯ 
Г732 р. 

1<ого ло..rку у dуячукового tовар -~4г::і~" 
·1118 3ахара Рощакtвського . . 1732 р. 



4327 6775 

4328 6777 

- 393 ~ 

Суп.піка студента 'Іернігfвсь 

кого ко.легfуuа Петра Гроновсь ,.. 

кого і указ гетьuана Королоько 

uy СО'l'НИКУ Нfжинського полку 

Григорі ю Хиuичу про вип.лз~у гр -
meil за роСіоту на посаді писаря в~~~я 
в сотенноuу правлінні . І732 р. 

Справ.з про оСітяження вііІськ 

виw постояІАИ та повинностя~.м 

~~;:~в:~в~:z::r:~:~~~ г жовтня 
р , 'Іеuери Козе.tеЦЬКОЇ CO~Hf ки· g~- Зf 
вського полку . І733е~~ 24 

4329 Свідчення жите.11ів u. Новоu-
.11ин Ніжинського nо.лку про зруй 

НУВ8НЮІ :ВОДОD U.ІІИНЗ на р . Ceilw: 
що на.11еаав Сіун~уковоuу товаришу 8 січня 
Івану JІоuиковськоuу. І732 р . 

4330 Листування ге~uана з старо 

дуСіоьки11 наказниu поJІRовнмко11 

Аф8насіє11 Єои11онтовськи11 про 

звіднення з ув • язнення жителя 

w. \ІгJІИн йосипа Коццрать.єва ra 
його дружини звинувачених ·в кра jf ~~~;~: -
діжках . І732 р . 
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4331 Справа- про опір за володіння 

WIИHOW в Оо ~рчин Се;цнf:ВОЬКОЇ 

сотні ЧернігJ:вськсіго полку wJж 

s.цовою козака Параскою Борисен- І7 rруД.ЮІ 

ковою і дружиною 6ілоус1всь:кого ~~ітня 

1'""'""1"···-••< то• ••••• 

Ісотнйка Параскою Корсаковою. І7З6 рр. 37 

4332 Суп.пі ка жите.ІІЬки с, А~рНв-

4333 І63 

ка КролевецькоУ сотні Ніиинс:ько 

jго nosy Катериюt Іовто6руmки з 
jс:каргою на нfJІІИНСЬКОГО ПОJІКО:ВО

Іго су;ц;цю за ув-•язнення П чоло-

вtкЇІ. - І732 р, 

Справа про звинувачення 6УН

чуковиw тО11ариmеw· Яковоw нtщин

ськиw ПОJІТаВОЬКОГО ПОJ!КОВНИКа 

Васи.nя Кочубея т~ подКової отаr 
28 

.mто го 

~:Н:ау 6~::п:~:: гр~тtв , ХУдО 2і7~у~~я 

1733 р. 

43З 7552 Суп.11іка 11ійта та жите.11ів 

Срібрянсько! сотні Прилуцького 

поЛІ<У та універса.11 геnW'ана про 

повернення захоплених грунтJв сf~:;зо 
аитеJІЯw сі.11 Лубенського пошсу. І733 р. 

49 



4335 6805 
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Справа npo заборону cтapQJLyб 
ІСьким no.noвиw оо'!'никоw Ceweнow 

о.1ецью~w '!'а ІІИ'І'е.аяuи о . виrеw.11 

jки'!'е.ІЯw о .-с . ().Іучевськ J Сопичі 
DопарсьиоІ СО'!'ИІ . кориотува'!'ися 

Ізага.ІЬною n,_ею. 

13-22 
січня 
!785 р. 

4336 8808 .іІонеоення нf:аиноького поцов 

ника Івана Хрущова ге'!'ьману з 

вfдповІм,ю на звинувачення його 

~f zиноьким купцеw Кfріякоw Гад

~f євиw з Іншиwи греце.1<иuи купця 

І.ІН в ув • язненнІ Ух без оуду І 18 січня 
ІСлІ до'!'ва . І73З р. 

4&!7 8810 СупJJІка чернігtвоького дозор 

jц:І Кузьwи Коwаровського з 01<i;ip
jгoD на Сrепана Кооrенецьиого за 

невtрне звинувачення в apemt.i !' 

вару привезеного з Гданська д.111 l5 січня 
ге'!'ьwана . !733 р . 

4538 8320 J.онесення чернігtвського по.! 

~овника Wихая.аа Богданова гетьм -
ffy про розсилку в сотні ор;церfв 

~ро ДОО '!'8Bl<f ПО рцf Й f рац:! Й В І7 .ЖЮТОГО 
~рмJІtськІ по.ІІКИ . !793 р. 
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4339 8ЗІf5 Суп.11Іка у.11ан fвськоrо rоро.цяи 

Ічоrо Ієро1~1онаха Зоси1~1а з oxapro 
на пововника rвзяа Чебн•ева за 

невірне звинувачення в передер.. 8 червня 
11аннt' кріпакІв-втІхачІв. 1733 р , 

4540 8809 Суп.11Іка ота11ана та отрf.п.цtв 

Іс · Пере.иІІеІи КИои.11fвоьхоУ сотні 

~еряіrt:воькоrо по.пу про пр~тяr 

jвеяня всіх ю~те.11ів ое.11а до вика 2r січня 
~нання повинноотеі! . І7ЗЗ р. 

45і!І 2!8'79 · .Понесення і ві;цо1~1оотt в Кол:е 

rfю інозеwних справ про розраху 

нок порцІіІ І рацій ди ар1~1!Аськ х 
6- 28 
квітня 
!733 р. 

повів f гарнізонів . 

qерне!'ка. 

4342 22!50 Справа цро вахоnдення холя: -
·яtu орловсь1t.ИN старостою Ярофе 

єr.i Федоровим у бупчухового то

варюпа Якова !dарковИ'Іа грунтів 

у с . Крисхах Черн Іrі вськоrо пм ~ g~~ 
ку І?'ЗЗ р . 

4343 2!555 Справа про ОГО.І!О!ІІення. в ПOJl-

xax JІtвобереиноУ УкраУни царс:ь

хоrо указу про зае!орону 8зарmн 

Ігор , фЗJІЬ111ивих доносів , фаJІЬ!ІІУ : ~=g:-я-

1·~ ... ~1"~··· .. , ......... . 

вання зоJІОта та ін . !733 р. Іб 
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4344 22894 .JІонесення НjжИнськоУ по.ІІКо-
ої канцеJJярН гетьuану з проха -
яu призначення о.11tдс'І'1Іа над ув 

зненню.1 у Вятськоuу пощ жите 

JІЯ u. Нfжин Якова Маркачана , 

звинуваченого в зневазf полков 

ника Азовського полку кн. кан- ro квітня 
такузена . !738 р, 

484 24285 Су,п.11іка оинtв гр. Пеrра '!Jо.л 

отого О.Лекоандра І Івана та fк з 

Гетьмана ніжинськоuу поJІКовІfик 
Івану Хрущову про повернення 

доuу в u. Ніжин. 

4346 25999 Супліка козака Ніnнського 

полку Павла МихайJJова про уві -

!9- 24 
rmн~. 

льнення ві;ц посади полкового r4 квітня 
коuіоара через непиоьuенніоть. !733 р. 

4347 26925/ Суплjка жиrеля u. Глухів 

Ніжинського ПО.ІІКУ Григорія А,11е1 

оаядровича і паспорт на проїзд н~~~ 
в u. Москву, 1733 р, 

4348 26923/ Справа про дозві.Іt на пооелен 

ня в а . ЛеWешtвка ГороднянськоУ 

сотні Ч'ернtгtвоького no.nкy у ро 

;цичів вtдставноГо каnрам Охтир 

оького noJJKY Івана Баокакова . 

І7-20 
.nютого 
!738 р . 



- 398 - -

І ,""~ І l'"""'f: ••too><•. з " r о л о в н 11 

""'"Р" 
'"""" .... 

4549 26928 паспорт виданий кур •єру fiaE 
~у Сктнікову на про І~д до 11 , 
оокви та , Петер6урrу. 25 оJчня 
Черніт!а • І7З3 р . 

4550 27148 Cyn.иJXa ПрИ.Q'ЦЬКОУ ПО.ІkОВОЇ 
анце.иярJ У J ух8з rеть11а на про 
8лиmення на пооадІ писаря При-

І.Іуцького 110.иковоrо суці Федора 

frурко:вського та вtд11ову в ці й 
І7-2І ~осаді вІ: Йськово І.ІУ тОва}ІІ!І!У Ів а 
JІІJТОГО 

~у Арш~!І!енку, !755 р . 

4551 27189 Суп.11іка значкового то:Ва~жша 
k:: rар011убськоrо по.ику Роwана Кро 

~вницькоrо рро nрийняrrя на c.qa 19 .ІD1'0ГО 

jбу до rетьwзнськоrо ;11.вору . !733 р. 

4552 27 ІІ8 Суп.11іка значкового товарнmа 

Івана АрІ.ІЗmенкв ra указ геть11ан 

ПІJІЛ~цькіІt ПOJll(OBl: R ~;tанце.11Ярі Ї 

про надання Арuаmенковt посади ~січня 
писаря 110.ІКовоrо cyny . !735 р. 

4355 2!5115 Справа про звинувачення ч.11е-

наwи rенера.ІІЬноrо в і Rськовоrо 

су;цу росJянаuи Афвнас ієu Ради -

щевиw , Івано11 Сннявtниu і Богда 

ноw .пассекоw члена су;цу - Іва на 

Бороз;цRR в вt.u.uoвt пt;цписуваtи 
22 ЧВрlІНЯ 
21 липня 

Аекотрі рtmЄння су».у . !755 р . 28 
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4354 219?5 Справа npo вимоr;у 6opry 

UI:НКaJ>EtJ генерала ~н Веііс6а 

хв L1 . НОСІВУ.а КИЇВСЬКОГО аощ 

Іллею Перехрестои у значкова- г~;.:Я 
го товара~::1а Івана Ше,1еста І?ЗЗ р . 

4355 25362 С~•пліка козака с .!JатЯІ:ІІв-

ка Прилуцької со'!'НІ Івана Шов 

J..-уна з і смргою на старосту 

генерала фон Веіtсбаха за nри 24 січк.'І 

вериення у підданство І?SЗ р • 

. 4356 ~!ІВ Супліка прШІУЦької поmю-

вої стар1шни та універсал 

rетьr.1ана про заміну прилуцоко 

го полковюІКS на час i!oro вt.11tf. ~~-
їзщ; І?'"& р . 

4357 2430! Справа про звинувачення 

нfRИНСЬКІL'.І комеР.,ЦЗНТО!.1 полков 

юшо1.1 Прокофіє1.1 Шестеr.шрови1.1 

н!ltЯНського пол:;овоrо писар~ 24 сІчня

ЛеонтІя І'роновсь.коrо в 0600.зІ 25 квітн.ч: 

та зневазі · 173:::1 Р · !4 

4358 ІІ924 Універсал ПОЛЬСЬJ>ОГО ко-

роля ADrycтa lil з oroлooeюi,r.1 

~.шІстІї протишшк~1 елоІЩfї 6 листопа.ф. 

Копія . І.Іова пот.сь:ка !733 р . З 

Лр10.0.ШІМ.РДУІ'СІ'З.... ІМ-7>. 
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