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Перещ.tова , ... 

Сnисок скорочень . 

Опис фон.цу •• І - 400 



ПЕРЕДМОВ Ах 

До оnису 3 т . ІУ ф. 5! ввійшли справи Генеральної військо

вої МJЩелярії за І720 , І723 , І727 , І?'З2-І737 , І740 рр. 

У перnІй графі даного опису - порядковий номер - зазначе

но номери справ , за якш.ш вони обліковані у фонді ; у .цругій гра

фі подано номери справ , за якими вони значилися з кію:щ ХІХ ст . 

до 30-х років ХХ ст . (описи tJВ!1ae не збереглися) . У третій 

графі подані заголовttИ спраБ ; у четверТtй - зазначені краl!ні да

ти документів , у n"ятtй - кількість аркушів у сnравІ . В останній 

графі , де необхідно , вказуються: на фізичний стан докуt1ентів , 

помилки у фон.п;уваннt , та ін . 

Описання справ здійсІ01ЛU nрацівншш відділу давніх актів 

Л.3 . Гісцова , В .Д . Чунтулова . Редагумння: провів О . Г . Полегайлов. 

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



СІМСОК СКОРОЧШЬ 

Гр. - rраф , графm<я 

див . - ДИВИСЬ 

- князь ' княгиня 

- місто 

- мtстеЧ1tо 

м-ря - монастир~: 

р . ,рр. - рtк , роки 

р. - рtчка 

с . , се . - село , села 

- сJІо6ода 

- свята , святий 

спр . - справа 

хут . - хутtр 
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4860 І75З8 Справа про зоСіов • язания аи'І'е 

436! 2!642 

.11Jв СосющькоУ t Во.11иноько1 со

'І'еиь Черні гlвського ПОJІКУ ~:;ати- · 

тм гре6Jш .на грунтах о. лавн Со -

~;~:;~~в:;:~;~и::~:::і в~~~ r~::я 
W:ИКОВСЬ!tііІ . 1735 рр , І5 

.1/исr,rвання гетьwана з Севоь

кою nровінцtа.иьиою канцемjlfєю 

про вионJtКу з Старо;~уООькоУ в • я 

~ ницt "кмуженина~ Григорія БIOtt 

jк tна дJІЯ допиту в оправ! про не 
~ІІПJJЗ'І'И Сіоргу. 

ІО жовmя 
1733. р . 

4362 27!!6 Справа про призначення на 

4363 !4114 

асtжа вия ,1.0 Геиера.n.ного вtІІсь 

ового cny, зaw:tcn. генера.жьно 
ro оСІОзного R'кова 1!ИЗОІ'7С\8 , ге- ЗІ червня 

~ера.tЬного . осаву.ау Фе,J.ора ЛІсен 2J7~~езня 
~а. 1734 рр. І9 

Справа п'ро звинувачення зяtя 
начкового rовариша Новгоро;и;оь

коі coml С!аро;uбоького по;~ху 
Івана Вогус.аавського в побиnt 

КО.nпtІІ!ЬОІ'О ;ІІ,ЯЧК8 О , ХИ.ІЧКЧf , 

2! .ІІІ!'ОГО 
б квітня 
1733 р , ІВ 
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Справа про висилку козаків 

4 квtrня 
!'783-

1""""'1 "•··· • •<tOo ••••• 

t ПОСПОJІИ'І'ИХ на по6ЮІ,О:ВУ УкраЇ 

нськоУ лІ·ніУ; про покарання ро-

6tтників1 якt в~к.пи з Сіу;цівни

ц•мн1 та про охорону Jtiн fY іІfд 

руJ!ЇІу:еання худобою. ~~а~~~ 40 

4365 29220 лис rування геrьwана з старо 

дУ6СЬКИІ.І 110.ІІКОВНИКОІ.І GІ!е1<оанд

роw Дуровиw про повернення ука 

зів с сомНої канце.nярtУ rn 
І(ЗНЦЄJІЯРЇЇ конфіСІtЗЦfЇ . одер.ІІЗ 

ЮІХ ПОJ!КОВПИІ\'ОW' не по призначе -rб JlІ!ПНЯ 

ню . 1733 р. 

4366 ІІ90 Суп.11tка ко.шrоrнього титаря 

церкви св . МиІ<ОJJИ w. Ніжиt1 Іва 

на Забузького І унtверса.11 ге,rь 

wана про -sвіJJ.Ьнения двору '&!Сіу 6~рrзня 
зьКого від військових постоїв . !733 р. 

4367 ІЗ560 Справа про надання порцН!, 

рац t ІІ та лісу на побудову та6о 

рів дяя 8·яrоького і Новотроїць J7 ж:~~~о 
кого ПОJІКіВ. 1733 рр . ЗІ 



- з - -

З А r О Л О В К 11 

4368 2(!J7 /2 Справа про привернення в пі;ц 

АВІ!Оtво козакtв с . Хомницt ГJІИ 

ськоУ corиt .И,беноького no.ucy 
зиачковиw !'Овари•еw Пе!'ром Би.І[ ~ ;;~~=~ 
wенкоw. 1753 р. 

4:369 4003 Справа про всrановJJения в 

Нн:иньоІQ' wtort в м . Ніжим бt.ІЯ 

брам карауJJІв oo~ar місцевого ~Зк:Т:g~о 
гарнізону. І73З р, 

4'Л 9!54 CyпJJtкa 6уичукового rоварт111 

Пеrра Корецького з скаргою на 

бунчукового товариша Івана Мик 

JJ&mевоького за порушення конrра~-!2 .tипня 
ту на поотавку прядива . !735 р. 

4371 9592 Jrис!'ування геrьwава .Цани.u 

Апосто.1а з нІ.мнським по.tковни 

коw Іваном Хрущовиw про ВиJІ,ачу 

порці R t paцt lt А.ІЯ арwііІоьких 

no.axtв . 

4572 9893 Суn.1іка аитем о. Мврчишина 

Б;ni.a ГJІУ:rІвськоУ оотнІ Ніnвоь

кого noay Гриrорtн ВоГJtанова 
про дозвt.1 на побудову в ое.1і: 

26- 30 
КВІ!'ИН 
!733 р . 

церкви та доnоwогу в 6Удівmщr- 2 березня 
вt . !735 р . 

!І~•• •· 
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4S7З 9894 
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Суп.1tка !Созакt:в о . Поntвка 

КонотопоькоJ сотнt НІІІІооького 

по.пу i.txaR.ia t JІеоька CalfA1pf: 

і С.И;а,ора Артеwuя та указ re!'Ь
t.taнa конотопськоwу сотнику про 

повернення ЇХ до геrьuаюьких 

конюшен. 

4S7j 9895 Донеоения хро.1евецькоrо оо!'Іjн-

ного УРЯ..У НfІИНОЬКОГО ПО.ІКУ 

з вt 11повІ;цдю на геrьwаноькиR 

унtвероВ.І'.! про сrягнення боргу 

а:ите.Uв с . Дубовичt Шереwетки 

Jlевченка на корисn Івана ra-
.:иаки . 

4375 9896 Справа про вотанов.~ення в 11. 

9 червня 
!733 р • 

Гороьк ТолаJІЬСькоУ oomt Старо ~~~ 
ду6оького noJJКy козацькоУ nomт1 І783 р . 

4576 3802 С7п.1tка чернігtвськоrо по.о: 

вого ooaвy.im WихаІІ.11а КоJtрtєвич 

про зwеmttення роз11tрtв повинно 

тей з Roro ofJІ Гучин J ЗвинячІ1 
РойоькоУ сотні ЧернJгі:воького 

no.nxy в зв ' язку з в і дхо;а,011 nt;ц 

;а,аних nереобтпених nовинноотя 

w:и та указ геть11ана чернt гІвоь 

В:ОІQ' по.uсовнику UиxaR.Q" БОГА8- ІЗ Сіерезн 
нову npo розс.;~:і.цування . !733 . р. 7 
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4:У7 9902/2 ЛИсr rеrь11ана генера.~у Нари111 
хtну про виси.иху овtдчень по ро -
слt)U'ванню скарги пrе.111&Кова.1е е 
ІБа~.~~ансьхоУ oorнt .Сtаро.uбоьхо
го по.І.Ку Паuа Пискуна на свя-

"1ениха за невtдправлеmrя цщ~сь-
28 

dерезю 
~х rезоJwенкrоьккх .1tтургJЯ: . І7ЗЗ р. 

4878 9905 Донесення оrародубського по 

4:У9 9907 

ковника Олександра Дурова з від 

nовflІ.дю на звинуваче11ня його 

nо.rковиw ооrникоu Crenaнou rенв ро-

:о~::~в:ІІ n~~:;;:говJ~ відправці б ттrзв~~ 

Указ геrьuана у воІ 110.1.ки Лі 

Івоdере:zно r Укра Уни про приз наче -
ня кон:воУрfв Із значкових това-

ІРИІІІів fiJA час nере11t•ення apufli v квfrвя 
~ ьхих російських по.пf:в . !733 р . 

4380 9908 Cyn.1tкa uі•аннна w. Сосни ця 
ернtгtвського по.пу ОWевна .))1 

енсьхого тв Jніве}ХІа.r rетьuвиа 

про звJ.ІІЬиения А1сеноького від 

в!Яськов11х noctoYв та повиннос 

теІІ . 
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4381 9909 Лист генера.~rа фон-Вейсбаха 
ро видаsу провtанту з JІу6енсь-

ого по.11ку для ;ценщи~-: ів генера.п 3 dерез ня 
артирuістра Штофе.ІІЬна . 1733 р . 

4382 9910 . .Донесення. чернігtвоького пол 
овника J.Іихайм Богданова про 

иси.ІП(у до м . Г.иухів жиrе.11tв tз 

. с . листвин і Туrтичів Городни-

l '""~-J o" •.. 
І •<Т<>І j •І•ІІ• 

цькоі' сотні Черн ігt вського пол- Іб dерезня 
у . І733 р . 

4883 9912 • Супліка козаків u. Ва'l'урин 

Ніжинсько го ПО.!КУ ЯреІ.ІИ Базар-

4384 9948 

ного з товариmаш та указ геть-

uана ні:аииськоuу по.иковнику Іва 

ну Хрущову про виплату грошей 

HOBOllJD!HCЬKИW оотенн1:1u уря;цо~.1 п 

контракту за утриuання поm'l'ово- к~і~~я 
го стану в 1.1 . Ба'І'урин . І733 р . 

Суплtка интеМІ w. Стародуб 
Артеwа Dp • Є:J!a про лри І! ня'l''l'Я йо

го ДО ГЄ'l'ЬІІЗНСЬ!\"ОГО ):І.БОРУ на 

слюсарську с.ауа:6у . 
21 квітня 
І788 р, 
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4385 !0000 Унtверса.11 гетьwана данила 

Апостоц бунчуковиw 'l'овари111аw 

засейwських со't'еІІЬ Нfl!Инського 

, по.ику про ГO'l'OBHfC'l'Ь ДО ПОХОДІ 30 берези 
Оригінал , І738 р , 

43~ 97!2 Супліка козаків Ю;sинського 

і Прилуць..кого по.пкі:в про с'l'яг-

нення грошей з бунчуко11ого 'l'O-
11ариша Андрія Полуботка за за -

захопJJекні товари в ~ахунок йо !2 червня 
го боргу. 1733 р : 

4387 9713 Справ_а про переведення коза 

ка с. АМ'инівка КроJJевецької о ~-

ні Ні:жинсьхого полку до г.11.ухів 

,ської сотні по причиці переслі 
ІЗ-21 дування кроле:вецькиw сотникоw 
квітня 

Костяитиноu Генваровськиu . І78З р . 

4388 97І4 Справа про спорядJ:ення возіJ 

в При.,11уцько.wу по.ІІІ<у дм курен-

чикt11 генеР.альноru обозного ЯІ';,( 
15- !8 ча J!изогуба ;ц.,11я походу ;цо Поль 
квітня 

с ь:кого кор,uону. !733 р . 
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4369 9782 

4390 ІОІ97 

ІІ39І ІС6С6/ 

4392 20753 

Листування гетьwана з при.~у 

ькою по.повою ота~-аиною про пр -
н ачення оотииків АО вІ !Іоьково- к=f~ня 
о походу . І733 р. 

Cyn.11tкa nиоаря rенера.tЬного 

tАськового CYA'J ДаwІяна О<Іомн 

ького "а -1каз геn.wана г.1;1хІв-

ькоwу сотнику СтепаИ)' Уwанцю 
4-9 ;rpo виУзА з куп.1еного юв1 ;цвору 

"'"'" Іг.1ухіво ькоУ patymi. !733 р . 

Указ гетьwана пані Тернавоь-

ІК! Іt про повернення козакаw-о"рі 

:,Ц.цяw с . Автуничі Горо;11.нянськоУ 

Ісо"нІ Чернігівоьхого noJ11Cy за- 24 оtчня 
хоn.1еного оtнокооу . І'758 р. 

Справа про nfА,-вер,u:аення пра 

ва вмоносtt соtнику ШеntакІв-

ськоУ oorнt Старщ~;уОоького пов 

Івану Uанк Івоько117 на грунти ta 
!7- 24 

w.ІИни в о . Архип і вка та на р , січня 
Сwяча . 1733 р. 

4893 10336 Суп.1Іка нtиинсьио.го по.n:ово-

го с"ороа:а Івана Кошового з охаР

гою на нІвнського вt ІІта Петра 

СтерІвва за виuогу гро11еІІ: за 26 січня 
пропажу конеІ. 1733 р . 

І1 
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4594 ІОЗЗВ Cyn.tJl\'a nt.цoyotna nри.tуцько 

4395 ІОSВ9 

ІГО no.tXoвoro оеІозноrо /Alxall.i.a 
jоrроно:вича о . Сезьки Петра J.Іе.ц 
jВе.ценка з окарrою на оина nри

!-'Уцькоrо no.tжoвoro ооаву.tа Гри
JrОр!я Панченка за nр"и:верненяя в 
ІІІ,Авнотво та указ rетьwана П}ІІ 

.tуцькоwу по.цо:воwу ооrнику npo r ~;~~~-
розс.ІІІ]І.)'11ання . І733 р . 

Справа про привернення віІІ

ьkовиwи квнцеJІЯ}ІІотSt.tн в піца -
оrво коз анJв о. Шірrинівка Іва -
rородсь:коУ ooml НІииноькоrо ~~~~о 
ПО.ІІКJ , І733 р. 

4596 ІОЗ40 Справа про розшуки одно]І.ВОР 

Ця w. rtутив.1ь о.tекоfя КореЙєва1 
з1111нуваченноrо в захоnmняt wa -
на у wt11анина t.t . Г.пухІв Иtиияс -11~~~ 
кого no.tкy АИJ.рfя l~евченка . І73З р. б 

4597 ІО34І Суп.1Іка нІиинськоrо по.11ково 

ro отороиа Ст*на Натаки з ск p
roD на наr.tЯJІ.ача вівчарнях зав 

ііа Гната Деревець.кого за nоеІи 
тя та указ rетьwана Иtииж:ько-

wу по.u:овнику .~вану Хрущову пр п .tDfOro 
розо.яt.цування справи . І75З р. 
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4398 !0342 Суп.11Jка бунчукового товари11 а 

Якова І):Jабовоького з проханняw 

не роз;цt.tяти його паоиикоw ;ц:ВJр 

в с . СеwеиП1ка Коноt-оnоько't cot- ІВ .uiioгo 
ні Нt иинського поnу. !753 р. 

4399 !0344 Супліка вtRоькового товариша 

Г)Jухі:нсьІСо't сотнf НіжиноькоГо 

по.uу Антона Со.1овь Rова про за-

Іхоп.1ения ~на хучарІооьки11 ста ІВ .mtoгo 

[ростою Якиwоt.t Яровим. І733 р. 

4400 !0466 Суп.піка &11те.11ів Кро.1евецькоУ 

~Ь1'Ні НІDЖІЬКОГО по.п:у про зв! 

:.П.нення вt;ц з борів на утриt.tання 

пожковнх t сотенних ~ чиновників 25 січня 
І о.пnнте.11tв". !733 р . 

440! І204З JІистуванпя геrьwаиа з · reнe-

pk.1101.1 Фон-ВеІІ:Qбахоw про ви.цачу 

провіанту з Старо;цубськоrо пол

у ;ц.1я Інгер1.1/.(ан;цс ького nоJІКу 
та про побиття t зневагу wall:opo 
Пу111Іюt11- старо;цубськоrо по.1ковог 

оwtсара- Іввнв Uовчана . 

Іб травня 
30 червня 
!7З3 р. 

1·щ"о:r;;= 
·"'-І····· 



- П-

440< !2045 .листу.зання гетьuана з старо 

440 І2ІІ5 

4404 І2П4 

;цу6СЬКИU -ПОJІКО1!ИІІ СОТНИКОU О.ІІе -
сандроu Дуро11иu про відправку 

в Севську nровінціа.ІІЬну канце.JІ: -
рfю росіян-втікачів , затриwани 

на nоJІЬськоwу кордоні ra розшу 
~и розкоJІЬників С~аро,цу6Ського 

полку . 

СупJJіка житеJJіВ с . Черторий 

ГJJухівськоЇ сотні Ні жинського ; оп.у 
Грицька і Прокопа Сіриченків з 

скаргою про оговорепня Ух со.11-

датаuи ГJJУХfвського гарнізону 

в крадіжці рече іІ у Даии.11а Вон- 4 березня 
;царенка. 1733 р. 

Супліка козака с . Во.nо;цкова 

Дівиця НіжинськоУ другої по.11ко 

вої сотні Якиwа Сірика з скар

гою на отаросrу ні:жинсьхого ,по -
кавника !вана Хрущова за захоп 

JJення ХУJІ.О6И і привернення в 

пі;цданоі'Во та указ геть uан а ні 

жинськ і іt nо.ІКовНt отарпині про 

розс.11і;D.УВання справи . 
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Cyn.1!:ra козака о . Іоро 111е Оз 

ро Прохорtвоько l сотні НtІJІноь 

кого по.ику ТиwОІІІВ Томача та ух 

гетьw~на Нt.миоько1.11 ПО.ІІСОВЮІК 

Івану Хр711о:в1 про розnодІ.1 опа 
2
_

7 

::~JГ~~Jfo;д:~:~o~ анте ~~~3~~ 

4406 І2ІІ2 Cyn.1ixa ІІИ!'е.rьки 11, Ічня ПР 

.1уцькоrо по.пу .t.ІарИ Аfхвархи 

та указ гетьwана при.11уцько111 

ПО.ІІКОВНИКУ Ігнату Га.яагану ПРО 

стягнення-боргів з аите.11111 по.11 ~2_;~~ня 
ку , І733 р. 

4407 І2ІІІ СупJІіNа шептаNІВСЬКСГО CCtel 
ного писаря Тиwофія Панк!всько 

го і указ гетьwана бунчуковоwу 

товари!!Іу Івану Га11а.1ії про вІ;ц 

І."""'.і:;::::-.. , ........ . 

;в;ачу позиченого вівса отаростоJ і ~~~=~:я 
с. Борщове Нартиноw .липськиw . І73З р. 5 

44Щ І2ПІ6 Jkcт гетьwана генера.ІJ фон-

ВеІІсбаху з повt.1101.1.11ення про nic 

робу НіЖИІЮЬКОГО П6.ПОВОГО Суд, 

ді Сеwена ЧуІtІ<евича , яІ<иІt nови1~н 

був вести розс.пі;цувания скарги 

ки. кантакузина на жите.ая 11. 
НІ.ин Якова .t.І аркачаиа за зиева 

гу. І7 квtткя 

Чернетка . І'733 р . 



-- ІЗ--

Кр>І"о 
з А ro11 о вк н 

440) 2ІІSЗ Cyn.1tкa козака С'І'&роJІ.УСSсько· 

поповоУ oonrt охиwа І~І.овчанова 

з окарго11 на nre.cя о. Cyxoдf.t 

.хя ШК'Dиwа .lІ&щенка за невип.1 25 .ІІІ'І'ОГО 
ry Ооргу . 1753 р . 

44ІС І2ІЗ5 Суп.1Іка бунчукового · 'І'овариша 

Парфена Пека.1ецького t указ ге 

'!'ьuана rенеральноuу вІІtоьковоwу 

оуду про11Ідоrрочку розг.1111ду 
20-29 оправи в ЗВ ' ЯЗКУ з nІдГО'І'ОВКОЮ 

квітня 
до вtІІоькового походу . І7ЗЗ р. 

44ІІ І2ІЗ2 JІИО'!'у1НІННЯ ге'!'ьuана з ЯW!fJІЬ 

ськнw ОО'І'НИКОLІ Нfжиноького ПО.ІІR 

№хаІІлоu ОСSоJІоноькиw про притяr 

нення ;11.0 козацьких повиннос'!'еІf 
пІцаного u. Ящ~іJІЬ І~І.ихаІІ.ІЗ 

J.Іаку11енха , якиІf захопп xy'f. ко 19-;:SO 
КВІ'І'НЯ 

зака Івана І~І.ереuького за Оорг. I7SS р , 

4412 І2ІЗІ Cyn"tкa вІ ІІ 'І'а Іоааха :Буренка 

i'ra аи'!'е.tfв о . Хо'І'tfвка Тоnа.ІЬоь 

~ОЇ Оо'fнІ С'І'ародусsоького ПO.tkY 

окарго11 на К..:нuен'!'fя Шпа'І'Sка 

8 ЗЗХОПJІЄНИЯ дерева в рахунок 
ІвІ;11.111кощвання оfна , взя'!'ого ;цо 

І7 берез• ~ 
аиоького двору .- І7ЗЗ р . 4 
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44!3 !2!28 Суп.11fка .аи-те.11я u. Короп Нf 

жинсьRого по.І!І(у Сеuена До.11f з 

скарrою на О.tексfя . Шевця за зв 
нувачення в зневазf ІІого ув • яз

~ення і: покарання канчукаuи та . 
указ гетьut~на коропе ьхоuу сот-

нм ку Григорfю Хиuченку про роз- квfт~я 
с.аідування справи. І73З р . 

4414 !2126 Указ гетьwана аунчуковоwу то 

вариmу Федору За<!оровськоwу про 

~tдmкодаення сuі.nя~ськоwу город 

ничоwу пору<!аного лfсу та захоп 

.11еиої худоаи . 

44!5 !2127 Донесе;шя г.11ухівського сотни 

18 rравя 
1733 р . 

ка Ніжинського по.11ку Степана 

Уuанця та указ ге-тьuана СВЯЩf;ИИ 

ку с :;- .lІУО:овичі Кро.11евецькоУ со, 

11f Івану РІН~ВСЬКОЩ' про повеР.:, 
нення коня козаку с . Некрасове т~G~ня 
Гор,цjю зapn.f . I7SS р . 

4416 !2125 Справа про привернення в пfд 

даясtво С!унчуковиu roвapмmeu 

С~-епаноu ІdикJІаmевськиu жите.ия с 

::~:~:;: ~::~в~:к~~р~~:иі Ні - Jііе~~я 
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44!7 I2I2S- Супліка священика с . перелю-

би Ю!онлі:вськоr сотні Чернігів 

ського полку Івана про вивезен-

ня драпки , закул.хеної ни11 для 23 квітня 
ГЄ!'ЬІ.ІЗНСЬКОГО двору. !733 р . 

44І8 І2І23 листування ге!'ь 1.1а на з 6унчу-

Ік ови1.1 !'оварипrе11 .lІаНІІм11 КЗрпе-
Ікою про С!'ягнення гроmеІІ з воро 
нізького ота11ана кирила С.11а6ея 

17
_

21 за вtдкуп 11лина на користь Гри- травня 
горія Яковлева . І7SЗ р. 

44!9 І2І20 · Суп.иіка на1.1існика Глухівсько · 

Цротопопі ї Никифора rвановиqа 

Іта лист геть11ана кн. Шаховс ько 11 

~ро в ід.uачу часrнни спадкового 

Іu:айна крижськи11 сотнико11 Су~..::ь - к~;~~ 
tкого по.пху Куко.11е11, 1733 р , 

4420 І2ІІ9 Супліка козачки БЗХІІЗЦЬКОЇ 

отні Ніжинського полку Федор.~ 

hащихи !'а ухаз гетвmна ніжин
ько111 ПОJП<ОВНИКУ Івану Хрущову 

~ро повернеmrя козака1.1и Федоро11 

hащенко1.1 rn Савкою Гу6аренко11 j? t~~~~~я-
ахоп.1:1еного 11айна . І73З р . 



- І6 -

І'"~~ І ~••=•- З А r 
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4421 І2ІІ8 Чо.11обиtна у11'!'еР:-.11еRте11а11та 

Іnреобра•еооького По.ІКу Івана Ка 
ри11tрова про ІІеАОПУJІЄІІНН .11.0 во
~0.11.fннн к7п.11ениw 111кнковк11 .11.воро, 

Ів Q. ЛІІ:'!'кнfвка Кро.11ев~цькоУ Оо'!' 

jнf Нfакнського по.u;у попа.11.ею 

ІБорза~<Івоькою та указ гетьwана 
І~r tимноькоrq по,~rковнкку Івану І~е~Е:~НІ 
рсрущову про розс.tt,11.ування справ f78З р . 

4422 ІІ900 Унtверса.t геtьuана Данн.rа 

Апосто.11а коsиmньо~.су mтарю w. 
!ні жин Івану Забузькоwу про . звt 
.вьнеиня вf.11. вНІськових поотоїв 

1'"""''1-;;;:::: .. ,.,... ..... 

t повииностеR. 
ZТ березН5 
!'733 р . з 

4428 ІІ898 Справа про пі.11.твеРА•ення пра 

4424 ІІ899 

в.11асноотІ .за отаwаноw с , Пяrов-

С!>Ке Старо:цубської оот~t Авд і оw сsеЇЇ~~; 
Тупнкоw на груиm . Г7ЗЗ р , 

Реверс /розписка/ веркіївсь

кого сотника Южинського по.ІКу 

nаБJІЗ СаwоR.tоБнча про вчасн иR 

приУз.11. з оиноw Uатвfєw до Кан- 20 березю 
це.аярІ У . f78З р , З 
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4425 ІІ904 Сул.1Іка чериІгІвоьких nо.1-

кових зборщикІ:в uатвІ я Коробки 

~~Р;:~~~н~~;;:::ь:~:':~~ ~і:я 
nодаткJ:в та nо:вннносте іІ: . !733 р. 

4426 ІІ903 Справа лро вІдwову в наАанні 

dезко111то:вних лtдвод генера.11-

.1еіІ:тенанту ШтофJ.ию з Інженерни-

wи учняLІН ra rтисаряuи дм проУз у 

понад хордоно" з wетою ок.1щцен- кіf;Jя 
ня крео.11ень . І7SЗ р, 

4427 ІІ902 СупJІt1<а .11Jчнльни1<а Стародуб-

ького ПOJ!l(Y Григорія Са"01!.11ови 

ча та указ. геть"ана оt<аро)І.Убсь

коwу по.11Ковни1<у GІександРу Дуро 

ву про звІ.вьнення від вВісько- rix~Ї~~'11 

вих постоУв. !733 р, 

4428 ІІ9ІО Суп.в:Jка .ите.n.ки ". ~ародуб 
!kдори ОтвtновськоУ про пІдтве,І: 
аення прав в.иасноотІ на о . СWяіч 

Ново"tськоУ сотні Старо,uбськог 
о.ику m ".uiи на р. РJчиця <ra 
уп.аfка старЩІ.убсьхого по.повог 

оаву.tа Степана Як11wовича геть-

ану про пІдrвеРХ•ення прав ВJІЗ - 9 березня 
ОСТІ на ТОІ! •е wлин . І73З р . 
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І ,""~ І ""о><•-

• ",...ро 

4429 ІІ9І2 Суn.1Іка козака с . ЗВнЮІчtв 

ІРоАськоf соrнІ Червtr!всьиого 

~:~}д ~;:::ц~~~енка про взят ~~~~ня 

4450 ІІ9І5 Суn.1іка козака ЧернІrівськоr 

no.o:y Якова І.u:Іча npo nриАнят-

~:о;; . о..tуJ:бу до гетьwанського і7g'~~я 

445! ІІ920 , Cyn.lliкa ж.нte.llfB w. Кро.Іlевець 

Ніжинського r10Jll(y Грицька Бутен 
ка , Тишка UиколаєнІ<а та і:н . та 

указ rетьuана УJІЯнJ ОrtєнковіІt 

npo вип.пату rpoorelt по судовоwу 

рішенню або пере;цачу коwор в w. 6~~зня 
Кро.аевець на поотtАне воmдіння І735 р . 

4432 ІІ922 сm.аІка буяч1ковоrо rоваrмша 

44~ ІІ923 

васиАЯ sавцовоькоrо про звІ.аь І4 квітн 
неm~я вfд :вtJІоьковоrо походу . І755 р. 

CynJJ!кa козака w. Ніжин рtз-

11нцького цexufo-rpa Івана матюхн 

t унfвероа.а rетьuана про звt.n. 
11ення Wатюхи :вІ.1. подаrкtв І по 

вннностеА. 

25-28 
.аютоrо 
І753 р. 

1""""'1 """" .. " ....... . 
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4434 12245 Донесення оtародуаського по.1 

)<овника QІекоаи;цра Дурова про п -

і::Р:В:~х с;:::~~~ ra пере.1Ік hЗЗа~~я 

4435 12246 ЛИсt re'l'ьwiнa даниJrа Апосtо 

.1а генера.жьнt ІІ: сrар111инt tв г.е

нера.в;у Се.wеяу Нарии~ кtІІ)' з пові 

;цо.w.rения11 про свою ПІороСІу І 

" пвра.1етичиую СІо.rезиь " / та нап 

рав.11ення в зв • язку з ци1.1 усіх 

;:~:' ;~::;а~:р~::::: ~~::к::а. н~~н~. 

4436 13168 Укази геть11аиа отаро;цу6сько 

.wy nо.ІІКовнив:у О.ІексеиАРУ )Іуров; 

f 6уичуково~q tовари11у Пеtру 
Корець1<01q про виплаtу гро111ово 

го 6opry ta ;в;DСt8В..1еняя ПОJІ'КОВ 

НИКО.W АО м. Г.ІУХІВ . 

4437 121100 Сул.11 Іка оtа11ана Роговського 

отаку ~ни.ІЗ лноих з тяга.nця-

І.ОІ з окарРОю на козаків о . Jlic 
JtD!foги Новгоро1оькоr ооtні Ста 

ро,uСІського noJ.Iкy Сичів за по-

6итrя під чао ви.1овлення ри6и 

24 .ПІ!'ОГО 
1735 р . 

.1,.rя геть11аноького АВОРУ ta указ 
rетьwа на новгоро;цсько.wу ootН!fK) ч~рі:я 
про розо.rідування справи . !733 р. 
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4438 П925 Суп.ntка козака с . П.11 І mnщі 

Га21яцько·І ;iu>yroY поJІКової соrн 
о.лексtя Лук • яненка ra указ ге-
1:ьмана Гадяцькоwу ПОJІКОВНИ!(У 

Григорію Грабянці про rиwчасов 

звільнення від повинносrей в 

зв • язку з збіднінням в військо 

вих походах . 

І6- І9 
квіrия 
І733 р. 

4439 Справа про поrраву сіна ra 
поруб дерева в гаю бунчумвого 

rовариmа АндРія Володковського 

в НіZІІІНСЬКОUJ ПОJП(У кава.11ерио - 2і ~~~~: 
таuи Вяrського полку . 1733 р. 

4440 І240І Справа npo захоп.1ення сnад-
кового маАна у козака с . Припуr 

не НіЖІ!НСЬКОЇ другої ПОJІКОВОЇ 

оrні Андрія Панченка писарем 

Jчанської pa'J'Yml Прн.1уцького 

полку Ма твієм ]!єнєJ!ікою . 

444І ІЗС60 Справа про сrягнення грошеіt 
з жиrелtв -с . ЧарrориА Г.11у;~::івсь

кої ооrнt -І:Ііnноького полку Гри 
горtя і Прокопа Серченкtв за 

крадене waitнo разоu з co,iщarawи 

7 КВіttІЯ
І8 JІИПНЯ 
І733 р. 

Г.1ухівського гарнізону ]!аним І березю 

Бондаренка ra покарання кияt.111 . І7ЗЗ р. 
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4442 Іза53- Справа про невиплату гроmеІІ 

С!унчуковиu товариmеu Яковоu По 

~С!отК01~1 раВцt Чернігівського 

Кра~••• 

uагі:страту Сеиену ДUитріє:вJ за ~~ ~~~~~~ 
взяте волооь1<е вино . !733 р. 

4443 !3563- Справа про забезпечення про 

вІантоw і фуражем украЇнських 

ло.ІІКі в на територІЇ По.JІЬЩf лід 

час віІtоьКових ,цІІt . 

4444 І356І Сnра:ва про ПРИЇЗД з " . Г.пухі 

4.ІІИстопаа 
!733-
8 січня 
!734 рр . 58 

Ідо 111 . Старо;цуС! стародуС!сько:rо 

ло.ІJКо:вого писаря Григорія ЮрІ<е- і§ ~~;;~і 
:вича. !733 р. 8 

4445 !3564 Справа про виdори в ло.JІках 

лІво6ережиої УкраЇни полкових 

і сотенних зС!орциків і лічильни 

ків податків на !734 р. 

4446 13563 Лист наі.ІІсника грецького Ха-

щан;царського uонаотиря Ієроwона 

~а Герасиuа про видачу паспорта 

~ а проЇзд дJІЯ зdору пожертвуван 

~я на побудову зrорІвmого 1~1онао 

trиря та паопорт з КоJJегіЇ Іно-

!9- 24 
жо:втня 

!733 р , 

І!!І~Іних оправ ви;цаІtиІf на проїзд ІЗ вереси 
о u. Києва . !733 р. 



І '"··~.-1 Н>О<>А<• 

444 13562 

444Е І3559 
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JІистування гетьuана з Черні 

гtвською ло.ІІКовою канце.11ярtєю 

про збір порцtіІ і рац t іІ за ве

ресень І733 р. 

І5-25 
а:овтпя 

І783 р . 

Справа про передачу функцfіІ 

роз11fщепня проУзджаючих через 

u. Ніжин по квартираu від по.пк 

вих-коuісарів uаrістрату та пр 

?('!тяжения повинностяw~ і • l іІсь j~ ~~: 

І""""~"~·· ··=· І ··"·· 

ковиuи ПОС ТОЯШІ uіщан 1.1 . Ніsн. 1733 р . І2 

4449 І3555 Лис tУвання гЄтьuана з гене-
- pa.11ou ФО»:Вейсб а хоu про надан

~я паспорта підполковнику Пав.11 

ву на перевезення і:з СевськсУ 

пров tнціі' до Ніжинського по.ІІКу 

ре че іІ Азовського і Тобо.ц.ськог. .и~ё~опада 
ПО.ІІКУ . І73З р . 

445 І3567 '1 0.11обиtна житеЛьки 1.1 . ГJІух і 
Ніжинськоrn поJІКу Варвари Анто 

новоУ про несправедлnве ріmен

я рос trіських суддів в ГенераJІЬ 

ноuу суді в справі обви нувачен 

ня її nіl,дЯЧИІІ Uінfс терс ькоУ 

канце.хяр!ї Васи.11е 11 Серrtєвичеu 

в наУздt но llorn діt.1 та увезен v ,1111стоп да 
нt ПалаrfУ Хвосmкової . І7ЗЗ р. 5 
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445І ІЗІ62 Cyn.afкa иите.tя u. Новгород-

ка Старо,uу6оькогt1 полку Сит.-

вео-тра І(.Jmwенкова з окаргою на 
оотенного. хорун11:ого Лук • яна 

Паmинсь~rоrо за невиn.11sту гроmе 

за куп.ІЄНИ~ ;ці w ra указ г~ьwа 
на старо;цу6ськоt.tу nоцо:внику 

7- 9 О.Іекоа І!JІ.РУ .ІtJрову npo розо.11,u 
1~~3~~ вання справи. 

4452 ІЗІбЗ Супліка СSурuиотра Сrаро;цуО-

оького wагІотрату Ісака Пузиря 

І указ гетьuана старо:цуСSОькоwу 

nо.nко:внику Олекоанnру ,lІ,урову 

про стягнення СSоргІв з буичуко 

вих товаркmJ:в ВасиJІЯ Sавадо:всь 
7- І5 хого , васи.1ІЯ Роuановського та 

~~-~з~~ Ф~ора С.1;учанІвоького . 

4453 !3!64 Супліка. козака с . Горdове 

ВиС\j.иьсь-RоЇ сотні ЧернІгtвсько 

го полку АфанаоІя лапка та ука: 

.гетьt.tана чернігівсьхоwу. по.11<о:в 

нИRУ І.іи ха fілу Богданову про стл -
8-ІЗ нення 6оргу з юtте.rя w, се;цнtв 

~~з~~ Яна Франкевича . 



4454 ІЗІ65 Справа .про ЗВХОПJ!.еННЯ СПВАl':О 

ІВоі' чacnнrn гро111еR значковиu 'fO 

tвapиmew ЧернІгівоького поm<у ЄJ -бе~;~ 
еєu Ращеикоw у <dpata Афанас і я . І'7SЗ р. 

4455 !3166 Справа про захоп.1ення uaRнa 

ри.иуцьки1~1 по.ІІКовиw осаву.11ою 

ригоріє11 панченм.w у ІІИtем о . 

р'fреп.ники ПрИ.Q'ЦЬКОЇ ПО.ІkОВОУ 

оtні: Івана 11вмхен11:а за nepexJ;1. ~ ~rт::я 

І ,"."~1-;;;:::-·"""· ..... 

Інеrе оеМJ , І73З р, П 

4456 ІЗІ69 Справа про ВбИВОТБО КОЗВКОІІ 

11 . Воронtи Нfпноького по.uу 

Іваноw С..ав1rченко11 о вові' АРУ- ~8 6~~~ 
v:зз р, 

4457 13174 Сnрава про обвинувачення 

значкового товари11щ При.1уцьког 

по.цу васим СаІІОJ!.tова в невип 

.nnт.i боргу росІІІськоuу купцю 

ДаІІИ.!У тouf.1tиy . 

Г7 червня 
2 вересня 
1733 р . Zl 

4458 ІЗ656-; . Cyn.Jtlкк аите.1Ів u. Нt.иии , 

'°1ри.nуки ra Ін. U:ар ії .t.l акоиwович -
оі' , при.1уцького повового хору -
ОГО Гаври.18 дпtе.ІLЯ !'З І(узьwи 

ернігtвця з охаргоо па 11;11.ову 

етьwана Скоропадську за захоп

~пня ІLІІИt~а , груt1тІ11 та t1евиn.1а 

~У боргу. 
3! сfчня 
1733 р . IS 
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4459 ІВ96І Суп.11tка жите.1ьок о . І~Іоиаоrи-

рище киrвського nо.аку ЄВJІ.окіf 

Ко.аюаноУ і О.tени Зі нченковоУ з 

оіаргою на waRopa ІІ!нака в зви-
. иувач еннt Ух ЧОJІовtкtв в під.го 

ворt опалиm 111инок , в поО:иттt 
}?~Еа~~я ЇХ та захоn.11енні waRнa . 

4460 14141 Справа про вf11,wfнe111f11 права 

на звІJІЬнення вt11. вtRоьковю: 

-ПОС!'ОУВ та ловиннОотеR wl11.sнat.t .. Новоt.t.n1ноьн Н і жинсьхоrо 110 ..11 
ку Ан;црІ11 дLІи!'рІвву І Степану 30 J!ОВІ'НІІ 

2 ..ІІИОfО!ІЕ а 
Нечаю. 1733 р. 5 

4'6 14142 Cyn.1tкa в;1ови козака о . Бе-

рези ГJІУхІвськоJ оотиІ Ніаиноь 

· кого поnу ЗІновіJ Фе;цоровоУ 

та .вист rе!'ьwана генералу ceue 
ну Наришкtну про звt.иьнення з 
ув • язнення та виn.ІЗ'lУ го.ІОвщи-

ни за вбивство її чо.tовіха , 
ЗО аовтня прапорцкхоt.t ! оо.ІІДатаwи Г.qхІв 2 .uicroлa ' сьхоrо гарнізону . І7З3 р. з 

446 14670 Cyn.11tкa С.і!УІИ!'Є.ІЯ rе!'ьwаноь 

xoro ;J.вору Івана 11!.uЮовськоrо 

!'а указ ге!'ьwана г.wухfвськоwу 

оо!'еяноwу уря;u про прискоренн 

розгМАJ справи його JІ.РУЖJ!НИ 

Па.1а геf та ЇЇ віrчиwа г.11ухtвоь ІЗ-І9 
Jі ОВ!'ПІІ 

кого С'іурWІО!'ра О.Пексія Гречки . 1738 р. 



lipal•»t 

4468 І4858 Справа_про ицаtrня nІдво;и. пі 

ІоСІоз ПО.D.'ОВІ!ІІКа ТоеІоJJЬСЬКОГО 

полку кн. каитакузина , ЯЮІЯ Уха 26 гРУ.11.НЯ 

ttr.o м. Петерdурrу по Нtnноькому 
І7ЗЗ.-
9 Оf'ІИЯ 

тракту . І784 р, І4 

4464 I48S4 ,lІоиеоеин11 г.nухfвоьиого оотен 

~ого та wfоьиого уряду гетьману 

Іта ухаз гетьмана :в Saoeilwcькfil 29 грудня 
Ротні про в11ои.пу О'l'оро•Ів J.M І7ЗЗ-

оtчня 
k~хорони r.11ухJвоької в • язЮІцІ . І784 р . 

4465 І4657 , Суп.11іка YPIJ.Y та :&11'1'е.11fв Нов 

ородоькоУ сотні Старо;ttу60ького 

o.uy ra указ гетьwана стародуб 

Ьькоwу ПOJJI<OBljИKY ОJІексаІф.ру 
~рову про зменшення збору ПОР- 20 грудня 
~t lt і paцtlt . І7ЗЗ р. 

4466 І4858 .l(онеоення нІинноькоrо в!Ата 

Іпеоrра ТQриав1ота гетьwану з від 
Повіддю на звинувачення його в 

Ьаnня~і хварmр, призн~;~чених д.t: 
2і~ЗУ~~я kowtoaptв nfд вtіІоьковt постої . 3 
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4Чб7 І4859 Суп..tіка вfйта f жите,11Jв с, 

JІеоконоги НовгородоькоУ сотнt 

Старо;цу6ського по..1Ку npo о6тяие -
ня з6ороw- порцf R J рац!R оотен
нwwи комfсараwи та указ гет.ьІІЗ
н11 отароду6ськоwу nо.ІКовнику 

0..ександру Дурову про розс.11,u- 25-24 
вання справи . ~m~. 

4468 HffiO Донесення старо~s.убоького пол 

. кавника ОІtександра Дурова ,-а 

.mст геть1.1ана киУвоькоІІ)' генера -
губернатору фон-ВеRобаху про по 

биття капрало1.1 Ризького ПО.ІІІСУ 

ЬитеJІЬки І.І . СтароJІ,уб ЄвJІ,ОКІУ 29 ГРУJІ.НЯ 
Іваси.11ихи та згва.атування J.івчи- §?~ня 
Іни Ірини J.tнxaR..toвoY. 17gq рр, 

4469 ІЧ672 JІ)!ст генера.п.ниw вІ Rськовиw 

htмкарбіяt.t про в~ачу гро111еR 
hfa утрнwання канце.rярнотfв , 

Чернетка . 

4470 !4902 Справа про ВИОИ.ІІКУ ;JtO w. ПРИ 

ZJ червня 
І783 р . 

ІиУки д.жя J.РВГ)'НОЬКИХ поаt:в хо- J~~~ 
~eR, І73З р, 
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447І І4908 ])(C'l'YJ,8ffUЯ ГЄ'І'Ьwана з fPя;D,0111 

~ернігівського ПОJІКУ про звtп.
Іиеuuя ві,J, постачання порцt ІІ f 
Іf>ацІІІ ;цворІв козаків , що знахо- 24 ~~rопn~а
Іц,иJІИСь в похо;11.І . W~ р. б 

J1 І4909 · Су~rл:Іка архи wан;цри'!'а Новгоро -
k::tверс ького чоАОвічого woнacmp 
~а;u;ея ге'І'ьwану про зwепmенsя 

~~~~ ::~~~в ~ рацій з woнacnip 19 ImA~ 

4473 І4904 ЛИС'!' Із w. ПоJІ'!'ави СІарону 

~оJІХовнкку про зСІір порція і ра 
Ц!ІГз !!И~Ів При.rуцького t Чер 

. ~Ігівського по.І'!Ків , виходячи з 

'8 .і: йськових оСІС'!'Ввин . 
Копія , 

41174 І4903 .D!с'!'ування . ге'!'ьwана даю~.11а 

Апос'!'ол:а з чернІгівськиw по.1ІІІ'о

Івиr.1 су;ц;цею rваноw мокрІt11иче11 

про призначення ;цо управ.rІння 

ІqерпІ rівсьв:оn. no.rxoвor:i хаJЩе.rя
рІ єю С'І'ОJDІНОЬІСОГО ОО'І'НИКВ Івана 

Іf;оСІиря на час вt;цoynroc'!'t no,JU(o ІО rрудНІ 
воУ О'І'В}ІІІИНИ . !783 р , 
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447 !2715 Слрава про ЗВИНУJІЗЧЄННЯ ко-

4476 IZ7I6 

4ІП7 12717 

4478 !5592 

заків JвангородоькоУ сотні Ні 

ЮІНського ло11ку Івана Роспопу 

і Івана Різника у вtдwові внко у-

ваm розпоряд.аеиия наказflого ~О~~я 
оо'І'Ніка і сотенного урц.у , І7SЗ р • 

.ІІонесення нfжинського no.11-
ового уряду про одериа11ня у11аз 

hpo роз111уки вrtкачtв-з в • язницt 
!кИУвоької гу6ерноькоУ канце.аярІ 
~а.nrиків Івана Турзоова , йосипа 24 вереси 
а о;цного грузина. f733 р . 

Справа про ВІІJІ.ачу лорці 11 і 

ацtА з При.tуцького поJ!ІІ'у А.ІЯ 

зовоькоrо лову та розwf ~ения 

~х арvtІІоьких по.ахtв в ЮtJвоь-
в вересня 

ow;y і Переяо.ІПІвськоwу помах . !733 р. 

Чо.11оd11тна інозе1и1ого купця 

~река Се.иівесrра Станкевича J:І.О 
wnера'І'рнці Анни Іоанtвни з ока 

OD lf3 JІІІТЄJІЯ w. Ні.ин сеwена 

hяченка за поСІІІТ!я '1'8 указ геn. 
ана ніпнськоuу по.nовиику Іва 

f7- I9 у Хрущову про розс.иІА111ання 
JID!'OГO 

правн . 1733 р. 

б 
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4479 І5З93 Суп.ІJ!ка r.иухІвського вІіІта 

~асиJІЯ Яков.tева про иевип.1ату 
ро111еіІ куnце11-rреко111 u. Нfаия О екс! єw 

~ар11111нико11 за взя"и!! на продаж 
Іокса11и·т та указ гетьмана ні жии-

р.ькоwу поJІКовнику Івану ХрfІ'ову 7-ІІ 
'1ро розс.иідрання сuрави . !~"~ . 

4480 І5З96 Суп.иtка аите.rІв 11. Hi•Иfl Фе -

~ора І~Іазарахиt1а • І Якова І~Іархоча 

Jia про прискорення в по.rковоwу 
~у;цІ розгJІЯду ск~рm t1a 11ахе;цоt1 

Р.ьких купців Аиао таоія )Іакоиwов 3 .111nня 
· Фо"Ія за nо6и"тя і зневагу. Г7ЗЗ р . 

448 I5S96 g Справа про передачу з Нtаинс -

l
""","oj,."_ 
.. , .... І ····· 

І70ЗІ- < ~ого по.иковоrо суду до ГенераJ:ь 

Jioгo вt Аськового CYAJ скарги ні 

~нських 1щте.1tв Фе;цора Wазара

Ікина t Якова J.!аркачана на 11аке

~онськ11х купцfв Анастасія Макси о-

~а І Фотfя Іewe.rfя за побиття ~ ~~:; 
~а зиеваг:r їх ;11,р1жи11 . І7SЗ р , ІО 



-ЗІ -

11482 І6555 Справа про арешт в 11 . Старо 

;11.у6 крfпосного-втtІІ"ача tз о. Б 
рикове Хоха.11tвського прихо;11.у С 

рицького повtту ~хаІІ..11а П.rfшив 

го , звинуваченого в кра;11.Іzцt 6 
wtmкtв гро111еR у свого по11Jщика 

Пеtра Кознакова о про вt;а;wІну 

смерmої кари козачцt Варварі 

Семенов!А за В6ИВО'l'ВО ,ІJОЗ!І!ІJІІЮІ ї 

дитини , нapo.JtJ[ЄROY п JІ.ОЧКОІ) f 

про вfдправку до кoJierfY tнозе1 

них оправ " wнеиfє " про "грошоро 

ОІв" із 11 . Го рськ Староду6оько 

ПОJІКУ . про ВОЮ.ІО'І'ВО грена.цероt.1 

Фе;11.ороw Uироновиw пt~аного о. 

Рухів НовоwіськоУ сотні ta чо.110 

6итна старости описних маєтків 

у Г.~ухfвські R сотні Якиwз Ярово ІЗ січня 
го про виwогу ко11Іоараwи подат- {7~рПня 
ків АО ВіІtськового окар6у. І754 рр . 45 

4485 І7ОЗІ Справа про винесення. су;цовог 

вироку жите.JІІ) 11 . Г..11ухtв Вас илю 

Бог.цаненку за J<ра;а; і ику церJ<овни Н ig~;: -
речей. І7ЗЗ р . f1 

4484 17082 Суп.rіка uте.1я 11 . WІ"J:МН Стар -
ІJtУООького по.11ку Uатвtя С;rхансь-

кого і указ гетьwана 6унчуково-

wу товаришу Васи.ш І')'Аовичу про 

повернення його с!'ароо тою ФеАО-

роw Горянськиw та вІІfто11 Ананіє 

Борисовим позиченого жита і вtв І5-І9 
са . 1'9~ 11~ . 
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ltlt85 І7033 Справа про П!JІ.'І'ОПJІЄННЯ w.ин 

lr ко.111•111~ого новгороJІ.ського х~ 

рунаого CorapoJІ.Jdcьxoro ао.пу 

Uapxa Кllpte.u иІІtе.ІЯWИ с. Стахоh~ ~~;~:Я 
µина . I7S8 р. 

4486 І7064 Справа про незаконне с 'І'ягне -

І."."".і ,"". ••<to• ••••• 

ня dopry з греха , 1.1t111анина w. 
Сосниця ЧЩ)нігІвського попу, • 
Пи.1ипа Nико.11аєва Ніиинськиw поh
кови11 СJJІ.ОІІ на користь 1.1аке;цон 

ського купця Івана ДІ.Іитрієвич;з 

та графа rаври.tа В.nадисJJ.авови- ~ 2:&~~~<~а 
ча . 1785 р. ІІ 

Іt48'7 !7005 Cyn.1tкa ІИ'І'ЄJІtВ w. Г.аухів 

1·аиноького полк1 Петра Іванова 

Wolfoeя карпова з скаргою на 

.ІJХІJЮЬХОГО коwенJІ,анта КИІ!Іkfна 

а ув • язнекия Ух JІ,очки t зятя Z1 грудн; 
Івана єоrшкчекка . 1738 р~ 

ltlt88 17006 Суп.11Іка кро.1евецького со~ик 

Нfаинсьхого по.1ку Коа rянтина 

енваро:вського про ВІІJІ.ІІЧУ сіна 

IJt.tЯ коwпан!Яського rю.l!XJ на ва- 2а rру,11,ня 

~ . тт~~ 



4489 
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rros2 Сnрава про обов • язкове зважу 

вання товарів на uіоькі і! важниц 

u. Конотопі Ні жи нського ПО,ІJКУ, 

рибуток з якої йшов на idи I<oJJaї 

ську церкву. 
ІЗ грудня 
1733 р. 

4490 rrrлo Справа про в~щачу паспорта 

рузину ГриrnрЇD Гордієнку , яки 

овернувся з турецьІ<ого поJІОну , § ~сі~~~ад!З 
а проУзд в fрузі ю . . 1733 р. 4 

449! 17071 Справа про розсл ідуваюи во 

4492 I7(J72 

4493 !7U73 

ронезьким сотеІШим правліННЮІ! 

крадіжки коней у жителів Баси.ля 

Шкури і Федора Занеяка злод fт.ш II- IS 
Павлом ЛІІшенком і Грицьком Sa- листопада 
порохцем . 1733 р . 

Листув ання гетьuана з Ніжин 

ькою полковою канце.nярією про 

rт ередачу оина u ніжиноькоrn по.11К в-

~ка петра ТоJІОтого ОІІексан;цру .~;~~я 
і Івану будинка в u.· Нtжин . 1733 р . 

Справа npo невиn.1ату боргу 

жителеw w. Олі mня Гадяцького 

поJІКу Прокопоu Богаєвським вf й 

ськово uу канце.11.яриоту Матві ю 

/.l аво.1ьськоwу . 

22 JJ IO TOГO 
29 грудня 
1733 р , 
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449lt Г7(fl5 Справа про розрахунки ГР І !ІW 

ЧІt95 17557 

4496 І7539 

4497 !7540 

ПО.11Кових 1<oulcapJв ЛJвобере:r;но 

України за порції f рації n.11я 23 иовтня 
арwІІІоьких поJІІ<ів. І7ЗЗ р . 18 

Справа про забезпечення воз -
wи та спорядиенняw ,цо них геть 

wвнської нцв,tрної 1<орогви з 

хролезець,коЇ t ВоронfзьхоУ сот 11ьifi ~~g~ Я 
НJnнсьхого по.пу . І7ЗЗ р , П 

Листування гетьw.ана з глухі -
оькиw оотникоw НІжинського по.11 

ку С-rепаноw 7wанцеw про прис11.11 

ку rро!!ІеР. , 1110 .ІІИ!П!.ІИСЯ пtс.tя в -
;цачf на ут~wання сотениоУ кап ~;і~я 
це.uярU . І733 р , 

Суп.~tка писаря Новоwtсьkої 

сотні Старо;цуСІоького пову 1ва 

нв СтарІєвського та указ геть

wана· старо;цубсьноwу по.11<овнику 

~::a:i'~ ~;::~ ~~~~~::У 2!- 23 

СТ.ЦОW, 3 ПО.ІКОВИІ.І . ~~~~ 
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4498 18240 Справа про в1g1.ачу •а.1уванпя 

отарmнні t козакаw нЗJІ.вІрноУ 
І2 січня:-корогви ротwtстра Д,ІІітрз ІУ,ка 28 JD)70ro 

за !732 р. !'733 р . 11 

4499 І824І Укази гетьwана генера.u.ниw 

пі;а.скарбіяw про вцачу гро•ово 

го утриwанпя військовиw кан,це-
І- 29 .upиc'taw за січень. 
о ічня 

Чернетки . !'733 р . 

4500 ІІ9Іб лист mмхтича С.А. Кірхwапа 

етьwаиу про ;11.озвt.а на корксту-

~ання nі;11.воJІ,аwи за готІвrу ;и;.u 
~ервУз;а;ів на те риторі У .Півобере -
~or УкраУни. 5 травня 

wова .ІІа'І'ИНСЬtса. !733 р . 

450І ІІ869 Справа про пІ;а;тверд•ення пра 

!в.ІJасностt вдові чернtгІвоькоrо 
nо.ІІІСового хорун•оrо Napt У Проко 
~ьєві!! на о . Су,11ичtвку Бі.1оуоьк У 
ІОооr.н f !Jернfгівоького noJl1(y про 
ІОоrягненпя боргів з значкового 

1tовари11а Петра WокрІ взича про 

ІНЗJІ.анпя посаJ,11' віІ!Ськового хан- ~~7~езня ~е.111111ота п онуку Ваои.m добро ЗО червня 
tнизькоwу . !'734 рр. І7 
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4502 2799 Реєстри козаків та 1.1fщан со-

""' 3021 

"" 5854 

4505 5699 

тень Ніжинського поау про кt,І[Ь 

кtсть гро11еІІ , зtбраннх на утри

мання по.ІКових і сотенних канце 

JІЯрt ІІ ; 

реєсrр сrаршиии t козакt:в Ба 

анськоі' comi Переяо.ІВ:всь1<ого 

по.ику з вtдоwос-rяІІИ про Ух учас 

ть в ПОХОJІ,&Х , та про КОІІІ'Н заrр -
чені на утри~.mння t <>ПоІМ,Uенкя і~ ~~~:: -
оо.1!Хово1 арти.1ерt і . 1733 р . 2118 

Справа про наJІ,аннн .1Іоу 11аое 14 ГР)';JtНЯ 

.аення~.t ЛІвобереzноі' Украі'ни на 
І7SЗ-
ІЗ rравня 

nоrреби ар~.tіІІських повів. I7S4 р. 65 

rtpoтoкo.ui допиrtв заnор!зьltо 'О 

оrа1.1ана Сеwена Безnа.хого І 56 
козаків , ltOrpi поверну.ІJИОЯ з 29 вереон 
Криwькоl Січі . 1733 р . ІО 

Справа про виwогу боргу мІща 

ниноw " . Г.ІУхfв НfDІНСЬКОГО ПО.11 

ку Григор!єw о.tе1<оаІQІ,ровиче1.1 з 

бунчукового rовариша Івана t.Іок-

рІє:вкча , заборгованих nepmиi.t чо 
9- 14 JIOBIKOl.t Аого .ІРJЖИНИ Ф8;11.оро1.1 к:вf-rнн 

Ожь111анським. 1733 р . 
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4506 3958-І Btдouicn про збори С!унчухо 
виw rоварИІІеw Jваноw Гу;11,овиче11 
провіанту t фура.а.у А.ІЯ ма.поро-

К<І• ••Кт0< Про••· 

оІіІоького корПJОУ на ІІого 11.1яху 13 .о~оюп ;ца 
J.ИО.tокаці ї . 1733 р . 4 

4507 3955-2 Справа про вип.11ату гроmовоі 

хощтеноацІ Ї з Гадяцького ло.оу 

ЖИТЄJІЯW Сtаро;цуОського по.кку 

за видані· лорці Ї І рації ;ц.жя 
Q.Іонецького ;и.рагуноького лову 

за серпень І782 р , 

2 J[ОВТНЯ 
!735-
Іб червня 
!734 рр. 50 

4508 7223 Справа про звинувачення хмт 

ля о . Іарівка Понурницькоі сот 18 червня 
ні Чернігівського ПО.ІКУ Се11ена g~у;цня 
ДерКМІ в вороа:6иrотвІ. 1796 рр. 

4509 9906 донесення ге'І'ьмана Ко.tегІ І 

11510 107'15 

tнозеwних справ про порR;JІ.ох з6 

ру порцій І рацІІІ: д.111 росіІfськи 

apwf ІІських по.юсів . 

Колія. 
28 квtтня 
f7ЗЗ р. 

Донесення Н і пнського по.u:ов -
го YPЯJJ.Y про обтяаення о'!'ар1111111и 

вtІІськовиuи поотояwи ra про ne 
регщ охоронних .о~оті:в , вІQ.аки 
uJ~aнaw і хупцяw на звtJІЬнення 25 січня 
і,1. вtІtсьхових посаоУв. І733 р. 



- В8 -

4511 ІС!746 донесення Ні:амись1еого no.rкo 

45І2 HJ747 

вого уря;цу гетьману про вJ;n.wo

вy cmparнuи При.ауцького по.DІ"у 

повернути гроші за nopцtr t ра 

цt'f1 :ВІQІ.анt арwііІоькоІQ' по.u:у 

Ponna . 

Репо~иція Інгер.:fаихоького 
поц:у про необхі.1tІУ кі.~ьхtоть 

23 оJчня 
І783 р . 

порцій і рацій на .аииІ! 1733 Р 24 січня 
Копtя. 1733 р . 

4518 ІІ9І3 справа про пі ;п.tвердиенRя пр в 

В.ІВОИОС'І'і в і йськовому tОВВРІІ•У 

naв.iy wас.1овськоwу на rp)'Нm в 

Чер·нtгІ:воькоwу поJІКУ ta взяrtя 8 бе~езня 
)Іас.аовського під r:етьwаноьку 2/і~ав~;-

І""""~-;;;::::-....... 1." .. 

протекцІю, !734 р . І З 

1151 ІІ9І9 Справа про вибори кowtoapaJ.lj 

Нtа:инсьиого по.пу значкового т -
варИ!ІІа 0.tеІІ'Оія ДеІОQІ.о~ького і 

ві І!оькового товарн 111 а Івана Бог 

;11.ановського . 

rт травня 
8 червня 
1733 р . 

45!5 І224Т Справа про забезпечення пор 

ці111D1 і R.Вціяwи wак.1ен6урrсьио-

:~ ~::~;У 0~0~~:~~:
0

:":~~о -І~~:::: 
цусу. !734 рр. 59 



4516 1816! 

45r; 13160 

- 39 - -

Справа про звиІ!увачення пис -
ря сrаро;и,уdс ьхих поцових xowt 
сарІв Федора Храпковсьхоrо в 9 березня 
пrмв.ІJаоненні гро111еіІ , зібраних 2f~днн 
А.1.Я конснотеп!'tв . 1734 рр. 59 

Справа про на:tз:~r.н ta зsхоп
.ІJення wаАиа поwі11нкоw с. Бочеч 

кн ПуtивАЬського noвl ty БиР;J,tн1 wl7 ппня 
у аиtе.dв w. Коноrоп Нf.111нсько П3tерези 
го пo.try . 1734 рр, І5 

45!8 ІЗІ67 Справа про вбивсtвс анtе.ІІЯ 

с . Нна:нв Сtаро;и,убськоЇ nepmoї 

ПО.ІJІ'ОВОІ CO'tHi Фе;цора поянкм ИJ 

те.1еw с, Т)'росне НовоwІоькоУ 

cotlil Сrародубоького по.аtу Іва 
l!ow Городиськиu. 

4519 19556 Справа про об'І'ЯJІення Р'І'е.11 

18 квtrня 
І733-
І4 tравня 
1734 рр . 

11 . ВоронІа: RІИИИСЬКОГО ПО.Іtf в~С'tОП ill,a 

збороw на уrриwанІ!я Бровароьхо · 2 жовtІІя 
1735 рр . 

!б 

4520 !8566 Ві;и,оw!сть про зб!р прові ант~ 
t ФУраау буичуковиwи tовари11:аwи 

Іваноw Гуховичеw і І:ваноw Чорне 

.rуськиw на У'tрІІwания в похо;1.І 

буичукових tовsрн111ів ta засеЯ- 17 .11исtоп ;ца 
1733 р. ІО 
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452! ІЗІ70 Сnра:ва про звнну:вачен11я коза 

4522 

ка .w . Перево.-очня При.tуцьиого 

ІП о.ІКу UиxaJIJJa БоІІаrи в внкра;ценн 

речеІІ та rрошеіІ у ВJ).ОВІІ кanpa.ia fi~i n1я 

То<іо..ІЬоького пощ Три.уюна Кучи 00 <іерззю: 

~на Варвари Lkxalf.1tвни . І734 рр . 20 

!400! 21.онесення гетьмана Д8ЮІ.1а 

1Anocro.1a Ко.tегії tвозеwних cnpa 
р rrрохання.w про ;цозві.1 на nере

~t11ення українських вtІІоькових . 

І"то.~r:кІв в зв • язку з потравою сін 

~tиьWІ . 
.пиnня 

І75З р. 

452 !203- і4 Сnрава про стягнення гро111еА 

р бунчуко:вого товариша ваоиJІя 

~орошенка . ПОЗІІЧЄНfІНХ нк.w в НІ!- ~;~о 
.Ровому походt у ІІкова ІJ!д1<ова . І7ЗЗ р. 

4-52 12()3.. ta Справа про отягвення гро111еІІ 

р иите.иtв DJептаківської во.rості 

~таро;цубсьиого по.ику на корисn. 

ІНово.wісьхого сотника ТИwофІя 

·~11.1евича , виn.1ачених ним за .пор ~ ~~:~ 
~tY і раціУ. І7ЗЗ р . 
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4525 1260 Суп.nJка fryioleнa l!ю6ецького 

іоІонастиря Ісtхія Сuо.11енсь1tого 

з скаргою на козак і в о . ОJняки 

Jlюс!ецькоУ-ео~-нt Черні гі вського 

полку за захспJJення грунтів .m 
указ rетьшtна Черні г івськоuу 

по.аковнику мнхаіІ.иу Боr;цанову ПІ 0 f~~~б 
розсJJідування справи . !733 р. 

4526 !868 Справа про вирушення ;цо в і іІ 

ськового походу на кордон з fioJ -
щею с~-арmиии і козакtв JІіво6ере т~і:я 

- .1шоУ УкраУни. !733 р , 53 

4527 208! Донесення гетьіоІана данн.11а 

Апостола ІіоJІегії інозеІІНих с пра 
з відповіддю про о;цераання rpa
uoт про споря;;цження старmини , 

'І'озаків , apm,11epii' до військово 
го походу та про управ.nі ння сл

раваWІ І<анце.ІІЯрі У rенера.ІІЬниu 

лисареu 1"ихаіІ.иоw Турковськиw на че~і;~8 
час а:воро6и гетьwана . 1735 р. 

4528 2080 листування гетьwана з нfжин-

ськиw полковиw ос аву.ІJою Noiiceєw 

JІієвицькиw про забезпечення Вят 1?;;~~ 
ського лоJІКу ctнow . 1733 р . 



4529 2(]79 
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Справа про nотраву оtнокосtв 

жиteJJtB о. каw •янка J OJ!, каwtн 

ська ШептакІвськоУ ооtнІ Старо

.цуОського по.хку taOopow c.aoOf.u- 9 червня 
ських поJІХів, І7ЗЗ р. 

4500 2С176 • J!истуваюrя геnwаяа з Чернt 
tвською по.ІІКовою канце.аярІєю 

1"'"""1 "~·· •0<t0• 1····· 

npo покарання кияwи козаків t.t , 
Синявка Чернігівоькоm по.пу Ст -
пана і І~аакс иwа Jі)'иевоьких за 

фаш.mИве обвинувачення Napt ї Пі 

:кут~чки та дружини nис ари Варва 

ри С<rрутинської в вороа:Оиrотвt , 

'С'!JJИПНЯ 
З серпня 
І73З р. 6 

4551 2068/l Справа про збір гро•еА з ии-

те.аtв ЧернігівоькоNІ по.ІІКу на 

У!риwания пq.ІІСо:вих І соtеню~х 

с.~:уабовці:в . 

4532 2090/6 Донесення чернІгtвськоЇ nо.11.-

Z березня 
28 серпня 
,!735 р , І4 

кової старшини про на;цання ЇІІ н І5 ·серпня 

ранг сінокосів . 1753 р. 

4533 '2fЯО/7 Справа про пере:ве;и.еяня г.rухі -
ської pary11t з ;D.OloQ' t.tі~анина 

васи.ая По.rецького в tн•е ПІІІІІі - §з.~;rн~ия 
щення. !733 р , 
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lf534 209І/~ Справа про 11!;11.tбраикя u.иинов -
го ЗС!ОРJ 1!І W8Є'!'ЯООТf rенера.ІЬ

ноrо вtАоькового ооаву.rа Фе;и;о

ра лисенка в о . С1.10111 При.1уцькG 

ro nony на корисn. при.1уцької 
ра т"t. 

lf555 2089/2 JІонеоення Генера.u.ного в t Ао 

кового 01;11.у та паспорт Канцем 

рt ї про вtхправку до w. Старод: ~ 
в •язн!в Івана Чистякова f Іван; 

28 вересв -
12 ГРJJІ.ЮІ 
1753 р . ІІ 

;::~::~в:е~: ~:::~~о~~::~ §8ж~і~~~ ~ -
го крІпака-вт!кача . 1733 р. 

45Зб 2090/S Чо.tобитна .пцвиоара w. Г.ІУ-

хtв Івана Гормкевича на ЛеонтНІ 

::~:;~ас~~:::~а::~::. в за ·ттзr~. 

4557 2093 Справа про обвинувачення к~ 

закtв с . Спаське Г.rухt:вськоJ со -
нt Нt оноькоrо nomcy КИри.tа Бf -

.101оа . лав.ІВ ~щука ta jн . у 

вбивот:вІ со.ІQ.ата Грицька . 
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4538 2094/2 Справа про звинувачення ворс 
нtзькиw оотникоw Нfа:инсьвого 

nom<y rваноw Хо.~щцовичеw коwпа 

нНіця Федора W.Им у вJ.цруОаниі 

.1ІвоУ руки пJ;ц чао збору пров! 

а~ту у иите.~я 0.1 , Бог,аанfвська 2- 9 
Леську LІоrи.1евцD . ~~н~. 

4559 2094/В Суп.»:ів~ 1.ІЯни Чари1111овоl з 
окаргоD на капра.113 гусароького 

no.u;y Якова дwитрієва в иевJр
ноuу звинуваченні в захоn.rенн І 

двору в w. Раш івка Гадяцького 8 вереоня 
попу, І7SЗ р. 

45ІІС 2094/4 Справа про невип.1ату боргfв 

::=~~- ~:=~~;~; :::~Р~~: 2~~~в 

454І 2095/3 Суп.піка жите.ц.ки w. Г.~ухів 

ІііЖНЖJЬКОГО ПО.1КУ Llaptl Івано

вої з окаРгоD на n!докарОІя Ів~ 
на LІ •якиніна за перебудову її 1 .111пия 

О~инку nі;и; час постою. r;sз р . 

4542 2095/4 Суп.иtка wі11анина w. Г.иухІв 
1іі11:инського по.псу Івана JІ)'к • янс 

ва з о каргою на 0.11.итец ц ' D 
танrа Jохи wв СаwОурове ЄфІІwку з< 

лоОнття та викра;и;ения горt,11ки з 8 .пипня 
R ого шинку . !753 р . 

! '"""'~ "~" ~ ...... І ." .. 

Іб 
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Де~оаро-

4543 2095(! Сnрава про иаУз:11.и та поrрози 

dужукового товарн1:а Івана Нови оер~:;;-20 
цЬ!І'ого на .1Іw його брата Я!І'qва . І'7ЗЗ р. 

4544 2007 /З Суп.Іf!\'8 ВАОВИ Оришки КоноН1ІХ 

f козака QцІя Тризненка о . Чор 

нотичf Во.111ноькоУ оотнt Чеl!Нfгі 

воького по.пу з охаргоІ) на знач 

~кового товари•а Григорія Волин

ського за захоn.11ения Їхнього 

11аІtна та поеіи'І'Тя за вписання в 

козацькиІt коwnут . 
І5 вересня 
І7ЗЗ р, 

4545 2099/ Донесення гJІухівського оот~н 
ного YPJIJl.Y та указ гетьwана Ген -
[ра.~ьноwу вfІ!оьковоwу CY7J.Y про 

розс.1!11.ування справи про обвину 

!вачення аиtе.~я о . СИто.1ове поче -
оqкоУ conrl Старо11.убоького по.1-
:ку Івана Кова.~я в нawf рі перево 

дУ за кордон крfnосиого поwfщи

ка Пе'І'ра Rаз.tакова з о . Барино

;ве Старицького повіту WКхаІІ.1а 

~.18ІІЧ8НІ\'8 , 
І8 .пшня 
І'7SЗ р . 

45416 2ІЗЗ Сnрвва про оdtпення иите.1fв 

Інf»1ноькоrо_ no.iкy зdopat.111 порцt 
рацtІІ ;ц.~я Г.~уХfJ!СЬкого гарніз -

Jty в зв • язку з вt;цправІ<оІ) хоза-

~ Ів ;цо вtйоькового похо;цу на ~5 .:;~~о 
Jf ор;цон з Польщею . І'7~ р. 65 
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4547 2І42/ Донесення Нtииноького наказ 

~огО по.аковнкка WоАоея JІевкцько о 
'1PD арешт в о , О.11енівцІ Борзен

ькоУ соrні Нt~;ииського ПОJІКУ В -

и.ая Гончаренка з ф8.11ЬІІивм1111 гр -
~ІІИ та указ rетЬwаиа Геиера.п.ио 
"'1 вН!ськовоwу -оуду про розс.rі 
~ування справи . 

4548 2І42/( Справа про звинувачення воро 

Іб-23 
.ІІИІ!ИЯ 

І783 р. 

JІtзькиw сотеиниw yp1Q1.ow коwпані -
µя ·Федора Шм.m у вt7U1у6аниt .11t
~0Y руки n:ід час збору провіант 

:аите.ая сл. Богдаиівська J!еськ 19- 24 
µоги.rевцю.- VЗЗ

0

~~ 

4549 2252 Справа -про виборм no.no:sиx 

1, .. ".0-1 "~·· 
•·•то• І·"'·· 

коwісарі:а на теркrорlУ JІtвобе- ~~::~:; 
реииої Украfни. І7З.З р , 58 

4550 2859-~ Справа про ЗВ!J!ЬН6ННЯ АОІІУ 

військового каицеJІЯриста Ан;п.рt 

Во.110;11.ковича в w. НІиинt вt;n. вІ 1 -2 иовтня 
ськових nостоfв , !733 р . 

455 2(176- І Справа про розт.1t11ня •ести-

! 

.rtт~оЇ nочкм иите.rя t.1, Короn 

НІпнськог·о по.Ііkу Івана Босака 

нailwiтow винника Пи.иипоw !Мли- ІЗ серпня 
І9 вересн 
Г788 р. !2 
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4552 2381-S Чомбитна ад • ютанта }(Н. олек 

ія Шаховсько го васим Леон'І'Ьє

ва та указ геть1.1ана по.ІКовиw }(0 

utoapaw про з1.1енmення ~орціА і 
рацій з с . ,Пічка Почепської сот 28 вересня 
нt _ Стародубсь}(ого по,!П(у . . !733 р. 

4553 2381- 1 Справа про :видачу з Гадяць-

ого поJІ!\"у порцій І рацій на 

трнwання д~нщикtв генераJІа фан §4с~~::-
::іпеге.ия. 1733 р . 7 

4551. 238І- СупАіка rrовіренноm гр . Сави 

8ладис.11авича і указ геn.wана ст -
родубсЬ}(ОІ(jІ ПОJІКОВОІ(jІ коwісару 

ЗасиJlІІ !'удовичу про поверненні~ 
еребраfІннх порцій (рацій з пі :
зних с.с . Туросне і Сwотрове 

ОПЗJП,ОЬКОЇ сотні Сtародубськог 'Z7 .І!І)ТОГО 
оJІЖу. ~і~Зз~~ 

4555 2381- Справа npo видачу rpomeй з 
~ЇІІСЬКОЇ ПОJІКОВОЇ канце.ІІЯрЇЇ . 
.1ІЯ НОВОtрОЇЦЬМГО t }(ОWПЗНН!сь 

ого по.n<у , зібраних з Ніжинсь- l\~Е;~~я-
оrn і При.11уцького no.nкtв. 1733 р . 6 
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/І:р•-··· 
л ~ !І f І( 11 11 к d r. р 1 ~.~ 

4556 2380- Справа ро видачу з по.а'кtв 
~і воdере21Іі У України nopцtl! J р -
J.І f l! Во .п.од~ о~ирськоwу , НовотроУць 

J< ouy і Вя ькому по.пкаw на вfІ!с -
J< овні! час о розпоря;u:енню ВНІ- ·~І тZ:~=~ 
р ько:воУ кодегіl . !73S р . 29 

11557 23~ Справа ро вндвчу nopцtR J 
аціІt З Пр .ІJЦЬ!І:ОГО ПОJІХУ Д.1ІJІ Н -~r :i::~~ 
отроїцьхо о ар11tі!сьхого ПО.ІІІ'у . І7ЗS р. V 

4558 2380- Справа про припинення вил.ІЗ 

тн иасе.1е ня11 украУнсьюсх по.1-

кtв порцf і paцfit нв потреdн 

О.1онецьхоrо , Тобо.1ьсь!І:ОГО f Во-

.1о;ци1а1рсь ого по.пів , лереве;це - 3 вереси 
ких ;цо w, СW0.1енська . !733 р . 

4559 2380- f+ • Донесе ня нfиинсьжого ПОJІ!І:о 

13ого осаву а U.oitceя JJієвицького 
етьwану п о невидачу на червев 

порцJІt і ацfіІ Новотроїцькому . 26 .uшня 
ЛО.ІJ\'у , !733 р . 

11560 2885/ ~ · Справа про звіти та розрах7 -
юс ло.~ков х ко11Ісарtв .ntвобере - 21 хвfтн 
ноУ fхраї и за порції І рацІУ fг3rrчня 
;и;JІЯ росНІ ьких ло.utв . !734 рр. 
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Jl.••08po-

456! 2888-9 Листування гетьuана з нfаин 

ськи1111 , nри.111цькиw та киУвсь

киwи ПО.О:ОВМІІМ 1\'0llfCapawи npo 

ви;11,ачу nopцtA f рацfЯ на уtри

wання ;11,епщиків nолко:вника КоJІ.-

;церева ; 

JІиот nоJJ:Ьного ПОJІКОВНИКS ЯНІ 

Кости кн . LJ!!аховськоWу] npo no }?~резн 
дання ;цоnоwоги кн . Реnнtиу npo- ІЗ .nшня 
!'И нао!'уnf:в жонфе;це;цераtІв . !734 рр. ІО 

456<: ЗІ86 Справа про збfр не;цоі'wок ;цо 

ВНІськового окарбу з поJПСів Jif 
аобереаноі' України за !729- !7~ ~~ ~~~:~= -
рр . !733 р. 89 

456:; 9660 Справа про ЗJІ.ирства , побмтt~ 

та викориотання козаків в при 

ватних роботах наказииu веркІі'І 

ОЬКИW' СО!'НИКОW' OJJeкofєu Я6Аонс.f і~ ~:~~:~ 
І7ЗЗ р. 63 

4564 8662 Справа про роз 11уки nІ]ІJtаних 

B!'fitaчtв х1::ююького каn.11ана Гf 

ре/І-хана иа !'ериторfі' Конотопоь бе~ё~ия 
коУ соtнІ НІzинськоrо по.ІІХу. !733 р . 
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4565 Зб46 Суп.1.Іха хозака с . Сере;цинна 

БУJІ,а Иовгоро;nськоі' оотиt Иfа:ии 

о ького по.пу Па11.11а Роwанеика 

про 11.озвt.r на пое!у11.0ВJ w.аина t 

указ геnІіана новгоро;п,оькоuу 

ооtнику про з • яс;у11ання wожJDІво -~б лютого 
telt пое!УJІ,ови w.вина . I7SS р. 

4566 3956- · Справа пра в~цачу порцtІt І 
26 сtчня
І5 .mtoro 

1 '""'""1 "~"-....... ..... 

~вцJЯ з НІа:инського по.хку на 

tv t~waння Вяtського по.ІІКу . 1733 р . І4 

4567 3957- Сnрава про посоrачання Нfа:инс -
ІКи'u по.rкоw про;цомJІЬсtва і ф)'ра · 
ja:1 11..~я Вяrоького по.псу рооіІtеь- r бе~~~ 
!кої арwіЇ . І73З р. б 

4566 4І72 Справа про ув •язнення сина 

4569 396! 

wtщанина 11, Кро.tевець НJа:иноько 

го по.rх:у Парфена Q-rаиаоенка , зв -
и;у11аченного в пропаа:і коня а:иtе 

.ІЯ ОrІєкка при ИQ.ЗUНІ пt;п,ВОА 

ІJ,.ая проі'зАУ АО 11. /~Іоскви кн . ~i ~~~~ 
Щербатова . І73З р . 66 

Справа про пtдrоrовку АО вио 

тупу в вІІtеьковиіІ: пoxi;ii на коР-

;в,он з Поащеn оrарuиJІИ t коза- :~~~~;;в.а 
ків Лfвое!ере1шоі' 1краУни. І73З р . 75 
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4570 4996 Справа про порц,ок ви;..ачі 5 а:ов!'Ня 

оfна на paцJJ :..ая конеR ,ІJ)Згун §7~резня 
ських поnІ:в . f734 рр . ЗІ 

457І 5700 Справа про отягнення грошеіІ 

з аите.tІв w. Соояиця Чернtгів-
ського по.пу , заооргованих т~ -ііі~я 
цькtЯ цepnf . І733 р . ІО 

4572 8967 Справа про п орЯJІ,ок виОорів 

церковних титарів . 

28 .ІНПНЯ-
5! с ерпня 
І733 р. 

4573 5075 Суп.11Jка значкового товариша 

4574 55ЗО 

Нfа:инського по.1ху О.tекаія 1Іе1о111 

:.tваького з скаргою на помов

ника охочеко11оннога паву кар

па Часника за в t:.uову в ;и;огАЯ -

;и;t W.DIHB , 3 ЯІС"ОГО :вtн :вІдОирав 15 Оерезвя 
вtЯоькову частину . І7ЗЗ р. 

JІнатуваиня гетьwвна з Черні і -

:вською по.повою канце.аярієn пр 

стягнення гро111еЯ з вІІІта w. lfe 
нІ г Ів йосипа ТИтовича , заОорго 
ваних хоруна:оІІ)' БІ.1оуської сот t 
ЧернІгІВОЬКОГО ПОАКУ Петру Сен r .11:~rяня 
чуку . f755 р . 

!9 

"""""". 
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4575 2ОЗ5/6 Справа про захоп.11ення иайна 

за -борг ra поомтrя шинкаркою 
J(api єю козака о . жарівка Понур 

НИЦЬКОЇ COtHi ЧернtгfВСЬКОГО rв ~~в~~~ 

І '"""""1 "···· · • •<fOO " "'" 

ло.11ку . І7SЗ р. !5 

4576 2381-І Справа про розЮІарrирув~ння 4 серпЮІ 

арwіІ'!ських росН!оьких поJІКів н ~~~рвня 
rериrоріЇ лtвоО:ережноУ УкраЇни . І734 рр. ІSЗ 

4577 2361-3 Унtверса.11 гетьмана .Дани.па 

Апос ro.ua вдовt гадяцького по.11-

коsника Михай.аа №.11орадовича 

У.11яні ra сину Уиколt про надан 
ня с . КозJІівка Чорнjоької ооrні 

Лубенського ПО.Іjку . Іб ввреон 
Копія . І7SЗ р . 

457! 'Z(fl4 . Btдo11oorl про ц:Іни . на х.піб ' 20 серпня 
в ооrнях Сrародубоького полку . !'733 р. 

4579 20ЗО/5 Справа про захоплення спв.nк 

вого маКнв 1.1мrеля .w. Г.11ухfв ма~ ~3~рпня ои.wа БВ.t§ШевИ ч а *~'r'еLІtJІ Горлеке- d~o~~ . 



4580 2075 

- 53 -

Справа про спір 6унчу1<ового 

rовариmа wихайJІа ГоJJе116овсь кого 

·з писаре11 11. Стародуб Григорі є 

і)ркевиче11 та значкови11 товариmе 

Стародубсь1<ого поJ11<У rван о11 дан 

енко11 за с.с . ЛИтfвсь1< t Кнєви 
і. Ново11tсь1<0У сотні Староду6сь ІВ .ІІИПНЯ 

ого поЛІ<у . 11.хин та Їн. нерухо- f~дня 
1о1е 11айно . І734 рр. І58 

458І 2(f78 Справа про о rя гнення грошей 

р купця 11 . нtжин Фе;цора Клецуна І5 .пипня 

а6оргованих а:ите.11ю "'· Москви fо5tавня 
'Allxaй.iry Кооову. І738 рр. 7І 

458 2СП2 Справа про споря;цження коза -

ів JІіво6ережної України до вfй 22 серпю 

ькового походу та н,а побудову Г~ого 
~узької фортеці . JJP!l рр . І4І 

Справа про відправ.лення до 

війс ьково ГQ походу на кордон 

з По.~rьщею козаків Охочеко11он-

ного ПОJІКУ ПОJlКОВНІІКЗ Григорія f7ggрезня 
пав.1tова та про вип.11ату ЇІІ :is:aJJy 6 .хистопа 8 

І734 рр. І35 
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4584 І58І Суп.1fки орен;царя гетьwансько · 

4585 2073 

4586 2079 

458'7 В66 І 

Крнвуmинської руднf Старо;цу6сь-

кого поJІку Васи.~я Адаwовича і 

бунчукового товари!Іа Петра ЧоР

но.rуз ького rеть1.1ану з взаєwниwи 

звияувачеиняwн з а на Узди та . ро- ~;~зяя 
з оре_яня . І7SЗ р. 

Сnрзвз про з а пис в коз ацький 

коwпут ПОСПОJ!ИТОГО с . Єс wань І4 вереси: 

Г.1ухtвсько'і сотні Иі жмнського 1733-
ПOJJIQ' rрнгорtя Иесмна . 2Ь~~"~~ п 

Матер і али розс.1tідув8.ННЯ f.fІY 

ХіВСЬЮІW СОТ0ННШІ ПравлfШUІМ 

Н І хив:ського пО.JtКу кримІнал:ьюtх 

справ (вбивств , погра6увsт, ~7~сня та rва.~rrувань) , в"Чин ених оте- 29 серnня 
· JІЯШ Ніж.инського полку . 1736 рр . 72 

Сnрава про розс .11 t;цувания зая 

ви JІОхвмцьRого сотенного писаря 

JІУ6енського по.ву ОJІекоан)фа 

вагоровського про " ;11. І.110 f с.11ово 

no вІ,11.но11енн ю .ІІОХВИЦЬКОГО ОО'І'НИ 23 К1Іі'І'Н.ІІ 

!\'З Степана Савицького 1'З по•ов ~~~:в !'Ня 
никі в . 1738 рр. 'іП 
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4588 IIS50 Jіиоr7ввЮІя гетьwаиа з оrаро-

;1.76сьІСИ1о1 ПО.ПСОВІ!ИЖОW ОІехоан;ц

РОІоІ l!Jpoвиw npo розо.1fJІ.fвання 

с карги СІ7ич7ко~ого rовари:аа Гр -
горtя БорозJІ,ни на СІунчуко:вого 

І'ОВВриша в"аоИ'.rя Гу;~;,овкча за По -
рав7 оІнокооу в Генерв.n.ноwу • 19- 21 
вt !Іськовоwу сухі. І~~-

4589 ІІ918 .lІонеоеm1я Нt11инськоІ повов ї 

ханце.1.ярН гетьwаиу про у:в •яз

нення nо.иковникоw Вятоького по -
ху t Ні..иноьки1о1 ко1о1ен)І.ВНТОІоІ ше -
теwировиw иитеJІЯ 11 . НІJіІІН гре-

ка Якова І~Іаркачаиа лід.11ег.11ого 'Zl СІерез~ 
ЛО.ІКОВf R каицемр!У . І7SЗ р . 

4590 12042 Справа про звинувачепвя каз -
ка с . !q:Іаоняии ІJри.rуцькоІ СО'І'

нt Оаапа Тарасовича :в поеІи'І''І'і 

'І'а с1о1ер'І'І хр1а:ини наІІ:wиrа Яськ 18-25 
lt.ІОКОІ'ЧЄНКВ . r;~н~. 

459 1212' Указ геn1о1ана .rуСІенсьNоwу 

nо.u:овнику Пеrру Anoo!'O.ry про 
повернення коза1tу с . Коро:винцІ 

Ро1о1еноькоі оотнІ .DуеІе11оького 

по.ику пtдданиwи СІунчукових тов -
ришів По.ІІУСІоткІв Іваноw І '!Po
xиwow Грмщенкаwи захоп.~~еної ll.'J 

'" · 
• !fернетка . 

30 квlтня 
. !'733 р. 
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4592 !2246 Аиот геть~на киУвоькоwу ге 

нера.1-гу6е;рнатору про вм;цачу 

паспорта на п еревезення по ДНі 

пру із w. Новгородка ;11,0 w. КРе 

uенчук вапна t терrиць ;а.м по

бnови каw • явоУ церкви в w. Со 

рочияці . 
22 6ерезн 
1758 р , 

І"''"'"" "~"· ."..,. ]····· 

4593 Н85!/ Сnрава про видачу порцt!t t 
рацій ! Гадяцького лоnу на ут: ~-j~ ~~:~ а.ца
wання ЄJіЄІU>КОГО ПО.ІІКу . І733 р . 5 

4594 !5394 Справа про о тягие'!ня грошеіt 

по вексе.m грузкись1'ого царя 

Вах'!'анга з купцtв-г~еkіВ u. Ht 

анн Дtл!тра Петрова І Orawa КУР- ~с:~~~: 
;І,О.Іf , f733 р . 

4595 !4!40 .ІІ;онесення г.11ухtвоького сот-

ника Стефана Уuанця про виси.о: 

пtом одужання купця-грека ФІ

.Ї.tпа WИ1<0JJаєва :ir.o w. НtJІИн ;ц.m 
розрахунк і в з кре;цитораuи . 

459f !11907 Суп.1і:в:а вНІ1'а І СSурwио трів 

Н і жинського wагІотр3ту з npoxa: 
няw виборів зборщиків податків 

з чисм Куренчихtв !'а ухаз гет 

wана Нt:иинс ькоwу по.11ковниІ(у Ів 

н у Хрущову дАЯ вирішення цього 

ПИ!'SННЯ . 

20 жовтня 
І75З р. 

10 ГРУАНЯ 
І733 р . 
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4597 264І4 Суп.:1іка козаків с. Полівка 

КонотопськоУ сотні Ніsинського 

пот<у Леська Сидоренка і Сидора 

Арте11енка з скаргою на конотоп

сь1(ого сотника йосипа Костенець 
кого про заборону :викону.вати 

nо:виинос'!t д.ая гетьwана та при 

тягнення в nі;цвідо~юrво соtні . 

4598 30364 ВЇ;цо11ост і про використання 

пt·дво;ц по подорож них рос і Rоьки-

23 .tW'I'OГO 
!733 р, 

uи офtцераw:и . 1733 р. І2 

4599 30724 Ві;цоwості про видачу провЇаt 

ту t фfражу на утриwання бунчу 
кових товариmЇв • вН!ськовоwу 

поході . 

4600 !5942 Справа про видачу порцt lt і 

рацііt JІа утрмwаt~ня Wекленбург

оького ПО.!Ку . 

460І 20259 Супліка козака с . Спаське 

23 січня-
13 травня 
!733 р. 29 

СосницькоУ сотні ЧернtгJвськогс 

по.11ку Афанасія Прокопенка та 

JШ.ct гетьІJана архіwамриту Нов 

горо,цського w:онастиря про пове1 

нення грунтів , захоп.11ених пі;ц;ца 

ни~m uонастмря та скасування ві р -f1 JІ~~сі~ 
лучення Прокопенка ві:,ц церк:ви. !783 р. 
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4602 29ІО4 
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Суn.11ікв вtАоьково.го товариша 

1.1. 14>асниА КоJІЯ;z~.ин ПрИJІуцькоrо 

по.ІІКу Івана Арwашенка та унtве 

саJІ геть1.1ана npo звtJJьнення. ві 24 січня 
повинност_еІі t поотоУв . І733 р. 

4600 29880 Cyn.Uкa рте.u w. РSJІІ івха 

Га;z~.яцькоrо по.пу Rхова Waxe;zi.oн 

ця з скаргою на в;z~.ову га;а.я.uькс 

го ПО..11КОВ1ІИКа У'.ІІЯНУ І.Іи.яора;цови 

за захоп.а:еввя 11ннкового ;zi.вopy . 

4604 29880/ І Справа про затрнwания в с . 

Rро111івка СрtбряноькоУ сотні 

Прн.vцькоrо по,І[J:у пt;в.па.швача 

бу;11.инків !.lатвія. Стрr~енка. 

4605 29880/ І Сущ;:fка козака с. Во.10,J,кова 

Дfвиця НfжинськоУ по.tКовоУ сот 

ні Яки1.1а СІрика з CJ<apгoD на 

старосtу ніжинського по&о1щик 

ІЗ серпня 
І733 р. 

за привернення в пtnанст:вс . І7ЗЗ р . 

4606 880/4 Суп.!!іжа •;в.ворянина" Якиwа 

Ян;uу.ІИ про Ві,J,8JЩІІ,JВВННЯ за 

сіно , захоп.~ене пtцан:и1~1и с . 

ХотніУвка РопськоУ во.~остІ ста 

ро;z~.уоського по.u:у . І7З3 р . 

l'"""".j""" 
· ·<І··· І .. •·· 
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4607 29880/5 Суп.піка бунчукового товариш 

Петра Корецького з проханняw п о 

відwову вдові бунч:укового това 

риша Івана Еороздни у видачі 

універаа.пу на грунти , куп лені 

в а , Кузнецt Новоwtаької аqтнt 12 .ІD!ШІЯ 

СтароJІ,убоького полку . /1733 р. / 

460f 29880/ І Справа npo рtвноwірне розпр 

4609 29046 

ділення зборів на конанстенти 

та пошту з під.цаних а . о . Ту.ІІИГ 

лови і По.nошки Г.nухіваькоЇ сот і 

Нtжинаького полку , що на.11ежа.1111 

Чернігt:ваькН! кафедрі та . гене- ~J;;~я 
ра.nьніІІ атар!JІині. 17.33 р, 

Справа про збір грошеІІ з ко 

заків і п.оапали:rих Стародубсь-

ког~ n~JtКY на ут~иuання чино~- 6-!
3 

~::~:Н~ХО~:;:~ІВ ПО.ІІКОВИХ І u;н~. 

46!( 380-9 Указ ВtІІськової ко.uегtї киї 

ськоuу генера.u"губернатору фон 

ВеІІсбаху про порн;цок постачанн 

у.триwання д.іЯ. apui Ї , розuі щенн Ї 

на кордоні з По.n.щею . 4 квітня 
Kantя . І733 р . 

132 



46І І4446 

- .бQ_ - -

Справа про підтвердження 

прав влаоності російського сот 

ника Чернігівського ПОJІКУ .ІІКов 

вакуриноького на во.~ща,іння по

.11овиною с. Р:fпки і грунтаuи в 

с, ЦерковичІ ; про відставку по 

отароотt m призначення сотник 11 
сина Леонтія та про звинувачен я24 січня 

Ііого в певиступі в віІ!сь1<овий §Ь3;~втня 

['"""'"і о, •• ,. 
••"оо ••••• 

похід до Ізt.ІЗЇJІУ. !738 рр. 56 

46Щ:ІС99/S/ 001<.хадинка із заголов1<аuи д 
справи про apemr росіянина Іва 
на Качатова в 11 . Кро.;певець Ні 

жинського ПОJІКУ за крадіжку. 

06к,11адинка із заголо:в;со11 до 

оуплІки ігуwеиа МаксакІвського 

нонасrиря- ГЄ;цеона Іdаркоць1<ого 

про звільнення двору в u. Еорз 
на Ніжинського ло.ІІКУ ві;ц віІ!оь 

КОВИХЛОСТОЇВ. 

46І4 Об1<да,цинка справи про невип 

.ІІаТУ борrу за вомське вино бу~ -
чу1<овиu товаришем Я1<овоw Ло.~rу

бот1<оu райці Черні гівсь1<ого ш~ 

rістрату Сеwену Дищтрfєву . 

I7SS р. 

І б .mтого 
1738 р, 
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46І5 594І Архівний заголовок на .пи.ст 

гетьwана данила Апос'І'оJІа І!ИЇВСJ 

коwу архієліокопу від !'785 р . J 

справі певипла'rи 6оргу ніжинсь 

киw: лоJІКо:ви1.1 осавулою Левицькю 

пресвітеру ніжинської Воздвиже1 С~~;~ня 
ськоУ церкви . XYW ст . / 

Г7ZТ р . 

46!6 587І Супліка козака Г,1111нськоУ со~ 

ні JІу6енського ПОJІКУ Васи.жя Гри 

горовича з скаргою на секуид-

wаRора , поставленного до нього ~~~~-н:і:mе 

на постНІ, за вигнання та спа- не пізні:m 
лення доwу. !733 р, 

4617 !35!2 Сул,11fка жите.111 11 . Іовнин Лу-
6енського по..tКу Якова Реценка 

:m~:аі~:т:а r:~;::к~:о п~~~~в !!~~::~: 
лісу . 1733 р . 

4618 29077- О Супліка вtіІськового канце.-я-

риста Wикити Косача з .. проханияw ~J~нime 
видати паспорт на nроrз;ц до w: . не пtзніm1 

. Nоскви для стягнення dоргів. Г783 рр . 
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І ... "~ І "" . .,,., 
•о~•Р' 

lf6I9 Суп.tІка DТЄАЬКИ с . Веиіс.иа 

11620 2CJ7(1) 

ви лохвицької соrнІ JІУС!енськог 

по.пу Wоrрони Гринихи з скарг0 

на жиrе.1ьку w. Лохвиця Пав.tиху 

~~:::У вз:~::~:а;::::и у;а ч:~ ?е~::::е 
хоn.11енні во.11ів. І7З3 рр . 

CJn.lixa відкуnЩ.Ика з 11. Чор 

ноС!и.1ь l.іовши М!Ійоровича з окар 

~~: .::,::::~:-:::~~:е~:;:::_ ?е~::::е 
на. І7.З3 р . 

"62І І98"0 Суп.1іка :а:иоrе.1Ів w. Лохвиця 
JІу6еноького поJІКу Параски Васи 

.п.ченкової І Григорі·я Григоров -

:: :а::~~:::я н:п:~::~~о cs~::a н~і:::ш 
І грун'І'ів. І7ЗЗ рр . 

1162; 9996 СупАіка иите.11І:в u. Роии и Jr:i 
6еноькоrо пo.irgy Івана Со.110;11.ухи 

'І'а Івана Рnика з проханням :ви ~J~ні•е 

J,ачі указу про оплзrу r.w nоУз;ц не nізнІІІІ 

· ки JІ.О .w. Wоскви з чо.10СІи'І'ниІ.ІИ . І733 рр. 

I7SI р . 

І"·.""-1~ ."..,·І ·· ··· 
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4623 Супдtка козака НовоW.1111нсьхо 

сотні Ніжинського поJІКу Петра 

Бака9 з скаргою на Івана Троць 

кого за невнп.rату грошей за ро '5 .rипня 
С!"оту . - І73І р . 

vzr р. 

%24 Суп"іка козвка с . Артюхtвка 

4625 1529 

Г.111нської сотні дУбеиського по -
ку Никнфора Тищенка з скаргою 

на Г.П!НСЬКОГО СО!'Ю!Ка Афанасія 

~;0~~:~~::::11 т; ::~;~т;~о::еw Н!~~~;::1 
Нудьгою паоtкм . V33 рр. 

С1ПJІік<f бунчукового товариm 

Івана Борозни та ,цонесенни ге

нера.п.ного обозного Якова І.из.о 

~~:е:я;::~:
0

:а::~t;~::~:~~~а ~!~~::::е 
за невнn.1ату боргу . І733 рр. 

462 - Суп.11tка геврн.ІВ Jуракtвс ько 

го про перенесення його судово · 

справи з .ауСіенськн" coniикow 

Г}J!горієw R;у.rяСSкою з Г.1;ухfвськ -
го ооrенвого прав.1tнни в tн11е 

:::ц~:6:и:и;:У~:~::: ~~;: -:!~;:: :: 
никоw Степаноw Уwанцеw . !733 рр. 

к ........... " про .... 
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462 Cyrr.11iкa вдо:ви коропського 

сотника єв,цокіУ .Логвиненкової 

:о~:::г;: ~;и:::~~: ~~;:~Ів ~!~::::: 
Ro.w:y грунтів і w:айна. 1733. рр. 

4628 Суп.~іка війта та ж
0

ите.11ів о . 
Сеuаки ЧернігівсьRог_о ПОАІ(У з ~;J:_нime 

оRаргою на lt~йсенця за захопле Re пізніше 
нл сіна та коне!!, 1733 рр. 

4629 Суп.иіка зінКі:вського про<rо-
.попа Іоана ТИw:офі є:ва про .пере-

~:~і й~:я~::~ ~~=~:
0

::r:a - ~!t~:~::m 
ле.~.ало попередньоw:у протопопу . 1733 рр. 

4630 2476! ли.от КанцеАЯрU ніжинськоw:у 

ПОАІ(овнику про зві.пьнення буди -
ку :ві !іськового товарюпа Иооипа 
·Тарасовича в w: . HJ:мii ві;ц :ві йс -11iJ:_нime 
кового постою. не пізніше 

Копія , 1733 р . 

4631 Супліка і';ОJ!ИШНЬОГО СОТНИJІ:а 

СердюцьRого полку А~рі:я Григо 

ровича з Сі'аргою на пані ,1\аро

вську за побиttя та переслі11.У-

вання його сина-евященника с . Не ранІmе 

· Дуmатин J.Іг.rинс ьк~Ї сотні Старо нf~;нf ІПе 
д.уО:ського по.JІКу. !733 рр . 
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4632 Суn.аіка ZИ'І'е.жя с.. НМзкtвка 

Синявської CO'l'Ht ЧернtrtвоькоГІ 

::~~а~івu;:а~=~~~::н: ~~:~~ нfе~~~::ш 
воrо 11аі1иа t грунrtв . І7ЗЗ рр. 

4633 6685 Cyn.tiкa йJВЧJКОВОГО rовар11•• 

Петра Корецького npo нахаиия 

~~~:::к~в К~у:~::к~а:~~;d~~:о. иf~;:::: 
ОО'І'Ні . І733 рр. 

%34 !5380 Суп.аіка zите.ая 11. Чернігtв 
де11 • яна навроцьІІ"ого ге'!'ь11ану ~J~нtce 

з скаргою на пана ЦИdу.1ьоького не пізніІІ 
.за захоп.11ення 1еоня . І7ЗЗ рр . 

4685 !5600 Суn.аіка •итед.км о . 1.1.амаУвк• 

4636 !5626 

П}JІ.1rуцької по.о:овоУ сотні 1.1.apt' 

:о;~а~~:и:~о "::;:к~::е~~=~ -!!~~:::: 
кого .за прн'І'ягнення ;цо панщини !733 рр. 

Суn.1.іка •нтед.хи Красиоко.t:я 

динськоУ оотиі При.І)'цького no.r 
ку Параски ГрмunвоькоУ з окарГІ n 
на Ярему Коростеика , савку !(ук ~J~нІае 

венка та Івана Се;!І.КЗ за захоп- не пізніш 
JІСННЯ грунту. !733 рр. 
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4637 15602 Суn.11Іка Dте.11ів о" !1ро111івка 

Красноко.ІЯ,J.инської сотн t При.иу

цького ПО.!КУ npo ЗЗХОП..'ІЄННЯ ЇХ 

рунтів аите.ІЯ.wи о . Рябухи . О/д 

4638 І5603 Cyn.11tкa вtііта 11 . Jваниця При 

j.Іуцькоrо по.цу Си,uора Тарценка 

·~ nocno.rьoтвov" з проханняu np Не JанІ11е 
tзв!.иьнення вtд відробітк і в на Ре nЇзніm~ 
~к ористь nововоУ старшини. І73З рр. 

/!7!3 р . / 

46З9 3ОСО6 Суп.11Іка Петра 11~1апця з про-

хання11 видачі указу npo порядок 

~~:~~:е:н~І :::~::"~~~~:~~их f тт~~Р~~ Ї~ 
І7<!7 р . 

46/fO І5623 Cyn.rtкa вдови ов~щеника Єфрс 

Іо ииІf ваиицькоУ з скаргою ка 

['""'~~ ....... 1." .. 

Ігуuена Г.пухівського Петроnав- Hi7W:~l ue 
.1івоького wонас тиря за наїзди не nІзні[Іе 

Аого п.11е1.1Інника на П двір. I7S3 р . 

464І Суп.11Іка nрИ.J.УЦЬКОГО ПОSОВОІ 

писаря Фе;11.ора rа.11енковського з 

скаргою на ПРІІ ..'ІJЦЬКQ ГО ПОJІКОВНИ 

~;о~::::~А~~::::а п~:к:::;п:~ !!zft::~: 
чатки та образи . 1733 рр. 
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4642 21045 С1f!.Іfка отаwана с . Вовчкове 

fТJереяс.11авоького nozкy] А~црія 
Деwка з окаргоn на во11чковськи 

~~=~~;;:'!'::. захоп~ння спа.ц- :!7ш;:~:е 
КопІя . І7SЗ рр. 

4643 15618 Суп.11Іка о.иуzницІ nowep.aoгo 

овЮІІ.еНИJІ"а u. nрилуки Івана Us'f 
вtІtовича Ганни Сиwоновни з ска -

::а::в;е:;~ а~~~:::а з::~::~ J~tr;:::: 
·ного wаІІ.на І xyropa . І7SЗ р . 

4644 15587 Суn.1Іка священика с . Веника 

Дівиця Сеwена Ан;црІєвича про 

неповернення 11.ому грошового бо -
гу ;11.озорцею w. ОбичІв При.ІІ)'цьк і' /l7ЗО-і 
по.вово! Со'!'нt . роки/ 

4645 21042 Cyn.liJl'a Федора ЧерняхІвськоr 
скаргою на чорнуського свяще- ч~~~нІше 

ниJ:а про lf'eBIOJ.llS'fY Rowy гро111е" не пізні~h 
по cnoвowy рt11енню !а скарги . 1733 р. 5 
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11646 111139 
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1734 р . 

Справа про ого.поmеиня в nол 

ках Ліво6ереаної України царсь 
кого указу про віл:ьни Іt проізд 

ПОJlЬСЬКИ:s._ j ЛИТ(ІВСЬКИХ купців 

до .u. Риги та в ін • .utcтa.-

4647 14136 ,Понеоення 6орзенського наказ 

ного со'N!Ика МИхаІІ.па [1Jекова та 

копія указу ніжинського ПО4КОВ

ника Івана Хрущова про за6ез 11 е

чення підвод.аt.tи кн . кантакузина 

4 о t чня-
20 .і!DТОГО 
1784 р . 

під час JІРОЇЗдУ до u. nетер6ур- 11 січня 
гу . 17311 р. 

116118 !3465 Донесею1я Чернігівського 
ПОJІКОВОГО урsщу "кн . О.В:ексію Ша
ховськоuу про одержання указу 

про розшуки втtкача--е.цужите.ІІЯ 

ад • ютан та ВасиJІЯ JІеонт • єв"а- ва 
сиJ1Я Wартинсва . · 

4649 !8503 Сnра:ва npo звіJІЬнення вfд 

7 вересня 
1784 р. 

1=:1;;;::::-
••<«>• ' '""' 

в t Ііоькових постоїв двору в 1.1 . 

Нtжин 1 що _на.пежав uонасmрю Сіна t-l~ ~~:- -
сь кої гори . 1784 р . 

465( 12332 Справа про використання коза 

ків-куренчиків НовгородськоЇ 

сотні 6унчуковнw товариmе1.1 Ва -

сил:еu Ро.uановкче.u в приватноwу ~~~ого 
господарстві . 1734 р . 
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465 І2334 Супліка 6унчукового товари-

ma Васи.ІЯ Лазаревича генера;п,-

ноuу писарю з проханияu :видачі 

указу про вf;n.6ування по:виннооr it 
пі;цсусію<аuи с , Гутки Воронізь 28 січня 
кої corнt Ніжинського полку . І734 р . 

465: І2335 Донесення nри.иуцького ПОJП(О 

вого суд.ці і наказного по.ІП<овн -
ка WихаІІ.ла ягемницького і ука 

КанцЄJІЯрfї про призначення до 

розГJІЯJІ.У Сп!О:ВИХ справ ПОJІКDВО 
2І-24 го осаву.118 Панке:вича ra хорун- оtчня 

J!іого Івана Сеwеновича . 1734 р. 

465: 12836 Справа про видачу nacпopra 

військовоuу канцеляристу Петру 

І\rЩинськоuу на проїзд до u. 
22- 23 Чернігів :в зв •язку з сwертю 6а о ічня 

1734 р. 

4654 І2337 Сnра:ва про розпорядиення уп 

равиrеля llaJJopociY 0.1eiroiя Ша

ховського Генера.u. нііt вііtсько:вфt 
канцемрtї про невідправ.пення 

.вНІСЬJ{О:Ві походи 6ез ООО6JІИ:ВОГ І 

указу козаків-6о6ровникtв Черні 

гівського по.ику ra лор}Щок від 
6у:ваиия ниwи nо:винноотеіt . 
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4655 І2ЗЗ8 Донесе11ия nо.аковиика Івана 

Левенця пр.о вt;1.nра:вJІення rро111ей 

пpиcy;u:emix Aotq по справf 1.1111 

козакаuи с , sазерки Г.Q'хt:аоьхоУ 

сотнt Нtрнськоrо пот:у t 6унчу 
:ковиt.t товариаеw Стеnаноw i.iк.m- 24 JІХІТОГО 
1Dевськ111~1 . І'7З4 р . 

4656 І2540 Донеоення дружини <І:Унчуково-

о товар11111а ІрІІЮІ ТроцькоJ з 

xapro11 на старосту с . Понtвха 

Ішеnтахtвоьк о ї сотнt Степана Грс 
Іновськоrо -за захоn.tення t.tJIНнa 

~а указ Ка;ще.~ярt [ Ніпнськоuу 
І6-І 8 Іпо.u:овнижу Івану Хрущову про ро 

-~і~:' r. JІfду:вання оправи. 

4657 11758 Указ ні11ин.ському no.uoвo.w1 

yJU(I Сеwену ЧуАкевичу про nове р-

ення до c.tyxdи nto.u1 ОАУ.І.Виня. П квітня 
Чернеrка . І734 р. 

4658 ІІ737 СЮреді.1ення КSицемрІ У про 

риси.иху з по.nс;ових канце.~ярІА 

OC.Q'J; IO!X omioкt:в СТ8l)ІІІИНИ І со - 12 nfтня 
~икІ:в . І7З4 р. 
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КроІооо 

З А ГО Л О Н І( 11 

4659 ІІ7З6 .lІонеоения яwпf.6сьхого оот-

вика Нtикиськоrо пo.trf Mиxaltn 

Обо.:соиоького ки. О.1ексt11 Іtахов 

ськоІІ)' про иепостачаиня пf;11,вод_ 

І.ІИ &"owtoaptв І збо~икtв пода! 25 берези 
кtв . !73ll р. 

4660 ІІ7S5 Указ поJІКовиw нанце.rяріяw 

про приоитсу вtдоwос!е!І про по 

рядок Ко{Жстування кowtcapaшi 

t зборщикаwи пtдводаІ.ІИ. 2березня 
Черие!Ка. ·І73lІ р. 

4661 ІІ744 Справа про nритяrиеиня :zi.o п 
виннооrе\1 по СІntвництву ta ре 

ІІ-14 
woнt')' wоотІв у w. Ніжин rреків 

~~4з~~ якt п.tаТІІ.111 .t111De чинw . 

4662 !1975 Справа про пf;в,твердиеиня ко. 

зsцькоrо стану аите.rя w. Город 
ня Чериfrtвоькоrо no.u:y Щоки 

9 ПІ!ОГО-ws Кощатовича , ЯЮІЯ повернув ІЗ берези 
оя з SапорІзькоУ СІчt . I73ll р. І2 

466' !1976 Чо.106и!на сина бунчукового 

товsрИІІІS u. Воронtи НtІІ:ИнськоТ'1 

поJІКУ Сеwена 3аруцькоrо про 12 JIDTOro 
приІІняttя йоrо кsнце.11яриоrоw . f734 р . 
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4664 ІІ978 Чо.ІJО6И'І'на :вtІІта с . Пекаре:ве 

Но:во11JІИнськоУ сотнt НfJІИНСЬКОГQ 

полку Якова лисенка з гро11адою 

та указ Канце.11ярfУ про rіо:вернен 
ня дочко~ геть11ана Тетяною Лоwн 

15- 22 ковською &Пекареве в :ві.цоuст:во 
JIIOWOГQ 

сотенноУ старшини. І734 р. 

4665 1!745 Вt.цоwіс'І'ь ІчансьRої СО'І'Ні 

ПрнJІуцького полку про використа -
ня підво.ц по подорожних з І7ЗІ- 15 6ерезш 
~734 рр. . І734 р. 

4666 І604З .lІонесення г.11ухtвськогс wtcь-

ІRого у~у кн . Ояексtю Шаховсь-

коuу про Пр!ЧИНИ за'І'рИІІКИ розг-

~у спр8ви wtж генера.іьниw ІТИ-
Ю аре11 Uиxall.iюu Ту~)Ковськиw і 
євреяш~ Sузwою і !JJ.пeD Лейбови - 20 серпня 
чаwи . 1734 р . 

4667 !6047 Сп)'ава про захоn.11ення nос:а.ци 

наказного но11оuлинськоrО со'І'НИ-
i;a Ні:жинськоГQ поі~ку Петро11 lilo-
царськиw під час перебування со -
пика Івана Шишкевича в вНtсько-

~оІQ' поході та про перео.11t;цуван 24 cepnнf 
20 грудю 

ня Іtого дружини . І734 р. 

1

'"'""'1;;;:::-
••<ТОО """" 

п 

З2 
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4668 !6!56 Донесення при.11уцького полко-

воrо уря;uу про одержання указу 

про ви пJІату грошей за порці1 і 
І7 серпня 

рації. nз4 р. 

4669 !490! Справа про захоп.11ення ~рунті 
Новгородськиw wонас !\lpew у коза 
Ікі в с. Покоmичі ПонуРницькоі' 27 червня 
сотні Чернігtвоьжого полку. І734 р . 

4670 !4900 Справа про . рОзподі.11 шептаків ь-
кої парафії поuіJІ овященикоw 9 JІИІ!НЯ 

Іваноw Гер1~1а новсьжнw та спадко- І'7'34-

Є!.іцеw овященнжа Герасн uа . СЇ~~НЛ р. ІЗ 

467! !459! Справа про прнйняnя на по-

ади війоьжових ~анце.аярисtів ~7~внл Івана Несте.uя , Степана Родзянка 
21 . серпня 

С:rепана Пиковця та ін . І7&5 р . 29 

4672 14849 Справа про ві;цправ.11 ення ;и;о 

віі!оькового походу бунчукового 
20 червня овариmа Ахтирсько;о ПОJІКУ Баси 6 вересю 

~ Бижовського . !73~ р. 28 

rт~ р. 
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4673 14848/ Btдouocтt про постачання 

k~тарmини , о.11ужиrе.11ів ~ вtІ!оько 

ІвоУ wузиюt rенера.11ьноУ арти.11ері 
Іnровіантоu t ФУРВ•о1.1 zм теляШІ · 
j..,. ПоJ.Ітава 'ta .u . Tиpacnf..tь uеии ~;~~:;я 
ІРицькоrо ІІ".ІІІNВ . r7'Л р . 

!734 р. 

4674 14848/; Bf;11,owocтf прав.1Іння провіант 

~еJ!отерськоУ коwІсіУ про приІІня 
Іrя пров іанту І ФУра&а в w. w. 
нІв та Брест t роз;цаних Нtаин
ьІ<оwу , ЧернІrtвоьжоwу та Пере

Rо.1авськоwу поцаw в !7SЗ-І734 

І ""-"1"~". ••«О• u•oo 

Ьр. !734 р. 22 

467~ 17392 Справа про невип.11аrу 6opry 
опмкоєІ~ІЦеu .ІЩВІІсара w. Г.иухі1 

карfіа , Івзно11 Гор.11екевиче16-І~Іа- 28 травня 
РfЇ rвановіІІ . т~с~~ 15 

4671 !7050 Справа про розmуки шпм rунfв 

на тери'tорt l ЧернJ rfвоькоrо і 

Стзро;!(Jбськоrо повfв , ззо.1зпи 

:! w. Лоєва .1Итовоьки11 ren.uaнo1 П ~~~~ 
rвано11 Сапегою. !734 р , 
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4677 J:/059 Сnра:ва npo відnравку до вtit-
Р ькового походу козакfв Засеі!w- 9- ІЗ 

Р ьких_соrень нt иинського по.ІІКу . чі~~яр. ІО 

4678 J:/058 Справа про дода rкове відправ 

~ення козакfв з Лівобережної І4-28 

~країни до вfі!СЬІ\О:ВОГО ПОХО,11,j' . тт~~н;. ІЗ 

4679 J:/057 Донеоення значкового товари-

Jпа Нfжинськоrо nоJІКу Карпа ОГі:є 

~ського кн. Шахо:вськоwу з про-

ханняw дозво.цу на вtд • їзд з w. І2 липня 
лу хі в. 1734 р . 

4680 J:/055 Справа про rиІІЧаоове звfльне -
Іня військового товариша Ваоим 

Ілісаневича вfд перек.uаду "Прав-
8-23 них книг" та надання пfдвод на · 

ПРОЇЗД ДО u. Стародуб . 1-}~~н~. 

468 J:/056 Оnре;ці.nення канце.жярf ї про 

tеидачу порці й і рац!J! за гроші 

~н а утриwання одного бата.~rь йону 

~ ернtгівського полку та на хво-
jPJІx і "при1fягастях" · Московоько-

d~н~. Іго f Вуrироького поJІКів . 



1 ···~~ 1 "ю". 
•О~<Р• , 

46~ 17054 
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Справа про ПJІІзначения розо і 

JІ.JІІ&НИЯ по звинуваченню по.пов 

kр1Іиое 

ннка Вятоьхого ло.uу Pen:tнa в 

заниаенкf цін на ІонеІІ: , закуп- 15-22 
.1епих в Гцяцькоwу no.uy. ~~н~. 

468: I705S Опрqt.1ення Канце.111ріІ про 

468 Т1І28 

вt;цправку .иистtв , вt;ц • Ухавшо.wу 

хн . D.Іекоtю Шаховськоwу , одеР

а:аю1х вt;ц rенералв фон-Вейсdах 

rенера.11а фон-Шпеrе.1.11 та ін . 

Донесення та :sf;цot.tocтt Юхи -

ської ПО.ІRОВОУ канце.~я:рії кн . 

О.Пексtю шаховськоwу про наявні 

сть арm.1ерtІІ:оьких nа.~уСSничих 

в Івангоро;в;оькfІ сотні ora геrь 

3 .&!ПНЯ 
Г754 р. 

wаноьких конЮІІІевцtв в Кйнотопс1 - 1 .о~пня 
хі 11 оьтнt . 1734 р . 

!10.10611-rна ntцаноУ о . сергt· -
вкв rцяцькоУ пе~воі по.nової 

сотні ЄВАОКfУ Рудченковоі на 

dунчумвого товари11а Ащрtя Тр -

111 иноького за nри.1о1711ення П JІ.О 

nро;цщ А.ого горі.пи . 
3 серпня 
І734 р. 

1::::::1-;;:;;:-••<ro• ''""' 



4686 І70І5 
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Справа про побиття , образи 

та захоп.tення конеІt козака 111. 
Конотоп Нtиинськоrо поn:у Powa 
на Варухи Аого зятеu ФeJІ.opor.t 

По.1е~ценко111. 

13 червня 
І7 .ІИПИЯ 
1734 р . 

46!'! І7009 Справа про вJJ1.r.toв1 священик 

с . Боd}JІк Поr арської сотні Ста 

родуdського по.u:у Степана Іл.пі 

на вип.1атити подаnи иа консис 

тенm за куп.аеннІ козацькі гру -~ЇЇ~я 

4688 17080 Справа про наУзА козаків , 

які dyJGІ на ПОСТОЇ в О.І . СВяць 

кtА староJІ,у6оького по.пу на 

wаєток ІІ.tЯхmча Турчина в с . 

t'роr.tики , про захоп.tен~я оJна 
та про оут1111ку з птемr.tИ ce.ta 

46ВS І7а78 Справа про захоn.1ення ОП8JІ.Кt 

І734 р . ІІ 

вих грунтів кучерtвоькоrо стар1 Ь
ти ФеJІ.ора ІLврТІІнова в о . Нео'І'

руУв СтароJІ,у6ськоі' ПО.ПОВОЇ СО' 

иt його dpaтor.t та ві !"lиr.tor.t Чеw1 0 1~~: 
рисоw . 1734 р. 
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4690 !6976 Справа про огоо1tо111ення в 

no.l(l(ax JІtвеdереаноУ УкраУни ук -

зу ВіІtсьRОВоЇ ко.11ег!У про доз-

вfJJ на повернення з-за кордону 

вrікачаw.-вtАоьковиw , се.;янаw 22 червня 
8 вересня 

raJн. І7ЗЧ р . І5 

469! !6974 QІре;ці.1ения Канце.-ярtі' про 

НQ,J\ания паопор!'Ів вtАоьковнк 

квице.111рисrа1~1 Аосипу Uаксиwови 

чу і Ащрfю Щербин! на проУз,11, 
.ІІИПНЯ , 

:s 1.1 . Роwни та w. Іq:Іо.11евець . из~~~ 

4692 !6973 Справа про роз111ухи нtанноь-

кого купця-греІІ'а ~!я Фар1.1акія 

звхопи:вшого rовари у нtпиоьхи 

купців Яна Пилера , КосІ'янrнна 
2 tравня-

t ДJ.1.trpa ~псtанtв, ~~:с~~ " 
469: І6972 ЧоJЮбитна жкте.ия с . Церков-

щина РоІtськоУ oornt ЧернІгtвсь 
кого полку t.ІнхаІtм Опацького н 

канце.;яриста ЧернІгІ:воькоУ no.11 
ковоУ канцемрІУ Dxиwa ТИ'І'ова 

про невип.1аrу ниw боргу ra ука 
каице.аярtї чернігІвськоwу по.п -
воwу су.11дІ Івану .t.Іокр!Є'ВИЧJ ПР :--~~ 
розс.1t;11ування оправи. ттзц р. 



1169 І68І3 

4695 І68І2 
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Справа про BIJ,.woвy з • яв11rис1 

АО Нt•инської по.1.ховоУ ханце.111 

pti' отаросrи СІукчукового rова

р.1111а Ваом.ая JJ'ракtвського- Гр 

горІя Прокопова з с . R;руПІf!по.11 

НtnноькоУ по.11ковоУ сотні, оСІвя 

нуваченного в nоСІиттІ тз захоп 

.1.еннt во.1t!в у козака Яси;з ге- j~ ~~::я 
раси11ова . І734 р . 

Справа про захоп.аення старо 

J.УСІСЬІ\'ИW ПІfJ!КОВИW СО'l'НИІ\'ОW Gew 
ноw Га.11ецью1w пущі на р . Десна 

що СІу,11а в зага,11ьноwу ІІ'ОJІІС'І'ува1 

ні иите,11Jв с . с . Сопичі , С.пучів- і~ ~~~:я 
оьк , Мурави , Гркwячка . І734 р. І5 

11696 !6809 Донесення козака 11. Веркі'ів-

ка НІ.янського по.пу Dх1111з ІJі 

щенка кн . О.ІІексfю Шаховоьхок;у з 

окарrою на сина ко.ІJІІmRього cor- 24 трзвня 
ника 1'.атвtя пав.1ова за по6итrя. І734 р. 

4697 !6804 Справа npo звинувачення ІІИrе 
.1е11 .w. Березка Черні-г Івськоrо 

ПОJІХУ ПВВJІОJ.І J!JXlчeHKOW ИК'І'&ЛЯ 

11. Лохвиця ЛуСІенськоrо nо.и:ку §0 т~~~:-
Поока G.rмвки в прив.rаонені коня 1734 р . ІО 

119•••· 
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4696 !6803 ЧоJІОби'!на І донесення Федора 

КВітницького кн . О.1ек0Jю Іtахов 

ськоwу на WГJDІНСЬКОГО віІІта 

Староду6ського по.ІІСУ "осипа Пі -
виІtщенRа за ф8.rь111иве звинуваче - ;g;і:я 
ня :в краді.аці гро•еА. І734 р. 

469~ І6002 Донесення АРJUПИ священика 

І '~'"'-1"~"'-··- 1 ••••• 

с , Ту.urrо.пови Мотрони ВИІІИнськ ї 

кн. Q.u:eR'Cll) Шаховсько.wу з скар 

гою на чериі:гtвського епіскопа 

Іродіона іурахі:вського за ув •я -
нення П чо.иовіка та захоп.венн 

11аІІна . 
ІО tравня 
І734 р . 3 

4700 ІбВОІ Справа про вf;u,ачу за борг 

с Jt. Артипо.10-rовки Jіопицько ї 

сотнt )Іубеноького по.пу rенера 

.ІЬНІІW СSунчучниw Ceweнow rа.ець 

КИІІ дfвицько.wу ОО'І'НІІКУ .ЛОХ1ІИЦЬ 

!\"ОЇ сотні Ніжинського nолху Як - !5 трав 11 
B'j Ce.neЦЬJ(OW'J. І734 р. 

4701 16602 Донесення ЧернігJвсьхої по.и 

кової xaнцe.vrptl кн . О.tексію 

Шаховськоwу з повідоІUенпяw , 111 
в Чернtrtвськоwу по.о:у раигови 

)Іаєn:і11 на.цаиих ге'!ьwаноw Дани 

.110.w Апостолоw не ви1111и.1ооь . 



- 8І -

4702 І7574 донеоення Стародубоькоr под 

ково J канце.:аярі і' про одерищтя 
указу m ого.11:о•ения в ·аоrнях лJ:brg .1илня 
цtни на лровtавr t фУраа. !734 р. 

4703 !7573 Bt,J1Dt.1loть генераJІЬного писа 

ря І.ІихаЯ.иа Турковоького t доие 
оення кн. ОІекоtя Шаховського 

кабtнеrу twлератркцt Анни Іоа-

нfвни лро лорwдок Сf;JІ.очиноп~а 

в Генера.n.ноwу військовоwу та 

і'ретеАоьхоwу суді під час геть 23 .rипня 
11.аноmа Дани,11а АnостоJІа . .І754 р. 

4704 !7572 Донесення генера.аьного пноа 

ря wиxaR.1a rурковського t ;в.оне 

сення кн . О.ІІ:ексія mаховоького 

каОІнеrу lwnepa'tpицt Анни Іоа-

иівни про надання дм арwJІІСьки 

полкІв,розu!щених на територtУ 23 травня 
:Ткраі'ни 1 лровіан'L'J t фу,Раа:у , !734 р . 

470'5 І757І Протоко.11 ;в,олнту ні.инського 

пноаря Федора хралковсьRого. 

/частина доR-ту/. !734 р. 

n"" •. 
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47Сб 17570 Q~ре;цілення Канце.аяр!У про 

на;цання грошей з h& нце.ж.ярІУ ita 
мросtіtськоrо зОору на утриШІн: 

квнце.LRр~стtв ; 110 супровщus:ува 
.1111 кн. О.1ексІя Шаховського ;цо 

петерсІургу . 

47С!7 )7568/І Суп.1fка треwОача ГенераJІЬно 
вН!ськовоУ wузмки Григорія J.іат 

вtєва uaitopy СеwенІ:вського по.1 

ку №хай.~у Хрущову про з:вtJІЬ11е 

ня !!ого ;цвору вt;ц :в і !Іськових 

ІrОСТОЇВ. 

4708 17567 Справа про неправиm.ниіt за-

пис бунчуковим товаришеw Гриrо 

рі єw Си.1евичеw пt;ц час ре:вІзіУ 

1 ·~" ... ~-;;= 
·~1····· 

!734 р . 

~~=~с:к:~з:::н~іtч:~:~;~в::к~г 5-? 

nосnо.1111тІсе.11Нни. ~11~. І2 

4709 І7567 Опре;ці.11ення канце.tярtї про 
;цозв і л Канце.анрІ У wa.1.opoo І іІ:сь
ких зОорІв nро;цаау х.tІба , ""7W 

"Зібраного з wJІИків , -yctw охочи1 7 серпня 
.ьцяw. 1794 р. 
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47!0 !7566 Донес ення С<rароду6ськоІ по.11 

кової канце.хяр!У кн . Олексію 

ПІахо:вськоwу про одержання указ 

про nоря;1,ок ви,цачt npoвtaн'J'y 

д.tЯ арwtІtських по.rкtв , 
8! .ІИПRЯ 
1734 р . 

47П 17565 .Іlонесення RО:ВОІUИНСЬКОГО со 

4712 17564 

!'енного уря,u про 0;11,ер:канвя ук -
зу про видачу npoвtaн'J'y ;11,.~я ІВ .ІИлня 

Г.~ухівського гарнізону. !734 р. 

Справа про розс.11!;11,у:вання пр1 - • 
чини невиїз.цу до вІJ!оькового 

походу в пo.n.iu І9 значхових 

товаришів При.иуцького nom<y . 

4713 !7560 лист каяце.аярІІ наt.tІснику 

Сосницького t.юнас~ря про пере 

дачу грошей ra waltнa nowep.11oгo 

єпІскопа Рувиш~ серООь кин wоиа - 12 січня 
тиряw . 1784 р, 

47!• I72(Jl Справа про видачу насе.1.ення 

заоеіІwських соrень порц!Іt і ра 

ІС:О•••І<•• lls••••· 

цІ 11 на у~нuання Г.1ухtвсьхого 9 11овrня 
гарнізону '1'8 !СОІ.mаиtІtців по.uо 2f~Рпня 
нии а nав.r.ова. 1735 рр. 64 
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4715 17896 Справа про вtдправку з При-

.uуцького по.ІІКу конеІ'! дм драгу~ -f2 ч~~:~-
ських ПО.ІІКІВ . 1734 р, 

47!6 18016 Донесення ЖИ'І'ЄJtЯ о . Хоро1.1не 

Ропоької comt С'І'ародуdоького 
поАКу пеrра Саvой.ІІОва кн . олек 

сію ШаховоькоІоІУ про звинувачен Ія 
по1.1іщика Ри.11ьоького повіоrу "5!
хай.11а к,пюака в захоп.11енні йог 

дочки !'а указ КВнце.11ярії ~:мльс -
ко1.1у воєво.цt про розо.иідування ~Іч=~~~~; 
справи . 1734 р . 

47! І735І Справа про призначення вип-

лати з Військового скарбу річн -
го жалування перекла,цачf:№tuе-
цької , ПОЛЬСЬКОЇ f .11аТИНСЬКОЇ і\.~;~~=Я 
1.10 11 и ТИ1.1офі 11 Сеню'І'овичу. !734 р . 

471! !7350 ОпредіJJення КВнце.хярt ї про 

відправку до Генерального війо -
кового cy;uy росіян Федора Гру
ди~.rоького і Сеwена Харитонова 

по nонесенню старІПини Чернігів 

оького по.u:у і пpoueuopiY Азов 26 серпня 
ськоrn драгунського по.пку. !734 р . 

1,"."""1"'""'" • •<foo " "" ' 
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47IS !7349 Чоло6иtна з начкового tоварн 

472( !7348 

wa Сtаро;і,у6ського полку Імf 

Пугочевс ьксго ГенераJІЬноwу 11J:ll 
ськовоwу суду на значкового то 

вариша Івана ПаJІИво;цу за ошу

кання при 0611ІнІ uaєttat.ІИ . 

Донес ення п~.111 с. ІІ;Jnсн 

0Uе.1ька іІко.1н ки. О..вкоt.о ІІахоJ 

ськоuу з скаргоD на Івана ' t кt 
рІя харахонtв за захоп.!еиня ІІо 
~:опо.пя . 

І4 ч ервня 
I731f р. 

І7 червня 
!734 р . 

472! 17347 Справа про зо6ов •язаиня пра 

виtе.1е1.1 .Wa..ІOpoctr О.И:ексJєw Ша

ховськи1.1 С.ІУІ6овцtв Генера.1ьноі 

вНІ:ськоsої капцеирJУ JtO'fPИIQ'B< 

tись реєстрацtі чоА.о6иnrих та 

АОПовt;ц і про ннх . 

4722 17346 Донесення га;цяцького по.~~ко:вс 

го сщJ Мзр'І'Ина ІDтише:воького 1ш. 

О.ПексtD mахо:всько11у про wирову 

зго;цу wja аиtе.1е11 11, ГJІУхі:в ~ 

киtо.о Бf.лoycot.t і ІИtеАе11 t. Зін 

~Jв ГВJІ.яцького поJО\'у Івано11 Сос .3 серпня 
ницькиw. І7З4 р. 



4725 !73115 

4724 17529 

4725 17387 

472i І7ЗS6 
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l 'N"'K-1 "~"· 
І ···- 1····· 

Вt ;цо11Jсть на ранговt wає"ки 

на;цаи t геть"ано1.1 ,lІани.1оw Anoc -
tOJIOt.1 сmрmин! в Сrаро;цуdс ькоu І5 серпня 

ПОJІКУ . 1734 р. 3 

Сnрава про ув • язнения геиер -
JiЬflИW :вtІ!сьхови1.1 rrмoapew J.Мхай 

.ІОW Тур!Со:вськиw купця w: , Апаті 

!ікуеІа Зузuана , яхиR поручився 

за купців m11yR.1a , Sе.1ь1.1Зна t 
26 квtтня 

марка , несп.1атквmих грошей за 7 серпня 
КуnАене анtоове наоtниR . " І734 р. І7 

Справа про на,цаНЙя п t ;ц:во;ц з 
кро.1евецькоУ оотнJ RfІDІ:нського 

Пo.tlQ' JІ..ІЯ приІзю- коwа~ра ро 

о t йських вtІtськ :в По.ц.щt гене-

ра.1-.1tеІ!тенанта JІЩ.Вига rесоен-
9 березня 
25 квітня 

rаudургського . !'784 р . !8 

Донесення жителя w. Г.nух і :в 

Н t жинсі.кого псяку Івана Jіу1< •я-

нова кн. Олекоtю mаховськощ- з 

проханияw про звf .u.fІення його 

ІІИнкового двору :вf1 вfйськови:х 2 :.овтня 
постоїв . 1734 р . 



47i!l І7332 

- f!I -

Донесення старо;~~убського по 

нового YPW про ОГОJІО~ення ук: 
зу про заборону вивозитк tз O'r 

родуооьких селітряних заводfв 16 вереси 
на лродаа се.1Ітри крf11 1.1, Ккєв 1734 р . 

472t І7ЗЗІ Справа про перевfрк1 приСІутJ ·в , 

1110 зdмраJІоІся з яр11аркt:в в 1.1. 

Кро.1.евець нtиннського По.ІІ\'У на іfр~~ня 
КОРІІС'І'Ь ратуші з I7SO по 1734 J 1734 р. 

4729 !8032 Донесення ;цруинни козака о. 

478( 18035 

Wyt'llн Г.tухівської ооrн І Нtжино1 

кого ПО.ІКУ Варвари Хоро11енковоі 

кн . О.1ексію Шаховоькому про за 

:;~::~т~:::~:и~:;:::~= . п гv~в~~ 

Чо.rоСІиrна пtuаиих лоJІКовни 

1<а Афанасtя Ра.цнщева о . Арапо11 1 

чt Новгородської сотні Старо,цус 

оькоN по.юс;у Феоьtса плеокуна , 

Корнія Гриmка та tн. ки. o.iiшc-

0 f ю Іtахоаськоwу npo приrягненю 

їх сотенною о!'араиною до козаш 

ко t CJJY&6и та Jtraз ка 1ще.аярі ї 

сmро,1,уСІськоw;у по.цовнику ОІек 

08НА!1)' дJ'poBJ npo poЗCJJfДJBBHllf на~:~;НЯ 
справи . 1784 р. 
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1~=1 ," ... "" 
1173! !8052 ,l1онесе11ия жите.t.R w. Ропська 

Топа.вьськоЇ corнt СrаJІ0А76сьв:о

го nо.ІКJ Прокопа Бог1анова кн. 

О..ексtю ІІІаховоькоwу з скаргою Іа 

111инкарл .ІJУк •яиа за несправе,цJІИ 

ве звинувачення в кра.ціа:цt гро ro червня 
ше/:! , 1734 р . 5 

4732 !8098 Ctfpaвa про заdоро117 пра:виrе 

.aei.t Украіни О.1ексі єw І!аховськю 
Г~u,яцькtR ПО.!КовtJІ канцеJІJІрН 

внхористовувати пос,11у:m в:ІІtоьк< -
вих канце.аяристів rвана Перати1 -ч~р;;я 
сьRого та ЯJІ:о11а Ко!Dевського. 1734 р . 

4733 !8099 Донесення r.17хі:воького co'J'e1 
ного уряю nравите.111 wa.ropoc ti 
кн . Qnекоію ШаховськоІ(f про на 

.Цfо.11ання ві;цоwостеJІ про на,цаню 

гетьwаноu даииJІ011 AпooroJJo.w waE 

ткfв на ранг r.1ухtвоьхІА ооrен 5 червня 
Hflt СПJІ8ИНі , І734 р, 

47S4 І8ІОО Донесення правите.ІЛ ШIJІOpo-

ct 't кн. О.JІексія Шахо:всьхого Се 

пату про вип.&ату 1<озака11 , в:І;и;

пра:в.аениw у військовий пoxf.J. Jt 

По.ІЬІІІ , 1!'риwання або заwtи1 ЇJ 

інеJИW СІt.ІЗДОW . 

Черне!'ка . 
ІВ черв11я 
1784 р . 
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д••<>•jІ<>· 

) А Г 0 ;1 0 В К 11 

4735 ІВІОІ листрання з ло.1кови1о1 канце-

.rярисtо11 Лfnоdережноі' України 

про ло~ок утриwання лооад пол 
З червня-
23 жовтня 

кових t соrенних кowfoaptв . !734 .Р · "' 
47'6 18102 Оnре,и.іJІенпя Канце.111рtї про 

nере;цач1 чоJШС!нтноі' значкового 

jтоварн11а Лwиrра КуJІцинського н 

розг.1я;ц чернігtвсь~rого по.І.Ково-

rt~н~. го 0111.1 . 

4787 18103 Донесення глухІnоького сотен 

\ноГQ YPW правитеМІ мал:оросіі' 
Jкн. Q.ІІ:ексію ПІаховськоwу про вJ -

jа.011ооті збору порціІІ І р1щfЯ в 

.~ухІ:вськНІ: сотні за І7ЗІ-І7З4 

~р. 

4738 ІВІ~ Проrоко.11 долиту священика ол 

Щере!иничі Тоnа.n.ськоУ ооrнІ Ста 

родубського пОJІКу Івана Єлансь-

кого в cnpaвf с.11tдсоrва про вrеч 

пtnаних старо;и;уdського ПОJ(КОВ-

НИІІ"а ОJІЄ~rоан;цра Дурова Із с . с . 8 .иилня 
РJисе та Дениоковичі . I731t р. 
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4739 І8ІО5 донесення яwnJ .rьського сотни а 

lнtиинського no.u:y WнхаА.11а ()jо
ІJІонс ь 1<ого nравите.ІХІ Nа.;щросіі' 

tкн . ОлеІ<С t ю Шз,ховсь1<оиу про в і д 

::~icn. грошей за nорц!І і ра - ~7~а~~я 

4740 І8ІО6 Донесення прапоРі!Ика Тобо.ІJЬ-

Ьького поJІІ<у Аf1;11,рІя rrонарника 
~ро отриwання з Лрк.rуцького по.л 

~У коней, ке,JІ,оданих д.JUI потреб 
~pWfЇ . 

І2 J!КЛНЯ 
І734 р. 

474І Iff7(J7 Чо.юбитиа жктеm.ки Стародубе -

474; І8ІО9 

:Кого пову Аrаф!У Реб111к І вськоЇ 

Кн. ОJJ:ексІю ІІ!аховськоаq на 11.ІЯх 

Іrянку с. ВіТІІ'и Ха.11ець111 за захо -
Іаепня wаІІна та ув •язнення П no 
Іr~аJІЬшквоwу об.11Іку . 

Донесення старохубськсго nол 

овника Олексанм~а Дурова J(H. 
hii:eкctю Шаховсьхоwу npo вt,JІ,wову 
начкового rовари111а Григорія 

h.ютного nовернутися на с.rухбу 
о канце.І.Rрії rенера.иьноrо вій

ьхового CYJ,y . 

26 травня 
І734 р, 

22 травня 
1734 р . 

1"" .... -1-;;;::::-.. ""' 1····· 
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4743 І8І08 Справа про надання дров дм 

4744 ISIII 

козакtв Ніжинського по.uку , які 

знахо;ци.~:ись в :вііtськово111 похо 

І;ці і роз1~1 і ща.uись в Пркдуцькоt.Q' 

nолку та про за1.1іну в війоькQво 

wy noxoдJ: с rароду6ськсго полко- ~-~я 
вого оса:ву.JІа Степана Лки1~1овича . т4 р. ІО 

Справа про відпра:в.пення до 

:віІІоькового походу сосницького 

Ю отника Чернfгі:всь!І"ого полку 
Пав.nа Сан;цурського . 

14- 17 

н~~н~. 

474' І8ІІ2 Справа про ПРИТSІГІІКНЯJ ]І.О ко-

ац:ьких повинностей wtрошників 

с . ЄВ!')'хів :Бі.лоус:ькоУ сотні Чер 

нігівського по.лку , залиоаних до 

~озацького коwлуту . 

474( І8ІІ3 Справа про кількісrь дерева , 

~:::::н~~ос:~~а:~~;с::::~:а , 
hоселення під с . Устя НовоwJІИнс -т~~J~ 
ої сотні Ніжинського полку. 1784 р. 
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Кр.аІ•м , .~ ... "~-;;= 
' ··=- ]····· 

4747 І8І47 

4748 !9236 

Указ канце.rяріУ га,J,яцьхоІQ' 

по.111<ово11у оумі !.Івртину ІІІти~ев 

оькоuу про розс.11Jдувания окарг 

а11тем w. ГJІухtв Михиm Бі.11оус 

на козака м. Зfнкtв Гцяцькоrо 

пову Івана Сосницького за по

dиття , образу та захопмння wai -

"'· Чернетка. 28 чарвия 
І734 р, 

Справа про з;цирсfіІа та поС!и -
тя поручикоw Київсь1<оrо по.ІІКу 

Петроw По.11еви11 аите.11ів 1.1 . Мг.uи 

Старо;цуС!оького nosy пJ;ц час і§ ~~~::-
о.иу:аdи на форпості . І754 р . 46 

4749 2СВ87 СПрава про захоп.11ення зоJІот 
pew w. Гпухів Ніжинського по.пк 

Григорієw Криворучко у значковt 

го товарИІІа 1.1 . СІ)СНИця ЧернІгі 

ського ПО.1ІlІ'У .ztwнтpa КовІІ,JІинськt 
го сукна , взятого в закJІад . 

1175( 20986 . Донесення значкового товари 

•а Чернігівського по.ижу Івана / jаСо
вського кн . ОJІе1<сію Шаховськоw 
з проханням ви;цати універсал: ПJ~ 

nіJІ,т11ер;цаения права во.rодІння 23 травня 
на опцкове та куn.1ене 11аRво . !734 р. 

!4 
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475! 20985 Донесення значкового rовари 

11а ЧериІrtвськоrо ПОJІХУ івана 

ФасrІвця кн. ОІексію !І:аховсько 

111 з проханням прискорити роз

Г.ІJІХ cкapni в Чернtгівоькііt 
по.иковtіt канце.иярlУ на Dptя , 

К.ииwа І Федора БакуринсьЮІХ за 

захоп.иення його спадкоєwних 

груптtв . 

4752 2С984 Донеоення аи'l'еJІя u, Сосниця 

Чер11tг ! ВОЬІ(ОГО ЛО.'!!()' frІихо;цця 

23 оrравпя 
f7З4 р. 

tз Маке;цонt Ї] оербв ФtАІпа нt к -
.иаєва к11 . Qn:eкctю шаховоькоwу 

з проханняw зв! т.нити вtд. лови Zl травня 

НІІОС'l'еЙ . f734 Р• 

4753 2П79 Справа про на,uання вl;11,owoc-

к" . ...... "nfl" ••· 

h-e1t Із по.uових канце.иярt~:; 
Іл tвобереаноі' 1краі'ни про збір 
lnopцtit t рацJЯ: на уоrриwання ро
Ьt ,ІІськмх вІ!!сь1< . 

6 травня-
25 червня 
1734 р. 20 

4754 21588 Справа про по;цання з по.пави 

анце.иярІіt в І ;11,011001'еіt про розда і 

етьwаноw Данилоw АПОС't'О.1011 wає -~ ~;;~ 
и . 1734 р. 12 



- 94 -

~ А r О J1 О 11 К fl ' · 1;~.""~1 "~"'-' "№''°" "." 

4755 21594 Сnрава про звинJ1Іачення rен -

4756 2!6!6 

47"57 2185! 

ра.rькиw ооаву.1ою Фе,1;оро11 J)iceн 

Il'OU wонахfв J.Іака111инського !Мко 
.1аУвського wонаоtира в поООрах 

з Аого пІ;u,аних за перевоз по 

р , lІеоиа ненв.1ежного wита ta 
про звинувачення г.Q"хівського 

вІА1'а Роwана Янова в захоnл:енн 

J<ова.аьського зиаря;u,я у Rого 

;и;оwового Rова.ия . 

Справа про nІдn~ер;циення пр1tв 

в.11асност І за значковиr.1 tовари

шеw Іваноw Фасовоьки11 на спадк -

8 ~АНЯ 

fсерпня 
1JS7 рр . 

::и:ІQ' к~~:;~ грунти в Чернігt -W~"~. 

Справа про заборону козаць

х!А с-rар[ІИНІ І '3~ачковиw rовар: 

•а11 dез BfJ.owa Канцемрtї поем 
.1аtи в вtІ!ськовиЯ noxJ;.; за11іс'!' 

оео:е сннJв . 

24 КВі'!'НЯ 
ІО '!'равня 
IJS4 р. 

475. 21992 Справа про ого.110111ення в no.11 
ІІ"ВХ JІІвоdереаноУ УкраУни про п 

реwогу в dмnf під JІfоиею росі 

оькоУ арwіЇ нa.ii. nольсьJUІІІ вtйс 

ко1.1 nрк<Іі11НикІв Стаиfсдава 111 - 14-ЗО 
щинськоrо. вj~~~н~. 

22 

!4 
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1 
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4759 21974 Справа про вбмвсtво аиtе.1.11 

w, Борзна НІпноького ПО.ІІКУ ІПХ ~ ~у;цня 

JІЬНІІХВ Антона ЮІ.1еновоьхого JUJ -П3сtчня 
гуноw Ри•иовю1. !735 рр, ІЗ 

4760 21976 Справа про вІ,м.11чу на вt;цку 

збору з wа.1оросtІtських t воJІОО -20 гр:mня 
КІІХ ЦІІГВН »1teJІX1 w. Г.11ухtв ~- gз~'fОГО 
xalt.Q Ященку . І7~5 рр . 

476! 2І97І Справа про захоn.uення гор:і:л 

4762 21979 

476 21980 

км зборщикаІ.GІ nо;цаткtв При.~~;уць 

кого ПОJІКУ у браtа бунчукового 

то:вармша Кооtянtина Леооне:вича 

~осипа при переУз;цt через U:. 
При.11уки . 

Bl;цow tcn с таро;цубоького по -
кового коwІсара JІаmке:вмча про 

иена.11еан! витраtи на nоwер.ІИХ 

І4JІНсtоп;ца-
23 гру;цня 
1734 р. 

офіцерів ta со.ІДаttв І~Іех.11енбур І7 гру;цня 
оького nОJІКу порцtІt t рацій. І734 р . 

Справа про прискорення розе 

.11:.увлння скарги по.11ковюнІ'а Во -
йкова на rенера&ного вtІtськов -
го ооаву.11а Івана UануІt.11овнча з і8 ~g~~~:,;;: 
переховування крІnаків-втtкачt 1734 р . 
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4764 2198! Донесення і Табель Гадяцької 

поJІковоУ канце.1ярJУ про цtнк на 

x.11t6 в 11 . Гадлч та сотенних wic П гру;~tия 
fax. І784 р. 

4765 21982 Справа про вtд11ову ВІІJІ,ати ct 
Іпо з Сосницькоf со't'ні ЧернJгtв-
Юьа:ого попу д.ІІЯ ;11.р а rtноьхих ~с~~~:;: 
Ьо.uів . 1734 р . 

4766 22V7 Справа про присвоєння козако 

~. ГJJухІв Афанао!єu Шаwуко11 ре 
~еА бунчукового товариша Івана 20 жовтня 
Загоровоьхого . ~~н~. 

4767 22204 l[оиесевня zи tе.11>кн w. Г.tухів 

Н1аинського пову Анни Звоняич-
11 кн . ОІІ:еІ\"СfЕІ І!Іаховоькоuу з 

hрохаиня11 звt.ІЬнити П дв і р від 5 .1111стопа,ц 
Ві Rськовнх лос то Ув . 1734 р. 

4768 22203 Справа про надання Канцемрі ю 

ВJІ.ові гетьuана lІ.аним Aпooro.ta 

.ІЯНі охоронного ун!вероа.І;У на 

вір в uісцевостt БІ.в:опоnц:І в 

• Г.а:ухів . 

5- 19 
.ІИС!ОПЦВ 

1784 р • 
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4769 22500 :УнІве{Юа.t анте.ш м . Г.tухів 

НІаииоького по.111:1 Степану Руба 

н;у про звf.zьиеиия ві;1. в і йсько- -
вихпостоrв . 

. qернетка . 

4770 22499 Справа про увf.u.нення по хв1 

росН з П008,JІ,ІІ хорунаого rеиера 

J!ИСТОПЦЗ 
І734 р . 

:~~о~о;~;::е;~~~:а;:н~:~::о;: НЗ4~:::: :: 
пf;цокарбtя з ПО.ІКОВИІІКSІ.ІИ. 1735 рр. 35 

4771 22519 Донесення старо;цубоькоrо по . 

ковиика АфанаоІя Радищева про 

недостатність козаків в оотнях 

;ц.1.я :у <~астІ в вfйоьковоwу похо;11.і 

nІ;ц керtвництвом Єсиwонтовсько }7~~~ 

4772 22518 Донесення роменського wtсь-

кого ур11;11,у JІJdеиського лову 

~=у::р::=~~::~У0 :~:~~но с . ~~у~~я 

4773 225І7 донесення оmро;цубського по• 

нового YPfl.nJ' кн . О.tехсію шахове - , 
коw:у про вибори з6орщикІв по;цат 30 жовтня 
ків. f734 р . 
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4774 32574 Донесення жите.11ьхи 11, Вороні 

НJиинськоГ() по.~rку UарІІ к;упчин-

Рькоі' кн . О.ИекоJr; Шаховськоиу 

Р,ро звіJІЬнення П' двору від пос 26 трави~ 
ifoi:s ra пoдan:f:s , !'734 р • 

4775 22575 .lіонооеНия Jчаиоьхого оотника 
ригорfя С'!'Оро.енха кн . О.1ексіr; 

~вховськоwу !'8 указ канце.uрfі 
Ро.11ковfR При4цьхіR канце.ІЯріі 

20-29 ~ро звt.!Ьнення . Rого вtд вІІісько 
~~~н~. Івого походу • 

4776 22934 .листрання rенера.u.ноУ канце 

~рії з пововиwи канце.ІЯрfяwи 

~f:воdереи:ноІ УхраУ!fИ про сп.Іац 

раrунськиw ra tн . ар1о1ІІІськи11 

J:!о.1Ка11 порцfІІ t раці!!, 
6 тр.івня-Подаиься реє:отри ;11.ворfв в 22 аовтня 

отеннихсе&'Іх f u!стечхах . !734 р , !'і!/ 

4777 22999 Донесення Генера,~п,ного вІІІ-

ькового СУ'АУ кн . О.ІехоІr; ПІахо:в

ькоwу про 011ер;&ання указу про 

ві.п.нення з зао.11ання ко.ІІИ11ю.ог 

ернІгfвськоГ() cy.u.t ваоиц кан в
ькоГ() , про звt.u.нення 11!;11. с.1ід 
тва топа.u.сьхого соrника ктwа 

~аJJІІІ , про пі;11.rвер;11.аення прав 

.1асностІ на wаєтки генера.п.но~.r, 

і11окар6Іr; Ан;uрІю Марковичу та 

унчуко:воwу товаришу Михай.ІІ:у ск ~I~~rg~a а 2 1 

Ропадськоwу , 
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4778 2ЗООО l[онеоения Прt.rуцькоі nо.по11( ї 

канце.1.11ріІ КJІ . o.reкcfn ~ховсь 

KOW1 про о:.ер.sння уиfвероа.~у 
про 11~ачу nорцІ А І раці А ААЯ 

4.ІИС'rОП8; ' арw!Яоьхих по.ntі:в . 1734 р . з 

'719 2000І lІонесення чернІгfвського по 

ко:в wи ка WмхаЯ.1а Бо~ано:аа кн. 

О.1еко fю Шаховоькоuу про о,цериа 

ня унІвероа.~у про ВИJІ.Sчу порцt· Z7 JІИС'rОП ,, 
І рацfІІ д,JІЯ ар1.1І!Іоькнх по.nків . І734 р, 3 

4781 20003 Донесення соrаро;цу6ськоrо по 

ковника Афанвсtя Рs;n.ищева кн . 

Q.Jleкofю шаховоькоwу про одеJ?ЖS 

ня унІвероа.пу про BJoUi.Sчy порцІ !6JІИС'rОП ~ · j рацf!І ,11,.ІЯ а~шtАсьхнх по.вів. 1734 р. 2 

478! 20004 5аrо.1овок справи про прнси.11-

ку ,11,.ІЯ 0.11:.ona козаха Соrаро,цу6 

оькоУ попової oorиf JІУх •яна 

Uу,11,рецова :.о w: . Г.аухtв. І734 р . 

4782 23005 Донесення КОНО'rОПОЬКОГО СО'!'е -
ного УРІІІ.1 кн . 0..ексію Шаховсь

коw:у про 0,11,ера:sння указу про ви 

;11,sчу порцІ!І t рація J.Іек.1ен6ур::ь 028 гру;11,ю 
wy корпусу . !734 р . 3 
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4783 2ЕОО7 Олре;цl.11ения f указ канцемрt 
ро лризначеІПІя вtІІ:ськових кан

е.111р11сtlв Васи.111 Горковського 

Степана Кеиевецького каице.tя-

:~а:д;~ Генера.иьного вlІfоько 1і7~у~~я 

4784 2S008 .ІІонеоения старо;цубоьхоrо по.11 

овника Лфаиасfя Рци11ева кн . 

().ІекоІю ІDаховськоІQ' про посе.11ен 

я в w. Старод7сН запорlзьJ<ого 

~озака Грнrорjя Поrорl.11ого . 

4785 23009 Справа про вt;цправ.1еняя ;цJtЯ 

b.11j;ic'l'вa в w. Г.11ухlв ;цо канце.ая 
~ІУ UІнІсrерського прав.rІпня ко 
~шнього чернtгівського по.вово 
Іrо су;ц,ці Івана UокрІєвича . 

4786 23092 Справа про Jві.п.неиия вtІІськ -
~ого каице.urрисrа Uapxa Пеrруях -

9JІИО'І'ОЛВ8 
І734 р . 8 

8 гру;и,ня 
І784-
8 СІЧНЯ 
І7'31 рр. 

~:;: ;в:~с:~:Х~ос~о~:t::и~:;:'І' .J~fпца 
Jtв . І73'1 р . 
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478 2ЗІОЗ 

478, 23209 

4790 22650 

- -ror - -

Оп ред і .ІІения Канце.ІІЯрі У rrpo 
доrrит та відправку в nоJrrа:всь

ки й поJІК козаків , ЯІ<і :втекли з 

nольського 11охо.цу . 

- t~ • 

Донесення НіжинськоУ 11олков Ї 

канце.хяріУ кн . Олексію Шаховсь 

1<ouy про на.цання роз11орядження 
на додаткову ~нцачу порці й і р 

цJІі по виwозі wайора Луць1<ого 

ПОЛІСУ Язикова . 

Донес.ення кро.ІІе:вецького оqт 

~ика Ніжинського ПО.ІІКУ Костянт 

на Генваровсь:кого кн . О.ІІексію 

Шаховсь1<оuу про непредотав.ІІенm 

3 JIDTOГO 
1734 р . 

29 грудня 
!734- р . з 

каитанцfй та розписок вJJЗоника1 'зо .І!Истоп lna 
wаєткt:в . Г734 р. 2 

479І 2З2П . Відоwості !\РО ВИІ<ОfМСТ8ННЯ 

4792 232І4 

підвод ко1.1ісараwи і з6орцика 1.111 

податків При.ІІуцького ІТоJІКу без 

ОЛ.ІJЗ'l'И за. !724- 1734 рр. І734 р . 

Оnреді.ІІення Канцемрtї про 

предста:в .ІІ"еннн довідки лро пос t'а 

чання по.пковоУ артимрії порохс . !7.34. р . 
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' ' 479З 23215 Оnредt~ення каице.11ярJУ npo 

Р~:~:М~оr:;:;ю";~ ~~~;Р~:;~;: 
і . рацій , 1npo викоиаияя . гроwа,цоь 

к:~ь::~их;::;: : ~:~о:~=;~:~~ 
~Ів та і~. 1734 р , 

г 

4791 23219 Справа: про прискорення рів~еи 

~ня Генера.аьни11 вНІськови11 cy,nou 
.1tдcna в оправt wtж Оуичукови 

rroвapиme11 Іваио11 Черниmеu та !!о 

Іго ,nядькоu Яковоw Гречаииu за 

1

-,:::'"'"j-;;::::-
••Cfo• ••••• 

о.~щцtиия -с . Борки Гцяцької оо -і§ ~g~~ ;а 
і. .... !734 р . 6 

479 23220 Указ &аице.ІЯрІJ Севськtй про 

tиціа.n.иій каицеJІярJУ про вt.nп а

ку з Г.иухівськоУ в •язющt ,10 

• Севоьк ое.иян-втіхачtв Петра .ІИстопа,ца 
е11еиова і СЬ:екоtя Фро.юва . !734 р, 

479 23221 • Донесення ОуичJхового tовари 
а Антона ІЬІ.1ора,1овича кн. О.11ех 

ію Шаховоькоwу з nрохаиияw npo 
риwушения uачухи nepe;цani гра

оти на оnа;цкові частини uаєткі1 

и:~~·~о~~х:~:;. t ~.шаиицt Ні - 4JW~~ 
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4797 23222 .11.онеоення Генера..u.ноrо вtйс1 -
ковоrо ow кн. о.~~екоІю ІІаховс~ 

коwу про винеqенІ рІ•ення по 

кри.wІнв.n.них оправах в Старою~ -~Р~ня 
CЬKOUJ ПOJll\'OBOWJ CJAI . I"l34 р , 

479 23223 Справа про нев11п.1.ату грошо-

~~~~~~р~з:::~:: :j lt~:~~~~~ ~~я 
канце.~~яриоту Івану Тураноько.wу і1~а~~~ 

4799 25593 Справа npo nооtачання з nо.л 

ків JІ!воdереzної України дм ~t~~6нn-
УкраУиоькоrо корnуоу 2000 коне І73Іt р , І5 

480 23543 , Справа про в~dори в НіJІІ.Инсь 

480 235:36 

xot.ty по.uу зеІорц11кІв ;1..жя зеІору 

гро•еІt на утриwання по.~~козмх і 

сотенних o.tyute.1.IJЗ та на кан- 62:іи~~~:; -
це.жяроьхt вмrра'rК. І754 р. 

,!оиеоеиия чt~ркІг!воького по -
хового оwІ Івана Wокрtввича 

кн . Q.Іекоtю ІІіаховоькоt.tу про 

вtnnравку вlAOt.tOC'l'ltlt про цін11 . 

на x.iifdнf ку.u,тур11 по t.tІстечка 28 жовтня 
~ернtгІвоькоrо лову , Р84 р. 

n" .... . 
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4002 25557 Опре;JІ.t.1вння Канце.v~рtї про 

лостачанкя порцІІІ І раціЯ -;1.111 

Арханге.111огоро;JІ.сь ~сого ПО.ІіКУ , пе 

pewt111.eiioro з .Лубвноьхого в По.и 
тавськиІІ по.ик . 

18 ГРУАНЯ 
1754 р . s 

4800 23589 ДОнвоен11я отаро;JІ.убськоrо по• 

4804 23521 

кавника Афа11аоІя Рцищвва кн. 

О.Іексtю ШаховоьІІ"оWу про о;цержан 

;:г::J.:~~с:~~:р:к:а::е::;:~~о . і1~1~~я 2 

Спре.ва про лрнвмонення дРУ! -
нею отароJ.Убоького полковника 

Q.Іекоан;црв Дурова Па.1агією гро-

11вЯ , зібраних чоJІховськиw ста- J~;~а;ца 
рос rою О.ІІІеко І єw Wца:угою. 1734 р. 

4005 2345-7 Чо.~обнтна писаря Г.1ухівськоІ 

рату•f Анто11а Со.11овІІова кн . О.1е -
сію І!аховськоwу про прискорення 

рt11ення оправи про захопАення 

хучеровським старостою Якмиоw 

Яровим w.111на :в о. СопичІ Г.иухів 

оькоІ сот11t Нfпнськоrо лоJІХу 

та ухаз к11. Шаховського Генера

.1ьноwу CYJ.Y про розс.иі;JІ,ування 

справи . 

І 



- ІО5--

400 2346-І Справа про 1о1ирову угоду w:f:a 
иитеJІькою w: . Сооииця Чер11trів-

ського по.ику АнаотасІєю Є.11еІ!хо 

та dунчуковнw товвр1н11еw Ввси.11е 

РубJІевськи1о1 зв з8хоп.11ення дому . 

400 235(Ц Чо.ІОбит11а аите.111 w. Г.1ухtв 

П8:В.18 .іf.8ТІоІ•Ц КІ! . й.ІекоІn ІВВХО&-

ськоwу на аите.ІЯ о . А.11ткнІвка 

Кро;1евецької сотні Нtаинського 

п.о.яку з8 крадіжку речеА пі.u ча< 

прове;цення в w:. Іфо.1евець яр1о1а 

ку. 

4801 2349-9 Справа про захоп.11ення 1о1аАна 

староото_ю с . Коровиицf Коотянт 

н_івськоУ сотні Лубеноь.кого по.1 

ку dунчуковоrо ~вври111в АfІА.рfя 

По.11уботка ЯКовоw Бf.uвоьки1о1 у 

111ин каря Ази fІков.11ева. 

4809 2853-2. Справа про притягнення бату 

ринськи1о1 ООТНИКОІоІ ДО ПОВИННОС1' 

па.11убннчих Н!:аиноького пову , 

які нв.иеаа.ии до геть1о1внського 

двору . 

к ........ "п" ••. 

6- І9 
березня 
І734 р. 

8 квітня 
І784 р. 

~~з~~ 

26 берези -
24 травня 
І734 р. 

!О 
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48ІО 235І- І Справа про отягнення mrparjly 
з оrарmини Прн.tуцького по.rку ,3а 

неоправед.ннве вирtшення onioвor 

справі! t.ti 11 &иrе.пькою При.1уцько-
го по.пку Федорою Забарною і ка- ~ ~~~~~ii\цa 
ntraнot.t пerpot.t Параскевою. !7311 р . 32 

48ІІ 2354-І Справа -про відправку до w. ГІУ-

хова , заrриt.tаних на rериторії 20 січня 
Ьтародубоького по.~щу втікачів t J1а:Резня 
ос і ї , По.1ьщі та Литви . !735 рр . ';!! 

48І2 2355-І ПроtОКО•1 ДОПИ1')' і указ Кан-

J.\е.ІЯрtЇ чорнуськоt.tу сотнику Лу
kеноькоrn по.tку Петру Троцькоt.tу 
hpo пtдrвер,цження t.tfoця проsва -~~ :;~;~ 
hя Івана виоотенка . І7ЗЧ р. 4 

48І3 2І57- ;; . Справа про наJІеж.ніс ть ;i:to ко-
ачого оrану різних J.:ите.11tв оо- 5 бе~зюt, 

ень По.tтавськоГQ і Ніиинського і~3оерпня 
о.ІІКіВ . - І739 РР • ; 3І7 

48Н 2359- 9 епяава про пі;~:tтвердження зві 

nьнення вt;ц повинностей козака 

овоwrиноькоЇ оотні Ніжинського 

о.ику ваои.пя Годунова в зв •язку 

роботаr.ІИ по пpot.t110J1y рИ6и д.rя І2 берези 
геть1.1аноькоrn ;цвору . І734 р . 
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48!~ 2359- І ,lІонесення кро.rевецькоrо oor 
инка Нtи~~пськоrо по.п:у Косtянn 

нв Генваровоькоrо про зві.п.нен 

ня куренчикtв в соrні ві:;а. повю 

нocrelt ra реєотр козаків с . ;ду 

бовнчІ . ІО ЗНВХОJІ,Н.ІИОЬ nt;a. про 
r~кцією по.11rавоькоrо по.ІlІ'овникс 22 . пітня 
ВВОИ.ІІЯ Кочубея . !734 р , 

48!6 2359- І Справа про звt.rьнения вtд 

постоУв ;ц;ору АРУ&ИНИ буНчуково 

:~ ~~:f:ш;t=~~~~~;o ~=~ в ~~з~~ь 

48!7 2359-І Спрвв11 про звtльнення 11ід по 

внннооrеІt ra вtІtоьковнх постоїв 
двору вtЯоьковоrо канце.ІЯрнсrа 

Пн.ІИпв .Л!!JІ,онЮІ ra увt.tьнення Іб берези 

~ого у вt;11,оrавку за craнow з.;о Ц3~qня 
ров•я . 1738 рр. 14 

48І8 2362- 5 .11,онесення Канцецрії збору 

кн . ОJІексІю ІІаХОВС ЬКОІІ)' про вип 

.цту утриwання сербські І! роті 

та уJСВз канце..rярf У хоруниоt.11 ге 

нера.tьноУ арrи.11ер1У Івану ЗЗбі J 

про подачу BiAQr.tOOl'eA Відносно rч ~:~r::~ 
стану арти.11ер1У . І734 р . 
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48І! 2867-~ Донесення воронізького сотн -
ка Ніжинського по.цу Івана XoJ!j -
ховнча про втечі козакfв через 

о6тяження вtйоьковиwн повнннос 

тяt.111 та опре,JІ, t .11ення Канцемрі У 
про по11:арання та повернення вт -б ' квітня 

качfв. !734 р . 

482< 2S07-4 Справа про сrягнення 11трафу 

з посполитого с . ПоrаnІвка Г.ІУ 

х!вськоІ сотні Ніжинського nоJІІ у 

Івана Рашкова за ут~жwання рек 7 о:ерезня 

р1та-вт І кача · Вави.ІІІ! R:t'ИІ.юwова . І734 р; 

482 2380-І Донесення qернtгtвськоУ noJІ. 

ково І канце.~ярІ У про поверненн 

JІУО:енсько~q пo.1Dt'f пров І анту і 

Ф1~&І . виданого д..ая JІаКJІ,WІJ.ІІц - 31 січня 
кого попу . І7~ р. 

482; 2380-1 Донесення НіиинськоУ по..ІJ](ов Ї 

канцемр!Ї про о;церsання указу 

про під.готовху хо військового zт .tЮ'tого 

ПОХО)lу . !734 р . 

482! 2580-ЇР Донесення І в:Іхоwооть qерні 
гівсько'f nо.о;овоІ квнцемрІ ї 

про ціни на зерно в wІотах І с1 -
.иах Чернігівського по.пу в О:ер -в квітня 

знt wtcяцt . !734 р . 
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482j 2382- 6 Донесення О'!'ародуаоького по -
ковпика о..ександРа Jурова про 

вцаt~у утриwеюtя 11,.ая i.teiu:eнCSyp 19 JІІІ'l'Ого 

ського корпусу. . !754 р. 

4825 2428 Справа про вtдпоавку гончар · 

з Кро.1евецькоf '!'В Воронtзькоl 

оотень Нl.!ННСЬІСОГО ПО.ІКУ ,J.O t.І . 

Г.11;ухова :Jt.ІЯ реuонту та поСS:r.цо-

ви печей в приuІщеннях ге'!'ьuан § ;~~~~:-
оького двору . !784 р . ІО 

4826 58/І Справа про 11tдnрав.11еюrл до 

7554/І Моокви двадця'І'и предо'!'а»нихів 

О'І'ВрПІИІІИ t , .1.УХОВВНО'І'ВВ Д.ІІЯ учас 28 червня 
'l'J в КouloJY перек.11а;цу ra зве- ~ 
.11.ення прав І.Іа-11оросіJ!оьк их . І739 рр. !54 

4827 !575 Справа про пі:~tтвеРJ,а:ення пра~ 

в.ваонос'І'f генера.п.ного писаря 

l&sxaJ!.oi 'І)'рковоького , па о . ВоР

uине та чаоn1нJ с . ЧеиуІtки в МJ 

.1111нськіА сотні ~ародуаського ~~втня 
по.о:у та НВОПМ'І'J гро11еІt ввреєt.1 29 КВі'І'НЯ 
!DwoA.1011 U.арковичеw. !735 рр. ІЗ 

4828 І905 Btдowtc'!'ь про надані о . о . Q: 

няки , Хриnівка , ПepeJ!DCS '!'8 tdypa 

ІвеІ!~:р~:~::~tвського поJІКу . НЇ7~нь~е 
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482 2157 Справа 1 про підnердження ко-
lзацького стану козака rлухtвсь- 4 травня 
tкоІ сотні- нtжиноького по.жку Фе- ~~3~j;удня 
~о.ра Еаку.wова-Вронського . . !735 рр . 23 

4830 2281 Справа 1 про опреділення Канце 
І 1ляріе:ю ПО.ІІКОВОЇ і сотенної ста:р rс~~~~:я 
!шипи ЧернігJвського ПОJІКу . І734 р. 38 

4831 2313 . листування з полковиІІИ канце 

Lnяptяuи Лtво<ІережноЇ УкраЇни пр 
!направлення козаків до ПоJІЬсько 
Іго :вtйськовоrо походу. 

Пода ються реєстри козаків . 
~аправ.1еиих в похід та Козаків , f8 ~і~~:-
!котр1 втек.u~ з походу. 1754 р . 5І 

4832 2312 Справа про розпо;ці.11 в nо.ІІКах 

ІJІіво<ІережпоЇ УкраЇни вІQІ.а'Іі по}: . 
!ці й і раці й дм ар.wі йських пол- 23 ~rі~~-
~ів у віІІськовий час . 1734 р. 151 

483 2SII Сіірава про взає.wиі захспленн 

k~~:т~:.;;лк~::::~: ... с;~::~~::- t~::;o 
Іта &ИТЄ.ІІЛWИ ПО.!КУ, !740 рр , 24 
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4834 2284 Справа про неnипJJату боргу 

F;упце11 11 . fІри.пуки МаиуіІлщ1 І<а - • 

и .tвцеu житеJJьцj 11. Г.цухj в Марії ~g ~j,:;i: 
ІnановііІ . 1734 р. 

4835 2308 Спраnа про пt;цготоnку та вис 

ri'Yп старШ}fни f козакjв ;цо вjJісь Шl ~~Еі~:я 
оnого похо;цу . !734 р. 55 

48S 2309 Спраnа про звинувачення київ ь-
иu ЛОJ!F;Овиu осавулою <:ста11011 

речкою коз ак t:в о . Коптів астер ь-

ої сотні КИївоького по.nку Пузи1 - . 
их і Пінчу.ка в побитті під.uани ~ ~~~~я 
~ захоп.лення во.nів , І734 р. 26 

4eg; 2310 

4838 2315 

Донесення і n і;цоuості з 110.n
ко:вих ка1ще.1ЯрііІ про козак ів

втікачів-З віІіськовоГQ походУ 
;цо По.nьщі . 

Справа про прове;цення генера 
.no11 ВеІ1сСіахо11 ог.nяду вііІсьF;а , 

сфор11ованого з кращих козаків 

JІівоСіережної Укра їни . 

1 травня-
24 жовтня 
І734 р . 

І~зJl!ітня 
бмто:rо 
І735 рр. 

84 

103 
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4889 2ЗІ6 Справа про peuoнt' uoct'fв f 22 берез~ 
аІІІt' В u. Г;ІJХОВf ПіО.1Я ПОJІ8JІf . · І7S4-

І~з~в~~ 

484< 2317 І Справ о про з.1ОВ.$.ивання Новго 

о;цоь«их оотенних кout o·aptв Ва

иля ТереfІt'Ьвва і Гераоиш~ Нз.1е 

40 

аки nf.11. час зборів порцf А f ра j5 .1Юrого 
ІА. І7~8~~я 55 

484! 23!7/; Справа про на;цwfрне з і бранн 

порцfА t раці й з J1Иt'e.11Jв о . ва -
«!вцІ Ср і брянсьиоУ соrні При

qць«ого по.uу сотениw кouica

poi.t Пав.rоu Лугови~.t . 

25 КВіt'НЯ 
4JІІПНЯ 
І784 р. 

484: 23!8 Справа -про заборону козакаu 

Пf.І!Аuати ;цухов1n1іІ оан t'a nepe
дaвani ОПЗJІ,КОВf груНt'ІІ 1«1наоrи 

ряu без дозво.lу Канце.црtї . 

Подаиьоя вt;цowoctf про кf.,І[] 

кfсt'ь свценників в поJІКах JJtв t!7 березн -
бережиоУ 1краrни . h~У~~я 

п 

ІО6 

484: 23І9 • Справа про подач.у вtдоwосrеІ 

з по.uових канце.1яр! А про наяв 

ність в по.пах бунчукових t'ова 

ришІв n хурtпчикtв . 

26 берези -
26 червня 
І734 р. 78 
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4844 288~2 Справа.. про розрахунки та ви-

дачу з полків' JІfвобереиної Укра ·_9 червня 
ни утриwаиня д.Іfя І~Іекленбурrоько 1'784-

ЗІ травня 
го корпусу . , І7З5 рр. 83 

4845 6"52 Донесення СтародубськоЇ пол-

кової каицелярtї кн. ОJІексію Ша , .r 
ховськоwу і протокоJІИ допиту 

козаків Ново1.1ІськоЇ сотні Старо 

дубського ·пo.incy Івана !<УJІеwенка 

t Григорія тихонова , якt поверн -2 червня 
лись з польського походу . І7З4 р , 

4846 8ЗІ9 Справа про підпорядкування 

poтwtcorpa надвtрної корогви дw:и 
24- 30 

ра Жука по.~nсовиику ОХОЧЄКОt.ІОННО 
ИО1ІТНЯ 

го ПОJІКУ Павлову. І734 р . І4 

4847 7928 Справа про в11едеиня на терит 2 верЄсня рії Лівобережної України нових 5 Jі01ІТИЯ 
!с р ібних гроше й . f!З4 р , І6 

4848 659І Справа про пі11.твеРда:ещ1я пра 

власиос ті 11і йськових товариQІіВ 

~ко:ва t Никифора Носенків 11а с . 
!Ііурівка Іваницької сотні • та Q. 

І4-І9' 
удJВка Монастирище11ської comt 

лисrопа11.а 
Прилуцького псJІКУ . І734 р . п 
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4849 68!6 

4850 58!7 

листування з Генера.u.ниw вtlt 

fськовиw судоw в onpaвt 11е з •яв

.tеннЯ до суду в.цови dунчукового 

товариша Тетяни Лош~ковоькоУ , . 
Рвину11аченої в звхоп.tеннt WІИна 

козака с • .лави СооницькоЇ оот 
ні ЧернігІ-всьхого no.l!Xy "°си па 9 ..метопа; 
~рного. . I7S4 р . 5 

11.онеоення Ч"ернtгtвсько1 по.а

~кової канце.tярfУ кн . рлексію Ша 

jХрвському про nQІ1у;цову стаєнь з 

рошt , зtdранІ в рахунок nopцtJi зо вереси. 
І рац і й ;ц.ІІЯ Азовського полку , І754 р, І 

1+85 СІtра:ва про :вимогу нцwtрннх 

~о;цапtв з uте.1і:в о , СJ!овут 

.rухівськоr сотиt вtжнноького 

о.tку овященикоt.1 Кирн.101.1 ЕІ.1:ець ~ ~6~~~8.». 
КИІІ. 1731+ р , ІІ 

1+852 55!3 Су;цовt справи аителІ в u. НІ-

11и·н греків Єфрема Apreuoвa , Ана -
асtя uаконuо:ва , ФоrІя ФеuелІ єв 

на Федосеєва , Xtжor*pa Uару-

н та ін. про неповернення dop-
tв , поdитs: , ув •язнення ta про ІО червня 

аданнЯ дозво.11 на торгі:в.ш го- fоЗ:~втня 
рі .ІІКОD, !758 рр. 1+26 
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485З 669! донеоения d1н'ч:1кового товар -
•а Петра Корецького кн. ОІеко і 

~аховськоwу з прохенняw про оп
~J,f.1ення Із · 1~:озакtв Старод1dсь 

Ікоrо по.ІІХу курІичикtв. 
8 серпня 
І734 р . 

485 2Cfl4- Справа про зоІ!ов •язання Кан-

~е.-.:ярІєю уря;11,овцІв Генерального 

~НІськового Скарбу ицоиJШrи зв -
ти про прие!уuи 1'11 витра'l'И коп~-. ЇЇ ~~·~~~; 
тів . І734 р. 

4855 5955- : Сnрава npo стягнення недоУ-
'-tок за порці У І раці і' з насеJІен 

ня JІіво6ере•ноі' УкрвУни д.ІЯ ро

сіІtоькоУ apwlY та призначення 
кравців д.ІЯ пошиття о6wуидирува ~ ч~~;;~; 
fІНЯ . !734 р. !72 

4856 ЗІОО Справа npo вияв.аения на терм 

4857 3309 

oroptY Лfво6ереавоУ УкраУии коза 
1<tв , котрt втек.111 з По.n.оького і~ч~;ого 
'1ОХОдУ та nеред11ч1 Ух ;и,о ow. І734 р . 44 

lІонеоеиня оmр11ини НІа:иноько 

Іго потtу про направ,11ення тае!еJШ 

rpo кt.1ькІоть в no.uy t сотнях 

rapwa'I' , арти.n:ериотІв та коне й. 

Подається та6е.-.:ь арти.11еріУ 

~f!ІИИОЬ!СОГО nо.11ку . 
8 жовтня 
І7З4 р . 

щ"~ •. 
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4858 5020 Справа про В'І'ечу з в •язницf 

w. Вороніж Ніжино;ького по.цу 
в • язня , звинуваченного в погра- ~g ~:g;~~~да 
6уванні Богданівоь_кої церкви. І754 р . 9 

4859 6005 Донесення по.якових канцем-

pt J! про одержаиня указу про ого о-

шення в поJІКах Лfво6ережної Ук-
І2- І9 раїни пepeworn над поJІьськиw 
ЖОВ'І'НЯ 

:вt Rськоw Qтанfслава Лfщинськогс 1734 р . п 

4860 !4855 Справа про розшуки розвідни-

:кt:в, ПOCJІaJ!ifX КОJІИШНfW коmовиw 

011awaнow Запорfзької Січі Сечен 
5-9 Іко:ви w із м . Уwань на тери'І'орію о ічня 

JІі:во6ережної України . !7'4 

486! !4845 Указ стародубськоwу по.11ко:вІШ 

;ку Афанасію Радіще:ву про :видачу 

порцій f раціJ! Мекленд6урrоько-

wy полку. 
ІО оtчня 

"Черне'І'ка. 1784, р. 

4862 !4850 Справа про відwову в.11асннків 

уаєткі:в в Конотопській сотні 

Ніжинського поJІRУ Кандиби , Jh.!зo 
6- 9 

у6а і ГаwалfУ надати коней для січня 
ка:валерІJ!сьftИХ поJІКі:в . :r;7S4 р. 
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486і Г7(J77 Сnраца про переведення з Ct 
одуосьхого wa гlc rpary до С'tаро

уОоьхоУ ло.п:овоУ канце.uрfУ 

розо.аІмвання су;1,овоУ оправ 11 з 

О!нцкове wаіІно wіи w і11ан~ии w. 
СтародУО W:ap11ow І АидрІвu деІІЯ cf~~: 
но:еича1.rи , І734 р. 

1./86 4 r7(J76 Справа._про суперечку за во.11 

iJ.fHHЯ ранговиw о. СЮкоJІКf~ Ста -
дуОоькоf ЛОJІХОВЇ Оо'І'н f wta ЛО.І 

ковиwи ооаву.11аw11 N11xallлow Явор и~~~ 
оькиw J Яковоw !11<иwо:еичеw . !731./ р. 

4865 І7С6І донеоення архtwан;цриfа Чер-

н!гtвоького ТроУцького woнacm 

ря Гt!рwана про надання пi.tr.fвep; 

Qючого унІверса.q ка во.1од!Юі: 9 січня 
ІІОН8СfИРСЬКИUИ грунrаwи . І754 р . 

4866 29475 Справа про лосmвку коиеІ д ~ 

арutІfських по.ufв з WЗЄfJІ: ів Оу1 

чукових rовариш!в Чернігfвсь~:со 26 січня 
ГО ЛОJІКу. !734 р . 

4867 6І32 Сnрава.про ВИЛ.ІЗ'І'у Г.енера.1ЬНfІW 

вІІІоьковиw окарОоw аа.~~ування за 

І7ЗЗ р. ОхочекоuонноІІJ ло.uу ~І ~frн~к 

к.,. •• ",.,,11"" ••. 

ПОJІКОВНИКЗ Григорія Пав.повз . І754 р . ІО 
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4868 6!84 Справв про приси.11ку tз по.п -
вих ханце-..ярfй вІ,1;оwооrей про 

виtраm на утри11анпя по.n:о:вих 

f сотенних С.Q'а:ите.11tв та ханце 

мрсь~t витра"Ри . 

20 вереси -
І4жовrня 
!734 р . 14 

4869 6!85 Справа про призначення утри1 fі-

:::а;:н;р:~~;;б~:::;f:w л::о~; и~~:;; 
реаноУ УкраУни . !738 рр. 38 

4870 6!86 · Справа про пfдтвер;п.аення пра 

ва B,Jf.QOнocтi писарю tfернtгJвсь 

кого nою:ового C'J]l.f Григорtю 

~~::;~:::; ;:я:~:~~н~о~;~о::;~ 2~2.~~~1~-
гJвського nою:у . !734 р. 22 

487! 6!87 Справа про пr.мзначення ,1;0 Ге 
нера.~~.ного військового су,1;у кн . 

АВJU)ія Боря'І'Инського ta про ІІо- r7 вереси: 

го 1тr.мwщп1я Jз зборів Jitвooepe §7rеРезня 
ноУ УкраУпи . !738 рр. 59 

4872 6188 Справа npo супроводаення до 
11. Севоька ое.иян-втtкачtв tз с . 

с.q111кІв ~гобу:а:ського повіту 

Сwо.в:еиоькоУ губернН nowt111икa 

Івана ПотьоІLХіна . 

І6 вереси~ 
ж6вrня 

!734 р. 
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4873 6І89 Донеоеюsя ЧернfrІвськоУ по.1-

кової канце.ІЯрії kн . OJJexci.o Ша 

ховськоt.ІУ про одержання указу 

~~ :~:;~:ен::"'п~~~в~їр=~~~с - вр~е~~я 

4f!74 6190 • Справа про зві.u.нения вt;11. 

jучасті у віІіськовому noxo;D.f ;11.0 
По.І~! писаря Чернtгtвськоrt1 

по.юсу Са11tй.11а Хо.1одовича . 

4875 6І9І Справа про крадіжки худоби 

значковиw товари111е1.1 Пав.11011 W.ако 

~е!<І"енкоw у ииtе..11fв Варв,инської ве~~: 
ісоtнІ При..11уцького поJІКу . І734 р. 

4876 6192 Справа про відведення пасови 

ща д.~я коней ;1.раrунського no.o:y 
61.м 11. Борзна НJ.инського пол- 7- 12 
~у. v~ec~~ 

4f!7 6І9З Донесення НОВОІІ.ІІІІНОЬКОГО на-

Іказного оотнИІ1:а НІю~ноького по.1 

1(04""'""' НІJІІ• • · 

~У петра W.овrевського про подачу 6 вереоня 
Івt:цоwостей з цінаІІИ на провtант І754 р . 2 
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4878 6194 Справа~ nро звільнення ВЇ;ц 

вН!ськового похо;цу бунчукового 

товариша Якова !ураховського l - I2 
вересня 

через nоробу. І734 р. 

•879 6322 Донесення Коропського сотен 
ІВ берези 

ного уряду про цtнн на провfан 1734 р , 

4880 6323 ві;цоuостf сотенних уря;цf:в 

Прилуцького полку про ціни на 
~ез~ провіант. 

•88І 6824 JІ:онесення і табель Лубенськ 

го полкового уряду про ціни на 

~Е~з~~ провіант у сотнях . 

•882 6825 Справа про захоплення оселі 

ra nёгрози в убивс nii zитe.1teu 

11, Сосниця Черні гf:вського noJIКJ 
І4- 22 вacиJleu Сергtєнкоu Анастасії 

..ІіЮТОГО 

ЄJІеІІхі . 1784 р . 

4883 6336 Справа про ;1о;цаткове вІ;цря;ц 

ження на JlінІІІиу роботу козакі~ 
26 квітня та посполитих з Лівобережної 
І4 червня 

України . І734 р . 
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4684 64!5 Справа npo не:еип.1аrу гро111еА 

купцеw--грекоw w. Иtа:ина ~JЄІІ 
25 тра~ня J.Іанто.ю купцю Baoи,im СалатJ за 

t,~У~~я відкуп іІІJІ,укrового з<'ору . 20 

488 2488 Справа про прийня'І't'я предос 

торо ПІ на територt Ї лtвобереж-

ної Ухраїни вtд напа.цу таrарсь 
80 оерnня коІ ОРдИ , яка переАІІ.1а р . Доне 8 ИОВ!'НЯ 

цо . 1734 р. 26 

4886 2429 Справа про уrримання нз re-
риrорії J!tвобереиної УgраІни к -
неІІ , направ.1еЮІх з PoctI ва 

25 вереси -укоwплехту•ання Українського 2! иовтня 
корпусу. І734 р. 43 

480 24'30 Сnрава про роз11І11ення та ут а-

мання на території JІівобереа:но· 20 вереси 
УхраУни помів росtйt:ькоrо вtА І734-

25 квітня 
сь:ка . 1785 р. ZІ6 

488 2482 Справз про загоrімю запаси - Іб серnн 

го провіап!')' в wicrax розrа110- 17"4-
І8 rравня 

ваних поО:.1111 зу 11. Юtєва. !735 р . 178 

І 
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4889 27І9/І Донеоення ropono:вoro отаwана 

4890 2767 

w. Кро.11е:вець Ніжинського . по.І.Ку 

Афанасtя І.tакаренка ан. ІПахо:всь 

коwу про побиття .11акеєw 1wnepa· 
рицt ратушного писаря Антона 

Родзевича, яRиіІ Ухав з Е.Іьзаса IJ жовтня 
через 1.1 . Кро.11евець . ІJЗ4 р , 

Qтрава про оrом11ення в по.1 

к9вих t сотенних wfcтax JІfвобе 
режної України лро взяття 1.1, ~ ~:g~:Я 
Г;цанська f осІйс ькиwи в!І!Оьхаwи. JJ34 р. 23 

489І 2'768 Справа лро звинуJЗачення бун 

4892 m6 

чукових rоварив~ів Івана rawa.11iJ 
і . Якова Новицькоrо з козакаІ.ІИ 1 

оаwов!.кьноwу поверненні з По.ІІЬ- r.~~~~:я 
СЬ!';ОГО ІJОХоду . JJ84 р . 86 

Справа про зобо:в •язаНNя rе

иеральJІою канцеJІЯрі єю полкових 

канце.жярІІ!: JІt.sобереаноУ УкраУн1 
постачаm лорцtяw11 і рац!тm 8 серпня 
драгунські полки і: артилерію ро ~~s:Равня 
с!АСЬКОЇ арwі:ї . І745 рр. І46 
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4893 m4 Справа npo додапове вJJІJHtд-
ження :коза11:Ів та. поспоr.итих з 

ЛІвое!ереаиої УкраУки на побудов І8 черt~ия 
25 JІІ!ПИЯ 

жреїиоькоІ .1tи!І та фортець . І7З4 р. 206 

4894 2858- Справа про переві рку квитан-

цt R збору порцt Я І рацій ко1.1Jса 

раt.ІМ Гадяцького , Лубенського , 4 ~удня 
По.ІJтавського та Миргородського fr в~ресня 
nо.ІІК!в . !'735 рр . !22 

4895 2885- І донеоення і вІдо1.1іоть 1101101.1-
линськоrо сотенного 'уря,цу Н І иин 

ького ло.ІJКу про ціни н а лро:віа тSІ травн 
в аерезнt та квіти! !734 р . !734 р . 

4896 ЗС6З Справа npo взЯ'І''І'Я прохорівсь 

КИІ.І ОО'І'НИКОt.І Сеt.1ено1.1 Григорови -

чеt.1 конеЯ nоиа;11. всt<анов.~еної но 

WІ з 1.1аєn:tв к11nІ'І'ан11 гуоарсько 

гО лощ Івана Вовча в с . с . БУ 
4- 20 

к!вка та Переяс.1!вцІ Прохорсьхо 

сотні Нtzииського ло.І:Rу . вwз~"~. 

4897 0057 ТаСІе.uь npo r;І.uькton. і ск.1ад. 

козаків та коwлуr С!унчукових 

тОваришtв , по.1ковникt11 f rенера 

.11ьиої старшини по noJJкax ЛfвоеІе 

режної Украни . !'734 р . !О 
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4898 5060 J'kaз канце.ІЯрІУ у ПО.ІКИ Лів -
dере11:ноУ ЇkраУни про купів.4Ю 
rоварt:в у приУз;uнх ввреів по 

установ,11еніІt 11tpl та вазі . 

· Чернеn:а : 
вересня 

І734 р. 

489 ЗПJ7 Справа про роз11:уки на tepi -

opt ї лtвоdере:аноУ УкраУни шпиг -
нtв , зас.1аt~Их рот11Ісtро1~1 ' по.щ.-

.ського вtІІська Казиwіроu БореА §~~~~~ня: 

1
"'"'""1 "•··· .. ,..,, ..... . 

!734 р. 26 

490 ЗІО9 Справа про wаєtки , надані у а-

зо11 геtьuана Данила Anoctoлa 

сtар111инІ .ntвodepe:.нoY Укра їни 

без затвер;цжеНня цього указу 
росН!оькиu урядо11 . 1734 р. 54 

490 2988 BfJІ.OW I CTЬ ta "сkазки" Ctapo 

490 47ІЗ 

АJбськоУ nо.~жовоУ старuини t 
CO'nlИkfB , 

Справа про заХоп,11ення: спм
кового waltнa та грунтtв :аите.ur 

11. Кро.1евець Нt:аиноького ІТ О.ІІКУ 

!734 р. І9 

Леська СердDЧенка Аого ;~tядько11 25 вересн 
дацькоu СрІdрянце11 . І734 р . 
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4903 ІІ789 lонесенпя rроJІевецькоrо со1'-

мка Коотя:і1'І!на Генваровськоrо 

"· ОJІексІю ІІІаховськоwу про за-

борону во.ао;11.ареw с • .lіJбовичі 

О.ІІТЗВОЬКИІ.І ПО.ІІКОВНИ:КDW BЗCMJfeW 

Кочубеєw викормсі'О:ву:ваrм козак! З квітня 
а потреби co'!11t . !734 р. 

4904 ІІ956 Донесення я1.1пі.11ьсько го оотн·и 

~а J.iи xa1t.11a 060.11онського кн . О.ІІе -
j:J fю Шаховськоwу та указ канцеля 
ІРfУ про відправку козаків , які 

20-29 р аwовіJІЬНО поверну.uиоя з польсь 
квітня 

~ oro в!Rськовоrо походу. !734 р. 

Справа про втечу з noxo;11,y 
~озакІв Яwп!JІьськоУ сотfІІ , котр 

19-29 tзтеІt.!И з коwандм ПРІІ.Q'цького по -квітня 
І\ ОВІІJІКа Ігнатfя га.1агана . !734 р. 

4905 !23ЗЗ lонесення генера.1ьного осаву а 

вана І.Іапу R.10вмча про вt;11.правку 

роше1t , с-rяг11ут11х з бунчукового 

Jовари11а Стефана І.Іикмшевського 

~о Rого справ! з козакаШІ с . за 

fрхи Г.Q'хІІіоької сотні R~жипсь 26 січня 
Jого по.11ку . !734 р , 
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49С6 І485І Справа про зwеншення зdору 

орці й і р8цtй з жителів Оrаро
уdського J!ОЛІІу . 

4907 І5022 Указ у полковt канце.~~яріЇ пр 

ризнач:Єння уря;цу заwtсть поwер 
Ого геть1о1ана Дани.~~а Апос'то.1:1а т 

fрорuу.ІІЯри ;цоку.wентаці ї . 

Чернетка . 

490! 15171 Донесення і ві;цо.wість Ні/$Ин 

сько.ї по~ової 'канцемрії про 

використання поJІНови1&1 ко1.1іса

Ра1.111 підво;ц і соТенниш~ зdорщи 
каuи пtдво;ц . 

4909 16601/ Донес_енюt нdвоw.nи11ського на 
казного сотника Петра J.!оцарсь

Кого кн. o.n.eкcii:i Шаховськоwу 
про в11си.цу козаків ;цо військо 

вого похо;цу та справа про спtр 

за кор11стування .nicow wі:ж 1$ИТе 

м1.111 с . с . Савин1111 f Науwtвка 
Во.1инськоЇ сотнt Черні гівськог. 

14- 29 
січня 
І734 ~· 

22 dерезня 
І734 р . 

28 травня 
1734 р . 

1

'""""1 Оо• ••· """' ..... 

no.1111y t dунчукови1&1 товариmаwи !i ~g~:rп ;ца 
Ан.црf є1о1 [ ЯкОво1о1 По.nуdоткаwи . !'734 р . І8 

Є коnН ;цок- тів за І691-

Ї729 рр . 



4910 17019 

49ІІ !7333 

4912 21625 
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лист reнepaJ:a ВеЯсбаха та 

указ канцемрії нІжиноькоwу по -
ковнику !Вану Хрущову про розе 

.~~!дування окарrи в.цови нtжинсь 

кого священика Марії Поч:екіноі' 

на полкового кot.ticapa Костовсь 

кого за обтяження П податка.111 

j ВfЙОЬКОВИt.tИ ПОСТОЯWИ. 

Справа- про викJDІІ< J!.C Генера 

.~rьного в-t йоькового оіду бунч:укt 

вого товариша Павла JІоt.tИковсь-

кого в оправі захоплення пмцу 

у жите.пя t.t . ЗІ нків Гадяцького 

ПО.nІ"У Івана Сосницького . 

Справа з 11І;цоwостяt.tИ про пр -
зна•~ення полково ї старшини та 

сотників в по&ах JІівобережноЇ 

України .-

Є копії док-t в за I7I5- I78S 

25 J!ІІПНЯ-
12 серпня 
!734 р . 

18 вереси -
П грудня 
І7З4 р. п 

рр. l73'f р. 50 

49П 22038 Справа про вибори та заtвер-

дження -на уряд ніжинського поJІ 

:кового осав.у;щ бунчукового тов~: ~5 г~~~~п да-
риmа АндрJя Володко:еського . 1784 р . 
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4914 2855 

491522655 

Ч9Іб 2С4Іб 

Ч9!7 !7853 

Ч9П !7129 
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Справа про захоп.nення wайна , 

об:rяження роботою , здирства , 

побиття '!!І знуща11ня отародубоь 

кого ПОJІКОВНИка О.~~:ександра ./ІУРІ 

ва над nІ;цданиІJИ рангових wаєт 

кtв Чо.~~:хо.воької во.~~:ості. І7SЧ р . 823 

Оnреді.11ення КанцемрІ Ї про 

дозві.11 сотнику nантелеRwону 3а 

6і.11і , котриА повернувся з Поль 

оького походу , вtд • rхати до св1 

го двору в w. Бор:~на нtжинсько 

ГО ПОJІКу. 

Справа про по~тавку підвод 
для пошти з wаєткfn Кролевець

КОЇ OOTl!.i НJ~ноького ПОJІКу. 

ІІОВТИЯ 

178Ч р. 

19 оічня
лютого 

І7SЧ р. 

Справа про иадіоJІання з пра1 . 

Справа. про розо,11Ідуваиня сюа>

ги козака Роwенсько ї сотнt Щ

б.еноьRого по~у Федора Степан0 

ва на прикажчика гр. Го.11овиtиа 

Василя Лоринцов а за невип.11ату 

rpomelt за порції і рації , 

ІЗ JІИПНЯ-
12 серпня 
І73Ч р , 

ІО 
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49!9 !7!32 .»ІС!')'ВЗНПЯ kП . Q.мІхоtя П!ахо 

оького з гр. Beйcdaxou про 0;11,е 

ааим BIJ,01.tooтeR ві.а по.ц.11ого 
Іб-20 ло.повнмка Яна І(ус;:ти про виои.11 
.ІОІЛНЯ 

ку коифе.ztератJв nl.zt 1.1. U.oni.11!11 , f784 р. 21 

4920 !2044 Cnpa119 лро лривариеиня в пі 
,ЦSИО!'ВО kOЗ8kf8 О.О . 3азfрки , 

ВоJІоІ(иmно , Кочерfв Г.1ухfвоько· 

оотиt Ніииноького no.uy бунчук 7 січня 
11111.1 rовар1н11е1.1 стела1101.1 ~І(.\!Зше І7З4-

.!ИhНЯ 
ськиw. !'735 рр. 10 

492! 32095 Справа про передачу м Гене 

ра.п.ного вfJІсьхового CY1J:i супе 
речки за грунти 1.tl:a: а:ите.жяuи 
Ре11еm.1tвоьхоУ сотні По.11тавсьR 
го п0.tRY та ОотапtвоьхоЇ сотні 

І~ІИрrоро,11.оьхого noJl](y. 
Є дох-ти за І7ЗО р. !734 р . 25 

4922 20424 СказІ(а Іваницького соrника 

fl~.ІУЦЬКОГО ПОJІ](}' Па:а.tа 1.1.Инець 

кого та коnІІ уиt11ерса.1tв геть 12 .!U!СТОП да 
1.1аиІ11 про Н8АІІИИЯ ПОО8;11, . !734 р. 6 

4928 21592 Справа про вІ;11,6удУва1111я за-

га.п.иоиаро;цШІх повиииос~R різ !2- 29 
JІИСtопа;ца 

ИИЦЬКИІ.t цехо1.1 І.І . Ні жина . !734 р . 12 
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4924 ~І592/2 Справа про нак,11аденн11 apemтj 
на uаІ!на.. грека-купця 11. Н іжи~ 

Юрія Фt'Ір11акі нію~нськиu бур/.ІіІо,-jЗт~:-~~о 
pou петроu Тарнавіотоu. 1734 р . 40 

4925 42 ЧоJJобитна дружини чернігі11с; 

кого rrоJІКовника Uихаі!ла Богдан< 

ва на дружиf!У генераJІьного обоз 

ного якова ЛИзогуба за захоп.11,е} 

ня rрун!'у біJІ.ІІ кyrrJJeнoro ниu 6 JІИПНЯ 

llJHJl\З . - 1734 р. 

4926 З2І2І ПpoтoRoJl допиту старосанжа-

рtвського~ наказного сотника По 

тавоького_ поJІку 'fіІuофія Хоuенк.:: 

звинуваченого У втечі з Польс ь Іб берези 
кого походу . І7З4 р . 

4927 І73І9 . СКазки ново11J1Ищ::ьких сотен

них RОІІіоарів Ніжинського полк) 

про з6ір порцій і раці й для ро c~g;;~ 

492Є 32І22 

сfі!сьІ<ої арuії . І734 р. ІО 

l[онесення полтавського поJІК k~ -

ника Васи.uя Кочубея і .11ис т кн . 

Олексія ШахоВСЬІ<ОГО КИЇВСЬІ<ОUУ 

генерал-губернатору Веіtсбаху пь~ 

дозвіJІ на- ві.'П>НИЙ перехі;11. через 

форпости за р . Орель житеJJtв 

По.ІІТЗВСЬRОГО ПОJІКУ . які wаJІИ та~ І-ІО 

хутори '1'а ІІЛИНИ . нмн~. 
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4929 2ЗІЗ2 ,lІонесення помавськоrо ПОJІК( 

вого ос~вуJІа Івана Левеtщя про 

одеРJ!ання указу з вотанов.11ения1 28 грудня 
~иноУ uіри t ваги. І734 р . 

4950 З2ІSО Справа про збір ra ви;JІ.ачу 

rpo11eil: на у rриuання по.вови х І 

соrенних с.!уИИrе.1111 в По.1rавсь 

коuу по.и:у :а ~І,11;правку за.1и111кі r~;;:~ 
до Канце.1ярrУ . І7З4 р . ІІ 

49ЗІ 23І29 Справа про прове.ценRя реuон 28 вереси -
'r'J По.1rаво_!>ко,У форrецІ . ~~~а~~я ІЗ 

4932 32128 .l(онесення ПО.ПЗВСЬхt>ГО ПОJІ!І"О ~ 

ника Васи.жя Коч7бея канце.rярІ У 

про вІдправк1 по.u:овнх кowtcapi 

в u. І)Jоmня ;ц.ая розрахуmсtв за 

порції і рацІУ з J.ІиргородсьІІ"Яw zr JІИПНя 
І734 р , 

4993 32І27 Справа про ПІЖзначения знач-

кового rовари•а Івана Ковальчу

ка наказниu ОО!'ИИКОІ.І в Кримвоь 

ку СJІободf на Правобережну fкра ·~ ~g~~; 
ну, - І734 р, І2 



І '""~ І ""n•ct· 
NO•tJ>I 

4934 32!26 

4935 52!25 

49'6 32!24 

4937 52!25 

4938 2200! 

- !32 -

Донесення ПОJІТВВСЬКОГ() ПОJІ-

ковника васи.tя Кочубея про од.е -

аання указу про розрЗХJНКИ за 6.tИПНЯ 
iropцti' t раціf. !75-4 р . 

Донесення J вІдоwісn. Попа -
сьхоУ nо.п:ковоУ канцемрtї кн. 

о.пекоtю шаховоькоwу про ново -

:вписаних в ко11пуt !723 р. коза 

КЇ:В . 

Справ!~ про розшуки в •язнІв-
:втікачів із ПО.ІІ'ЇІВСЬХОі' В ' ЯЗ -

ниці Івана Сокменка ra Івана 

Нехвоj)ОІІSНСЬКОГО . ЗЗСУJІ,аених 

до 011ерrної xa!Ji . 

Справа про наw!р перенеоrи 

церкву з u. ОрелЇ Полтавського 

,ПО.tКУ :в Вориоог.11І6ськиІt по.~~к 

в зв • язку з побудовою УкраУнсь 

коі' л!нfї . 

Справа про заборону a11re.iяw 

.ntвоаереиної України без оф!-

!734 р. 

20 червня 
SI JJИПНЯ 
!754 р . 

!2 квітня 
22 rравня 
І794 р. 

.ц!іІних д.озво.пІв виіздити з Jно ~ ~;уе~~я 

!б 

12 

зеWНИ№І купцяwи . 1734 р. ІО 



- ІЗЗ -

4939 2283 Спра11 а про виdори полкових І5 6 ерез11я 

коu І с:арі в на І755 р . квітня 
І734 р. 7І 

4940 !526 Справа про в і дправку на по-

будову УкраУнс:ькоУ лІнfУ коза - · 28 травня 
!\'ІВ І ПОС:ПОJІМТИХЗ по,11кІв11tво 17 ~;;ня 
6ере:.:ної У_країни . І7 рр. І2І 

"' І94І7 Справа про лриRняття та 11ид -
чу пров іанту та ФУР8•У на JT!lf 
uаиия 6унчукових товари 111 І в та 

Ух " с .nужи телі в" в 1.1 . янов ! за 

1733 р. І784 р . 24 

4942 І4847 Спра11а npo саuовІ.u.не звf,п,. 
неяия з в •язЮІці uІрочниu ота-

uaнou u. НовоuJІИн НІиииського 

пову Федороu Р'оденкоu uJ111анин 

а1евського -цеху дУк • яна Артmен 
на , ув • язненного за невинонанн с ічня 
з"ага.ІІЬнонародних повиннос'l'ей . · 1734 р . 

494' 4847/2 паспорт , видани :t 6унчуковоu 

'І'оваришу В<іси.1евІ Гудо:вичу f 
значко:воuу 'І'овар1111у Фе;аору Гор · 

на проїзд з u. Глухова 1,0 t.t . 2 квітня 
~адяча . І784 р. 
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491111 ЗСбІ4. JJисту:вання з Нtиинськиw лоJІ 

ко:вникоw I:saнow Хруцо:виv npo :вf Jt

ПрЗJІку ~;цо вІйоьхового по 

xo.JJ.Y та прийняття R"оwан;ци від 

прм.жуцького полковника Ігната л:~6~о 
Гал:агана . І7З4 р. 

4945 SG"596 Екстракт чол:обитних 1'.хухtв-

оьхих wешканці:в , nо;цs11их на роз 

rщ. І'7ЗІ+ р. 

49.li б 30559 

! '""'"~"''" ~ ... - І····· 

Справа про пі:;цтвер;цжения І.!и 

Rі.аьоькІй церкві u. )(рол:sвець 
н"tииноькоrо поJJку права збору 

з :~~аающь t повf;1ерко:воrо. 

12 &ОВТЮІ 
І5.tнстоn;tца 
f734 р. 7 

49Ч7 30557 Справа про пt;цп~ер;~~,аения лід 

су;цноотt rрек і в-RупцІв u. Ніжи1 · 

своєwу оуду з апе.uщІ,йною !н-

станцtсю Генера.аьної :військової 23 .ninня 
к.аtще.uрІ ї ._ І734 ' р, 

4948 30555 ОnредіJІеиня каицеляр!У про 

розшуки Антона Пол:аrо:воькоrо ,' 

звинувачеиного :вНІськовиw Rанц1 

цр.~стоw I:saнow данчеиRоw- Неwи 

~:::"'к:!~:;~::~ннІ rpo~e11 і ь~~~ 
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НО•СІ"' 

4949 ЗО556 Донесення прилуцькоrо no.u o 

4950 30594 

вогс СУд.ці М!хаіІ.ха ЯrеJІЬннцько 

го про І.ІІfрову yro]J.y w:іж срі6-

рянсьюо.t жиrелеw: Процькоw Cewe 
нютенкоw і сrаростою р . Озеран 

OJJeкcaЩJ.pow Мо:же.левськиu в спр IZ листопа а 
в~ захоплення коня. !734 р . 

Донесення киУвської полкова 

канцелярії j лист генеральної 

вііІськової канцелярlї київське 

wy [uнтропо.~иту] з . скаргою на 

носівського поповича Антона 

Куnчинського за саwові.n.ие зв! 

JІЬНЄННЯ з у:в • язнення ceCTfl!ЧJIY 

і в-i:]J.UOBY З ' ЯВИТИСЯ ]J.0 ПОJ!КОІІО ' 9 грудЮІ 
канцемрJ ї. І7З4 р. 

495І 30595 Указ канце.uрії !Jернігівськ -
І.ІУ по.вковниІ<у UихаіІ.яу Богданов 

про розслі]J.у:вання СJ<аргн Сосни 

цьксго Ру.внuівського uонао-mря 

на полкового коuісара за на;ц

uірннй збір порцііІ і рацій з 

жителів с , Мале Устя. 
8 ·гру;цкя 
І7З4 р . 



1 ·"~~ І " .~" •. 
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4952 ЗС648 

І 
4953 30597 

- ІЗб -

І ""~ f:·"1~ • •. ". .., .... І ··~·· 

Сnрава лро звt.11.ьнеЮІя вt;ц за 

rаю.нонарохних nовиниоотеR nІд 

даних nІдск-sр6Ія Aqptя Марков~ 

ча , rенерам.ного ооавуJІЗ Івана 

LІа.иуйJІовича та ін., що nроаива-

ють в ае.пах лt;цnоря.цковаиих Че1 і~ ~g~~ия 
нJгі:вськІ й кафедрі . І.7~4 р . 

Донесення При.1уцькоУ по.кково · 
канце.u.ярі У про одериаиня указу 

про розпредt,1ення порцій І раці 21 JDІcтon.~a 
д.rя арwІІtських nо.ІІКі:в . І.731+ р . 2 

і 

4954 30039 ків с:р:::ч:::1 п:::;:::н: :~ r~::na а 

4955 29fJl7 

и.ігівськоІІ)' по.~~ку. І.735 рр. П 

Указ канце.иярІУ помаr.t J!tво

Оереиної України про пере;цосто

роrу в зв •язку з иапцоw: татар 

на nзцнtпрянське'ое.10 Оре.rьсь. 

коУ оотнІ та захоп.1ення .rщей J Іб .1ютого 
ПОJІОН. 1734 р. 

4956 29294 Справа про спір w:f• отаwано• 

порохового заводу JіеоитІсw Ие

чаєw І священикоw w. J.tг.11ии Q.le1 
саІЦроw JІе.1111цькиw за ПортиикІв 

ськt грунти ОІJІЯ с. Ве.июхани 5 червня 
UглииськоУ сотні Стародубеьког~: ~rв,;я 
полку. 1735 рр. SI 
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4957 29875 Справа про звf.n.нения ві;11, 

віІІсьхового похоJІ.У через cmptc 
ть Оунчуаового товарииа ІСІхаА.1tа тр~В~~ 
JІоwонтовмча . 1734 р . 

4958 2І587 Справа про повернення кн. 

С>.ІексJвw Wенвrиковмw грунтів у 

ЯwпJ.1tьськНІ oomt НJ иинського 

nо.аку :вtІІоько:воwу канцеJІЯриоту 

Сеwену 5аруцькоwу та звільнення JІНстопа.ца 

І11вору Аого wатврt у ВоронізькtІІ ~:А 
омнІ вt;n повинноотеІt . І738 рр. І5 

4959 2І550 Указ канце.tJІріУ nоJІКам JJiвo-

ClepeisнoY УкраУни з о6 • явою про 

Ісwерть !7 оІчия !734 р . гетьман 
І11анм..аАnосто.tата;nонесення 
по.1ко:вих каJЩе.ІЯрtІt про одер.ан ~~~мь
ня указ у. !734 р . 

4960 26933/ донесення вахwtотра Rово~ої 

hiuoгo ПОJ:ку кн. L!ихай.иа Ухтоw-. 
ького та паспорт про на;11,ання 

koн elt ;n.ая перевезення 06MYJWІPY 24 6ерезиJ 
Івання . !734 р, S 



- 138 -

496'! 26933/ Справа про вІQІ.ачу паспорта 

rвану ПраВJІ.ЮJQ' д.ая проУзду в 

Росtю t на tеркторІtо Право6ереz 

но.У JкраУни і збору гро11еА з . 19- 22 
СІора:никtв Аого батька . ~g:;з~ 

4962 26932/ JІ.онеоення вfІtськового ханце-

.ІЯриота Ан;црія Щербини Канце 

.ІЯрt У з проханпяw BHJІ.8nt пас пор 

на проУзд в ~.tавток бунчух:ового 

товариша Сеwена JІизогуба с . Ан- 31 березня 
;цріУвка ЧернtгІвськ.ого по.юсу . І7З4 р. 

4963 26952/ Справа про вцачу паспорта 

:!И!'еПІ i.t . Воронtа: Ніа:инсьхого 

по.ІКу Івану Прохоровіf'Іу на про- §1 6~~~:; 

,"""".о1 "~··· •• ,...,. І ··~· · 

Узд до братів у w. wосхву. 1734 р . 6 

4964 26657 Справа про надання на ранг 

чернtгtвоькоwу по.юсовому судді 

Івану wокрfєвичу сtно.аатt на 

Деоняноько~.t;У .r:Jзf . 

4965 26656 . Справ8 про зв і льнення в Ід 

вtйськового походу нІииноького 

>-26 
червня 

1734 р . 

по.tкового сотника ЄвотафJя тара І4 червня 

овича . 1734 р . 



- І39 -

4966 25995 ЧоJІОdИJИЗ дfвицького СОТНЮ< 

ІІХова Се.1.ець11:ого на соrароду6сь 

кого nо.жкового ооrника Сеwена 

Га.1ецького за невиn.1аrу dоргу 

ra вfдwову передати з8ищен;у 
Q.І . А~опо.J.Івху Лохвицькоі CQT 
ні .Іlуdеноького по.аку . 

4967 25994 Донесеuня Генера.ц.иого вtІ!с: 

П травня 
І734 р . 

иового суду t .uior канце.аярІ і 
Wtнtс rерського прав.11tння про п 

ок.n:у ;no суду сrарооти с . марч: 

mин11 Буда Г.11ухівоьиоІ оотнt Ні 

а:и нського по.11ку ПІ.ІІикевича , звнн -
ваченого жиrе.1еw о . ХИне.1111 .zteo. 
воl-коwар1щькоУ во.11ооrІ Ваои.11е1 

~агу.11Іниw в наУз;д,і .на д І w та ІЗ rрІІвня 
захоп.11еинІ коней . І734 р. 

4968 25993 Справа f!PO оп.аа~у • трафу та 

ув • язненкя значкового rоварн11а 

пРи.11цького nоЛ1 Григорія Uед
ведовоького за невірне звинува

чення варвиноького .сотника мат

вія СеdааrІяновнча в хаdарницrв 

rз неспрQВ8JІ..1ІИВОІQ' вирІ•еннt йоГ617~ня го с:карги на .ІИТеJІЯ 1.1 . Варвкн 25 .u~пня 

Григорія rонч~ра . І735 рр. І8 



- !110 -

1 ·""~ І .""". 
ІІО • <J>ІІ ! ••••"'~"~"· ••ro• ]••••• 

4969 258§7 Справа про звt.иьнення Із си-

бірсьхоrо-зас.иання жоJІИПІньоrо 

чериtrtвськоrо поаовоrо c:rnt 
Васи.rя Ка.11евоь!І"Оrо , звин1вачен- j~~peзltf 

;~:~~ь:~~~nt на єпІокопа 11- ~~з;;. 

4970 25835 Справа про зві .п.нення вt:ц 

ві Іtсьжо:воrо похо:цу через Х»ОJЮ-

бу бунчукового товар~а Федора ;g;i~ 
mирая . 1754 р. 

4971 25271 Спра11а про 1111J1ання пІ:ц:во:ц 

~S4~0!'0Пt:ца 

28 .ІИОГО 

Іб 

з поJІКtв :ц.rя :вивезення оtиа з 

ЕJ.иовезькоrо С!'епу ;11..rя по!'реб 

ГенераJQ,ноУ арти.иерtУ . 1735 рр . 20 

4972 30525 

4973 30423 

Справа про пі:ц!'верuення re-

~~=:c~~::lt:o:;~~в::;~;m w, }r~~~я 

Чо.rобиrnа :а:И'!'е.tя w. Роwни 

.JJубенсьхоrо по.ику 1:ва11е .І{Іжевсь 

кого на значкового товариша Ста 

ро:цуе!оькоrо по.ику Rав"'8 Пучков

ського 38 иев1шАаtУ гро11еІl , по

зичених в Низовоwу noxo.w;I в w. 
АсtрахаиІ в V29 р. 

26 берези 
Г754 р . 2 



д••о•ро· 

4974 29202 

4975 28205 

4976 25585 

4977 28666 

- І4І - -

lІонесення rwцьхоУ по.~ховоf 

ханце.uрі,У t "заm~сна хнига" 
ПIJ!ki.teт та оцtнr:и хоиеІІ , nере;па 

пих ВЯ!'СЬХОJ.ІУ JІ.Р8Г)'НСЬІ\'ОІQ' ПО.І!- 18 6е'резн1 
ку . 1734 р . І2 

lІонесення вtRта t посполитих 

jc, Uарmнtвка ІвзJІгоромьхоУ 
Ісотнt Нtаиtюького •ПО.І!К)' і указ 
кенце.ІІЯрtУ нt11и11сько~.ІУ поАl<овни 

ку Івану Хрущову про обwеження 
Z7 травня в надзннt пІ;цво;ц проІз;цжзючиw 

2J~~в~~ через о . мартинtвку . 4 

lІонеоення значкового товари-

Ішз НІжиноького по.~~к.у Пе!1)а Uo-
царського про обрання Roro горо 
ІЦОВИІІ O'J'SllaHOW та не.цопуск прий 

~яти цеІІ УРЯJІ. І 7каз канцеАЯріІ 
Нt1111поькоW)' по.1ковнику Івану 

Хрущову про розс.1tх1вання спра-
29: березня 
І 'квітня 

~·· 
!734 р. 

УнІвероа.1 канце.rярН отароJІ.J -
~ ЬІСОІІJ По.ІКОВОІІУ оотниху Сеwену 

а.rецько~.ІУ з пІхтвер ,_аенняw 111 
ераrор::ького указу про 1!<ІJІ.ання 

ооцн rенермьного 67нчу11ного 

а wаєтків на ранг в КИ:Увськоuу 

ереяс.11авськоuу , При.иуцьно11у і 
Н тра:вня 

Старо;цуdоьноwу полнах , 1734 р, 
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4978 82!3! Слрава rrpo подачу віД.о~.tостеІ! 

Ь По.11тавського ПО,JП(У про wаєтю1 28 грудня 
Ін аданf гетьuвнои )!аЮІJІОІІ Апосто gзt;того 
Іяоw . 1735 р . П 

497 291176 "СхазRа" писаря гцяцького 

tio.u.:oвoгo C'fAY "ооифа Ситеж:ько 
о з :відповt;цдю на чо.юбитну Ні 

t,~\инського купця-грека НикоJІИ Ко с

}rанrинова на uaтtp Ситенського а 

~e:виn.rary боргу та указ капцем 

РН гз;цяцькоwу лоJІКовоw;у суцf 

.lapniнy ШтИ!!Іевоько~q лро розе.пі 

26 Береон 
І784-
с tчня 
І735 рр. f'УВВННЯ спраБи . 

4961 4339 Чо.1а6итЖ1 козака 11. Га;11,яча 

f:е11ена J!исогора на 6упчуко:вого 

овариmа .фf.11tna Борзакtвського 

а заборону продажу груноrу с . 

некрасова.. Гадяцького ПО.ІКУ т 

у1аз Канце.ІЯрі ~ БорзакІ:вському , 
про дозвіл на продаж 1<озацько- і~~~ня 
го грунту . І734 р , 

4981 (Преді тння Канце.1111рі ї ка 

;z,.онесення При.11уцьжоr по.ІКовоі 

::::~ ~~:ц:::і rpomel! ~~н~. 
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4982 Справа про з:вfJІьнення ві,11; 

крt посноУ за.1е•носrt Jро.аенця: 

11 . Г.t7хtв Q.Іемна Лзюбенка , ви

везеного....в ,І;ИТИИО'l'іІі ІСВЛі'!ЗИОІІ ~Р~ня 
О..екс tєw Львовиw до свого маєтк . [734 р. 

4983 Донесення оrародубоького поJІ 

Іковника Афанасtя Рцищ1111а про 

!оде~ання указу про видачу ко11і 

~~~~І.ІН хвитанці lt за nopцt ї t ра j~з:И~:оп~ а І 

4984 Справа про втечу з По.ІІЬоьког 

~оходу в І733 р. козаків Старод 6-
ького по.ІJJІ:у Фехора Яр110.11аєва 

а Га;цяІ.П>кого по.ау Васи.111 Ан,ц- ~?;;~ 
ІР1єва , 1734 р . 

4985 Донеоения При.1уцько У попове 

канцемр!У кн . О..екоі11 ВІаховсь 

ому про о;D,еgаання указу про по 

ачу вl;z,.0110C'!eR на uаЄ'l'кн наJІ,аи 

розnорЯJ,аениD гетьwана };аЮІм 

nooro.1a , 

4986 Донесення кmчн11ка генера.пьи і 
0

рти.1ерJУ КІНАРВТЗ Тарасова ; 
каргою на бунчуковоN:І товариrоа 

t.пtna Борзакозського за захоп-

23 гру;а.м 
І734 р. 

еиия nJІЯцу в 1.1 . Глухtв та указ 10 грудня 
анце.иярtУ генераJІьно1~1у осаву.пу І734 р. 

f;исенку npo розсJІf;а.ування сnрав1 . 
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4987 Указ ~анце.жярtЇ генера.1ьно~ 
вІІІсьхо:воІ(f ст про вl,.;crpoчx;i 

сrягнекня ГРQ8'еЯ з АРУ•ІІю1 Оун 

чукового rWІари11а Cicopyr111 за пе 

;:;~::::: ~~::~: . по11!11иха і7~~~ 

4988 6603 Справа про оСІrяиення соrениор 

І .. " ... ~~ А•<ТОО І """"' 

~1'8,()ІІІ!НОІІ DІ'е.ІІВ с , ~нкtв Нов 

ІгородоьхоУ сотні СrародуСІсьхого 25 червкя 

поау загальнонаро;цНИІ.ЕИ повинно ~~~я 
тяwи , I7S8 рр . 64 

4989 6791 ЛИС!'JВ8ННЯ З Лри.t)'ЦЬХQІІ ПОJІ-

:КОВОІ) хаице.~ярІєю про спорJUІ,.&ен 

ня та утрм11ання по.повоУ арm.пе ~ ~f;~~J 
~і У . 1734 р , 

499І 23887 Справа про призначення ІІ.ІL<І'l'И . 

та надання сінокосу чернІгf:всь-

~оwу ло.uовоwу rrисарю Григорtю 'l'pJ;~я 
~аВ:СИJ.ІОВІІЧ)' . I7S4 р , 
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4992 6794 Донесення отароду6ського лoJJ 

кавника ОІексан;11.ра Дурова про 

О;D.ер!ВН!fЯ уиазу про опор~еппя 

::~:~о:;:; . K033kfB J,O вJ Jісь- Iri~B~~ 

4993 6793 донесення Нt.ІИнськоf ло.ико:ео 

ианце.11ярtУ -та уиаз fенера.nьної 
вfА.оьиовоУ -иа1ще.tярtї про заwtн 

козекtв НfJКИНСЬКОNІ ПO.Jll(Y . роз 

ufщенvх в При.11.уцькоwу oon:y , в 
Із в • яз1<у з голо;D,уввнияu , хворс6а 

uи та cwapn1Joтю. 

4994 6792 Донесення t реєстр Канце.tярj 
Ігенера.1ьноУ :вtА.ськовоf арrимрt 

~.~::~о::.и::t;~тре6у в cno- fтg~~:н 9 

499 2ЗСО6 JJиотуваm1я з ротuістроw над-

ІВfрноУ хорогви Петроw Ку.1116ою 

~ро вотаяов.1ення розw.іру utсяч- :? 
их порціонів І рацІонfв ;D..ІЯ ко -г~~J 
анІ ЯцІв . I7S4 р . 

4996 Справа про 06т11•енп11 етапу 

;D,оров • я 6унчумвого товариша .l! -
ни.11а Кapnepi , якиІt вtдuов~вся з 

витися до генера.ІІЬного cy]JJ ло 
9.106итнtІt жи те.1111 11 . Гдухfв Іва ~8~g:~~~ а 
а Кравця , 1734 р. 
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4997 2382- 7 

4998 І7З 
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Справа-про утриwання та роз-

wtщення Аs.овського драгунського 25 берези 
ПО.ІІКУ на територf Ї НtжинсьІ<ого gз~tого 
і Чернігівського полків. І7Зб р . 

1.fомбитна Чернtгівського по.~ о 

вого коwісара Григорія Стахови-

ча на :в.цову бунчукового товари-

та Агафі ю 'І'арновоьку за лобу;цо-

в~Р:::ь:~ 11с~~:~~у грунті в 6 fj~в~~ 

4999 ІЗ6І3 Указ По.11тавській поJП<овій 

І<анце.11ярі Ї про розшуки І<озаків

втtкачІв" направ.1ених в КИрасир 

ськиІfпо.хк . 
17 черви 
І7З7 р . 

5000 Qтрава про рівноwірни ІІ розпо 

;ці.11 збору порцtй і раціІІ ;цJІЯ ро 

іІ!ських f -І<ощ~анІІІсьІ<ИХ ПОJІІ<іВ б Г~УJІ.НЯ 

в Київськоwу І При.цуцькоwу по.11.- J~~в;я 

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

••<ТОО " ""' 

І45 

ках. _ - І735 рр . 2І 

5001 єкотраІ<т для допові.цІ кн. 

о.иексію Шаховськоwу про право 

побmови воронізькиw сотни:коw 

Іваноu хо.nодовичеu перевозу на 

р . Деоні Ot.nя с . Пирсгtвка Нов
городської сотні Стародубського 

полку . І734 р . 



5002 

5003 17575 

5004 14003 

-147 -

Справа про вимогу на,nмірЮІХ 

порцtА t рацій Uех.1ен6111:ьхиu 
корпусоu з nтe.ttв Старо:.у6ськ -. 
го і нtuиського по.псів ; про ~~вня 

самові.tЬне заАн.яtтя nартир та квіtИя 
яепо;цобсrва . 1735 рр. 

Справа по скерз t Петроnав.tІ -
оького монаотиря· на ІіИtелІв о . 

Бог,п.анtв1<а ВоронtзькоУ сотні Н -
жИЖІЬІ<ОГО полку за вt;цwову гат -
ти гpe6.tD та про оамов!льне ув 

язнення отаро;цу6оью1w по.кковни 

ком ОJІекоан,цром Дуровим зкачко ~S· ~~~~н -
:вого товари111а Ваои.rя ТІИО.акевич 1734 р. 

1735 р. 

Справа про вt;11,пуок з військ -
вого похо,11.у козаків Чернігі:воь 

кого t СтарОJІ,уdоького по..ІІК!в т 
ГОТОВНІС'!'Ь ;11,0 вихо;цу в похід 
при поtребt . 

Іб-21 
"Р1'"' 
І785 р. 

5005 14375 Донесення сtаро;цуООького по -
ковника Афанаоtя Ра;ццева І ві 

;цомІоn про В 'язкtв отародубоь і;р:~го 
КОУ тюр14! . I7S5 р. 

І94 
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5()()5 15596 Справа про ошукання дwитрои 

srm !5599 

5008 15604 

кадигробоu при купіВJІt :вина жи 

те.иt:в u, Вороні ж Ніжинського 

По,ІJКУ Федора Sа~нка з ювариша- ~О .m~~~ня 
wи .- І735 р . 

Справа про крадtжку речей з 

І.!и ха J.ІлtвськоЇ церкви :в u. ОЛИ- б травня-

шівці Ніжююького полку . Ї~~н~. 

Іfолобwrна uаке~ського купця 
Зота ЛеоН'І'ьЄ:Ва на Ні!ІИНСЬКОГО 

купця-грвкв Петра Ів анова за 
~~~а~~я невиплату боргу . 

5009 !5605 Справа про розорення ши нку 

та поби ття :війта кн . Андрія Ба

рятинського Федора Шраuка в с . 

lІобротове Кро.11е:вецької сотні 

НіжИ~юького полку козакаuи . 

50!0 !5625 Донесення ніжинськсго ПОJПІ'ОВ 

пика Івана Хрущова про о.цержанн 

указу про надання ;цoпouorn ксuі 

оі ї ло розп о.ц і 1ГJ uайна ГР• Гав- 19 кві rnя 
pиJJa Го.n:овкіна. !735 р, 

І '~""'"і"'""'. >•<ТОО ••••о 

23 



5ОІІ I56Z7 
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Справа про захоп.1ення аите.11е 

w. Короп ПавJІОw Василенкоw у 

Антона Аверкова WJ!Ина на р. Ко 
роп . 

20 берези 
Г735 р. 

5012 І5629 • Донесення Ipirи ІзраІtJІОвича 

з скарrою на старо;D,fdського по; 

::~~:н:':::;:~~0~";~:~~а ~І J;~е~~я 

50!3 Іfо.1106итна жителJв с . Риботин ~ 

Коропської сотні Нfиинського 

nоJІИУ Григорія Неоrеренка І Nак 

сима Грибаченка на овтаеника 

Парфена тихонова за .роз.Q"чення 

з Аf)ужинаwи . ю:І ніби СІу.ІИ ро

ІJІ.ичкаІІlІf та .ІИот киJвськоwу apxf 
єпJскопу про розг.ияд оправи . 

Іб-2! 

~;з5з~ 

50І4 !5605 Справа про крцtаку RонеJІ у 

50І5 І5607 

~и.те.11tв о . ·.ІІУ на1вцf Г.и:ухt:ооької . 

сотні Ні~НОЬІ':ОГО ІJО.І!КУ Пуmв.11. 

~оькоrо воєво;цотва Яковом Аука,.. j3т~~~~~ ІЯ-
І:~~кfни11. 1735 р . б 

Сnрава про звинувачення звач 

ковим товаришеw Нfаиноького no.11 
к.J Карпоw Огієвс.ьк11w кро.11евець-

кого соrника Костянmна Генааро - 25 кві !'Ю 

п~=о~:свв;~:~~~:г~:~~;;~х к н~З~р~~ю ІО 
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І "".~ 1 3 А Г О J1 О В ~ І! І '""""F •>•о:к•. 

н~~•р• 
••стоо ••••• 

5016 15608 Донесення роwеясьмго отаwа 

на Григорія Uанжоса про u.ирне 

закінчення справи 11іж козакоu 

JSрасноко.1111;цинськоЇ соrні: При -

.Q'ЦЬКОГО ПОАКу ГаврИJ!ОW гарwат Н-

коw і: козакоu w. Ро11ни Се11енсw 

ь~~а~~я Нехаєнкоw. 

501' 15612 ЧоJІОбитнц wаке;цонського куп 

ця-грека Зота JJеонті:єва на Н! -

жинське купецьке братс'І'Вс за 

затр~uку винесеннц ріmення в 

cnpaвt невип.1атм боргу ніжиноь 

киw куnцеu Петроw ДWитріввиu і 
24- 30 указ канцелярtї братотву про 

m;з~ розслt.цування справи . 

50!1 15613 ПротокоJІ ;~~.опиту бунчукового 

товариша ВасиJ1Я Jураківоького 

в сnраві огсворення його архи -

uандритоw ЄJІецького uонастиря квітня 
перед кн. Q.!J:eкci: єu Шаховськиu . !785 р. 

5019 15619 . Справа про перенеоення з Ге 
нера.nного військового суду до 

канце.11ярі ~ апеляцt ї Г.ІІУхівсько 

го Петропавzі:вського uонастиря 
~~~· на бунчукового товариша степан~ 
І7 липня 

J.ІиКJІаmевського за грунти . 1738 рр. п 
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Ко.о••е<•О< f1P•••· 

5020 !5628 Указ ПJ'І'ИВ.ІЬСЬКfІІ воєводсь-

jк fЯ канце.иярtУ про повернення 

!коня, захоп.11енного " цfJJованщика 

І&m" W, Пуmв.ц у пі;u.аних вдови 
Іrе'І'ьwаиа ,1іани.11а Апооrо.11а У.tяпи . 

~Е?~~ Чернетка. 

502! !7058 Оnреді.1е ния канце.ІІЯрff про 

Рf;;nердие«ня звання 6унчуково-

Іго rовариша ·дани.жу Карnекt 1'!І 

~ого сииаw мanitю і Сеwеиу. ~~~~~ 

5022 !75"7 Справа про видачу паспорта 

ноки.ияw Орnанського куrенсько-

о wонаоmря на проУзд по Лfво-

Ьереаяfй Україні д.u збору по" !5 .mroгo 
j!ерnувапь . !735 р. 

5023 !759! Справа про визначення гроmов j 

ОУІІИ -за порцtf t рацtУ , видані 
8 rравня-

Лри.11уцькиw ПОJІКоw дм драгуноь 
!4JmПНЯ 

ких полків . !735 р . 28 

502 !'7876 Відо11оотt nовторноl peвt:ffI 

w. Rово"'°и ra о . о . UІІрlеовичf , 

Ша6а.ІІИнов!!, Го.ІОвенцf НІ•ииоь- 5 .mrого-
кого ПО.ІКf. Ї?~~~Я 34 
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5025 17866 О'Jисаннв і оцінка uайна зна -
І~;овоrо товариша с . Нова Гре6.nя 

Іваси.ІІЯ СЩ!НіJІенка дм псrашення ІбZІ.ОВТІІЯ 
j6cpry uосковськоwу купцю Дани.пу І785~ 

І9 Gерезня: 
frо11и.піиу . І7Вб рр . 43 

5026 20843 Справа про виявJІення срt6ноУ 

r,у;ци на Право6ере.мнііt України 
І травня-~ і.u.я u. Гар11анівкн згідно з до- 2 червня 

):! еаенняu ієрея Якова Бутовича. І'785 р. 

5027 20852 Донесення чернігівського пол 

k< ов ника Іlихай.па Богданова про 

~;цержання lКазу канце.пярtї про 

!> бір порцій. і рацНІ в літню і 
},3~а~~я ~; и11ову пору._ 

5028 20842 Справа про на;цання дозволу 

~стаиовиm торговий день \ с. 
25- 80 ~слинках Волинськ~ї сотні Черні квітня 

івоькоrо_110JІКу. І7З5 р. 

5029 20846 О'Jредімння ~анцелярН і .iiи т 
енера.1у фои-ВеІІо6аху про с11ер-

І!'ь ;цвох подонених-поJІЯків Іrна-

-ira mахно і )о.пковськоГ.о ·та від-
t~ ь~.авку третього Івана Sичевс~- 2І квітня 
t<ого в 11, КИЇВ , І735 р. 
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5050 ""725 7каз Vанце.аярії чернtrJвсь-
КОІІУ ПО.ІDІ'ОВНИКУ UиxaA.r;y Богдано 

ву про І!ОЗС.Іfду:sання скарги п~.~: 

ковнмка Азовського По.ІDІ'у на ueF 
ського ОО'І'НІІка Бог.цановоького 

за nо6ІН''І'Я t безчес тя ІJ.О.tКОВогс 

micapя Аuагкина . 
JІІ)'!'ОГО 

Чериеrка . 1735 Р.• 

503! 2С1724 Справа .лро повернеяня в;цовJ 

внбе.аьоького соrника Івана Ми -

хаіІ:ловоького .WВрІ.І піманих в 

с . UуравеАки ВИбе.n.ськоУ сотиf 
І4-І5 

ЧернІгJ:воhJ<ого по.uу . 

~~~ Копія дох-rу за 1721 р . 

5052 "'1722 Донеоення <ra пере.1_tхов111! 'І'а -

б.е.ІЬ ГВДЯЦЬКОJ ПО.tКОВОУ 1(8Нце.-

л:ярJУ про торгові ціни на uуку 

та зернові ку.ІЬ'І'ури в utcтax Га 
}rW'~~и: J1ЯЦЬХОГО ПО.J!І(У В .!IXl'l'QU)' І795 р, s 

5053 2С1720 Справа про звіл:ьнення зиачхо 

Ьісго товариша Чер.нігівськогс 
полку Фи.ІtИuона Бог.цановича вJд 

Івмп.~~ати гро111ей , заборгованих 

його поuе.р.пиu братоu Яковом niA 8 березня 
ЧІІD І'Іf .ІЯНQ.ЬХОГО ПОХОАJ . 1735 р. 
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5034 2С17І9 Донесення Воронjзькоrо соте~ 
ного прав·.~~tння з скаргою на наr 

JІЯДача х;п• . Круnицького ІJернjгі -
ськоЇ Кафе:n.ри Федосія за прив

ласнення грунтів та захспJІення 

коне й у козаків с. Jtокоткjв Во-

ронjзькоУ сотні Ніжинського по.1 7 С!ерезн: 
кr. !735 р. 

5035 2<1718 Укази канцемріУ в Генера.u.-

5036 2С17І7 

ниІі війоьковий СУ'А про розсJІt'АУ 

вання скарги .11ительки 1.1. Г;~ухtв 

МаріУ ІвановоЇ за неоп.n!'Іту бор

гів ті укази в полков і канцем 
рН про розшуки· Химки Криворуч 

ки та ії' дітеІІ , звинувачених в 

пере.1Ю6стві з uринськи 1.1 сотнкко 

Фе'ДОРОU ТЗрасовичоu. ~~Т~~~~ЗШ 
!Jернетюг. !'735 р . 

Справа про отанов.~~ення часу 

заснування наJІежності та скщу 

1""""'1-;;;:::-","о. ••••• 

житмів с. пекарі НовоwmнськоУ 20 С!ерез~ 
сотні Ні1111нського поJІКу . !735 р . П 

5007 207!6 Справа про захоплення иаі!на 

Іоино1.1 городницького сотЮІка Чер 
Н"ігівоького поJІКу Григорієu Мо

.~~явкою у жиt>еля w. Богуслав Гри 
горія Борковського t>a пере;uачу 
розслідування справи в rенераль 

ний військовий суд. 
20 JІЮТОГС 
1735 р. 
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50З8 2С17І5 ,11,онесення сwо.1енського 1.tях-

ІfЧа Сеwена Хаатина з скаргою 

а новrоро;ц-оtверського сотника 

:Jтаро;цу6оького по.u:у.Хриоmчев- 15 .mтого 
ького за захоп.1еи11я ииrа. 1755 р. 

5039 207І4 Orrpe;цf лення канцелярі і про 

504< 207ІО 

озо.11І;цу;~анкя скарги ииtе.u.ки 

І.І . Г.17хів НJаиноького ПО.ПІ' )' W& 

pty Іваиовоі на бу11ч7ков11.х , зи -
чкових товари1ів ~а поспо.rиtих 

за невипмту боргу . 

Чо.tобитна оту;цента UнхвіІ.аа 

Федорова на генера.1ьиого хорун 

аого Якиwа Гор..11е11ка за погрози 

при розг.щцJ в Генеральиоuу вt 

оьксвоwу оу;цJ Арго окарnі'fПе11р 
Гор..11еика за побиття . 

24 .mтого 
І735 р. 

І8 берези 
1735 р . 

504І 20708 . ,11,онесеЮІя иите~Ів с . Случев-
ська ПоrаJЮькоУ сотні Стародуб 

оьхого попу кн . OJ!e1<ot 1:1 Шахов 
ськоwу з прохаЮfяw сприяння пов Р

нени1:1 овящеиика Івана ГJ;цова , 

:~~~~;::~~ Черн!гfвоько1:1 коно- r~g~~~ю 

Ков•<<tао 11JI".••· 
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5042 20539 Справа про підтверд.аення пра 

ва вJІасностt за вдовою Оуж)'ко-

вого товариша Івана ГоJІе116t овсь 

кого Єфроси1.1tєю на с . saoyxfв 
І9січня ТоnаJІьсьмЇ сотнt Стародубськог 29 березн: 

пoJmy . 1735 р . 

5043 20540 Справа про невилJІату 11атtр •ю 

по11ерJІОго значкового товариша с 

Су.nичІвки Черutгівськоrо ПОJІІ<У 

mафару генерального пtдскарбія 

АQрія Марковича Івану .Іltаевсь-
Іб січня-1<011)' гроmеі! 1 заборгованих :в Низо 
2J~~B~~ воІfУ поході . !3 

5044 2054! Справа про призначення канце 

,ІІЯрис тів-до сrароду6оької полко 

вої t судово У канцеJІЯрі !І ; про 

надання підвод із Ворон ізькоУ і 

Г.11ухівськоУ" сотень д.хя проїзду 
І7 грудня 

по тракrу до 11. Глухів ; про пі.1t !З .ІІD'І'ОГО 
сутність 6унчу1<ових товаришів . 1735 р . І5 

5045 2054! Справа про призначеnня знач-

кових товариmtв і з діте ІІ заt.tож-
Іб оічня-иtх козакt:в Чернігівського пол- 'і!7 Jl lJ TOГO 

ку. . І735 р. І5 
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5046 20553 Доиеоения капfтана І~tосковсь-

кого no.uy jіаксиuов11ча канце.d-
\Рі У з nроханняw звt.жьнення ;11.owy 
Ійого сестри Анни ІсааковоА в w. 
нt.иин вt.ц поотоїв t повинностей 

;11.онеоення стародуСSськоr по.ІІК -
Із о~ канцелярfУ за !732 р . про 

Іо;~іе ра:аиня указу про nрисІЇпу 
ро111еІІ , заСSоргованих у иите.ия 

~. Нfиин CawtЯ.m Федорова пtд. 

Nac переСSування , в w. lilocnt ь 24 .штоrо 
?28 р . І735 р . 

5047 20568 Справа про иеправи.JІЬне прова 

пення ревtзfЇ кро.11евецькиw оот-

~икоw Коо~нтиноw Генваровськиw 
о . По;~tо.1ове Кро.1евецькоУ com 

5-ІО ~~ж~оюько~ по.Цу 6уичУкового 
~з~з~ овариmа Степана Бутовича. 

504 20520 Оnf1 еа_t.11ення каице.11ярfУ про 

~изначеян~ значкових товари111І::в 
з заwоанtх козаків lfepиtrtвoь-

oro по.uу та виконання нИwи вt -20 сtчнн 
овt.цних вtІ!Оькових о6о:в •язкtв. !735 р . 

504' 2052І Справа про призначення Григо 

tя nокоти.11а наказm~w соtниІ':оw 
ІЗ-23 еприцькоУ оотні гадяцького ПОА січня 

ку . I7S5 р. 
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5(l)( 19079 Донесення коJІИmнього вfйськ -
вого канце.11ярмсrа uar.вtя uаво

JІЬського про звfJІЬненяя від вf -
оькової с.11р:би через хвороби т 

указ каніtеJІЯрf і при.'І)'цькоwу по -

1"""""1," ... ••<fO• ••м•• 

коввику І гна'І'у Галаrану про об ~ек~Т~:~н -

505! 20338 

50'32 І9225 

тnения хворого.' І735 р . 

Справа про посе.11е1111я в Стар~ 

дубськоwу поJІКу втікачів, як! 

Поверну JІИся з По.tЬІІІ.f . 

onpeдt .11еиия канцецрt Ї про 

подачу вt ll row Петроu Ан;црІєвиu 

купчого запису на воронtзькн!! 

wtсекиJІ w.ІІИв ва р . mостці , ;а.ал 

пtдтвердzення права вомдіння. 

12-IS 

~~~з~ 

5053 Справа про пtдтвердzеm1я прар 

вмснос'І'f Г.иухtвськоrо Пеrропав 

=~:к~г;.р~:~mря на wаєrки , 2~~~а~~я 7 

5054 І9929 Справа про обрання вНІrоw w. 
Г.жухtв НtаинсьІ\'ого по.11ку значІ\'о 

вого товариша Роwана Янова та 

заборон7 r.11хІвоькоwу оотпнІІ'}' 

Стефану Уwанцю оаwовf.11ьно нака~ 

· зува'І'и w!•ан ':'В розпоря;ц:атиоя ~~р~~~ rня 
в pa"tY•I . І7З5 р. !5 
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Справа п_ро вtдправJІення до 

вІJ!СЬІ<ОВОГО походу в ПоJІЬщу ЗН - 18 берези 

ЧКОВИХ roвaгffmiв З Пр:t~ЦЬRО ГО r;~;!'НЯ 
по.пку. 1736 рр. 

50Я 20623 Чо.юбиrна рrе.ая q>111а ноько-

го повfІ')' Дани.иа Новицького ra 
ОПреАІ.ІЄІUІЯ канце.uрІ r про АОЗ 
вt.1 на ч.оое.1ення в СrвродуООькс ~~ a~~=~;J 
~ по.пу. 1735 р. 

5057 20522 Донесення г.11ухівського оотн~ 

ка стефана Уwанцл про захоп.uен 

ня пfд w. г.~іухІв речеА та коне 
у ИЯ!'Є.ІІЯ с . U8рчИ!!Іина Буда йос 

Ф.а Со.'Іяника . 
20 січня 
_І7З5 р. 

5058 2С624 Справа про призначення СІJНЧ! 

ковоrо rовариша Петра !(у.ІЯС!ки і 

воронІзько-rо ооrника Івана' Хо,110 
;цовича овfдкаwи при розподІлt 

w'айна rp. Гаври.11а Го.1101111! на в 
Нtжиноькоwу і ЗІУ6еноько.wу по.n- квtrня 

1735 р. !5 

505 2Сб25 Справа- про пр~ !Ікяrrя Rавце-
lяярис!'оw в Генеральну :вf Асьжову 
Іканце.ІІЯрІю ко.зака w. Переяс.11Jв r rіі:::-
А.ндрІя Яновського . 17_35 р . 10 
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5С6 20557 Справа. про відправку ;11.0 1.1 . 

Мос_кви с·іаuськю: 6.11изнІJІІ"ів , яІ< 

народи.иися в родині аитем Со-

·рочинсь1<ої оотні ПІJІ.ІІУЦЬІ(ОІ'О .!ІИСТОПада 

по.и:ку Кузьt.111 Сfчкаря . н~~·~. 

5С6І 20969 Ві;11.оutоть про ":fЗЄТ1m t села 
в полкахJІt:воСІережної УкрзУЮІ , 

що заЛИІіfа.mся не роздаЮІІАИ ста 

Dfl.!нi з nо1<азанняu дворів . . 1735 р . І2 

5С62 !9445 Екстіржт розоJJfдування опра 

и про поdИття коза1<аwи та с. 

Добротове Кро.11евець1<ої сотні 

Ніжиноькоrо по"'ку вtІtта Федора 25 І(ВfТНЯ 
"ШраІП<а . 1785 р. 

5С6В 2!644 Справа про втечу з військо-

:вого походу козаків поJІКів Jli -
:вобере.s.ної та С.Побідсь;соі YRpa !истопада 
" . І785 р. 

5064 2!645 ,lІонесення 1<0.mmньoro священ1 -
ка ВознесенсьRоУ ~ церІ(ВІ! u 
Сосниця ll1<11ua Півторацькоrо кн 
Q.Ііексtю Ша ховоьRоwу та "'ист кн -
зя Черніrівсь1<оwу архієпіс1<опу 

:~я~овернення параІ/fіЇ} w. Со 21~~~~я 
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5Сб6 

5Сб7 

5Сб8 

5Сб 
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21972 Справа про невип.~ату грОІІеІt 

З а І783 р , КО.11ПDНЬОІQ' JІОХВИЦЬКО 

!IJ сотенному писарю ОJІекоан;цру 

8агоровсь1еоwу • . 

12 JllJTOГO-

из~н~. 

22036 Донесення Нtжиноькоf ПО.ІХОВО · 
анце.v~рії про о.цер11ання указу 

ро ре11он! 11остІв , переJз,цJв f 
ереправ ;11..tя проУз;11.у арти.~ерІ! 16 .llJCTQП;iha 

по тракту АО 11, lЗDІІ , І755 р. 

22020 ОnредіJІення канце.ІІЯрt ї про 

Іаtдправку ;11,0 оенату вtдо11осrеІІ 25 квітня 
Ьро приdут101 t витрати за І734р І735 р. 

22095 ДоиесеЮІя та вi;11.011ton зпач-

Кового тов~J*uа ГригорJя 0..екоа 
)цровича про передачу Рязаноько 
І0 ;1,раrунськоwу по.ІКУ. конеІІ , ку 

]ИС'l'ОПЗД!і 
~ених в ЧернfгJвсько11у nо.11Ку . І755 р. 

22Сб7 Справа про обрання каІЦИ,11.а-
20-24 

tв на поса.u Носівського ооrни 

а КИУвськоrо no.uy . і#~~-

22ЗІ9 Справа про приси.о;у з по.о:tв 
5- ІЗ t.11;011остеІІ з ТОрГОІІИІDІ цt иа11и н 

~ку t зерно . ~~~н~. 

19 

22 

31 

11 
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507І 22І78 Q~реді.!Іення І указ канцеJІЯрі:Ї 

5r172 22І76 

у полки ШвоdережноЇ УкраУни 

- про поставку вина до фортеці 

са1 . Анни по пропозиції гр. · ФОН 

Uінніха . 

Копія . 

Справа про призначення фак

тора ;цJІЯ іН;цуктового збору в ·с . 

Костянтинів РоwенсьноУ оотиі 

Лубенського полку по :виwозі ні 

.пиотопада 

I'i'SS р. 

жинського війта Петра Тернавіо 2В жовтня 
І785 р. 

5078 22177 сrrредtJІення І указ канцеJ111рі · 

5r174 2ЗОІ7 

в уоі по.ІЮІ лtвоdережноУ Украї1 

про nо;цанпя відоwостей з зазна

ченняw О!':JІа;цу козаків /кінних , 

піших , озброєних/ та кіJІькостІ 

значкови-х то:вармmtв , 

Справа про видачу утриwання 

з rадяцьр;о-го 110.JЖу лля хворих 

Ар:хіпrелогоро;цського ;црагуноь1<0 
ІІО поJІІ<У , та продаж провіанту і 

jФураау д.ия інших про їзджающих 
арwійських ПО.ІІІ(і в . 

5-22 
J!ИС'l'ОП ЗJІ,а 

!785 р. 

1"'"""'1-,;;::-••стоо "''"" 

12 
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5(J75 23018 Донесення роwенськоГQ города 

oro orawSнa Г,РІ1гор t я ~нжосенк 
ро зна~щеНня значко:виw rовари-
еw Лархо11011 БаРдаченкоw паопо lб жовrня 
а коwпанfйця Іва на Сидоренка . 1735 р. 

5(Jl 23019 Справа про видачу утри11ання 

5С:П 23024 

5078 22816 

з військових приСSуrк і в священи 

у Сербського гусарського полку 

epCSy Софрону /Jи.JІашевичу . 

Jn.ІотуіІання з rенера.JІьниw вt -
оьковиw судоw про НеБНЇЗД з w. 
ГJJУх і в вдови ніжинського купця 

Гorn ;цо Закінчення розо.JІtдуван 

!9 11\ОВ'l'НЯ 
!'735-
JІЮТОГО 
!736 рр . 

ня справи невип.JІати боргу СSунч: ІіІ~~я 
ко:воwу товарІ!mу якову маркович • 1734 р. 

Справа_ пр_:~ продаж жите~еw. w. 
Короп Савою Паиченжоw "дяджівс 

жого грунту" .JІакея .іwператороь 

кого двору Артеwа Панченка. 

25 квfтня 
ІЗ rравня 

!'735 Р: 

5079 22825 Q'тред,і.nення Канцемрfї npo 
передачу до Генера.т,ного вtІІоь 

вого суду справи npo звинувач:ен 
ня знач:коВого товариша Ніжинськ го 
лощ Карпа Ог.ієвоького у вСSивс -

·ві житмя w. Крі:мевець JJУк • яна 
Винника . 

25 квітня 
І735 р. 

1"''""'1 '""" • •<1"<18 • • • • • 



500( 22825 
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Докесення ;11овринс ькоrо анте 
JІЯ 1\!t.toфfя Прихо;цченка з окар

гою на коЗака ГJJухівськоУ оотні 

ЯКИІ~ІВ якОвченка за невірне зв11 

Нувачення В крадt•ці горtци , 

побитті та с1'ягненнf грооеіІ . 

508І 22822 _ Справа про побиття ЗІfІІЧКDВИІ 

товари111еw Іваноw Котляренкоu 

2І кв!tня 
!735 р, 

· коurrаніІІця по.о:Овник11 Григорtя 
Пав.;1101111 Петра Фи.1оненка на .1t - і ~~~~Ня 

І ·~-1 "~"'-~ІКfО• •>••• 

нtйних роботах вс . Во.l!окитинJ , І737 р , 8 

5082 22824 Справ_!! про роз1117КіІ калузько 

го к.упця Анисиuа 3oJJO<rapeвa , 

~винува;еного в зневазі кн . Бо1tІ25 квітня 
mнського . 1735 р , 

5063 22830 лист kиУвськоwу генера.п-гУ-

бернатору про про;цаж товару 

Нfиинськііх купц ів Кос<rянmна f 
ДWитра .nиnоьkанІв ;ц.u випJІSти 

Oopry пот<овннку Аракчеєву . 

5084 2mв Опре,цt.,ення Канце.nярfУ про 

зв tль неНня вt;п. в і Ііськового па-

КВf1'НЯ 
!735 р . 

хощ Оупчукового 'l'овариса lil.olice 7 берези 
ДWитреЙка через хворобу. І7З5 р. 
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5085 2309! Справа npo гоtовнfоn. ;11,0 вН 
оькового nоход)' ot&J№HHИ і коза 

ків НІ&Иооького no..o:y , звt.иьпе 

них вtд О:JжІвницrва Ухраїисько'і ~e_;g:~~; а 
Jifнl ї . І7ЗS р. 

5086 2SIOO ОnредІ.1ени.я хаице.nяріУ про 

покарання козахtв ЛІвоО:ереаиої 

У'краУни за вtечу з вІйсьвового 

nохо;цу . 

5087 23!08 Справа про лризначеии.я оО:ер 

офіцера І бунчукового tовариВІа 

;ц.11.я розс.11Ідувания скарги ииrе -

JJl!Ctcпa:п.a 
І7ЗS р. 

.11tв о , Вовчх Козелецької со'І'иІ 

КИУвоьхого ЛОАХУ на . городничого 

КИе110-СофІіІоького "онао'!'Ир.я за гpjt.;o 
захоn.rения грунтfв, 17~ р . 

5088 23!09 ,ltоиеоения Прилуцької по.rково · 
ханце.rярІУ про одержання 1хазу 

:~н:=~~~: грошових знаків /гри ~З5JІИ~:ол;~а 2 

5089 23569 Справа про влиоаин.я батурин-

ськиw наказииw: соtиикоw: QJІексІє 

!Аеw:и;цовоьки" в хозацькиЯ xow:nft 
ЛОСЛОJJІ!'І'ИХ " . Баtурииа Нfиинсь- 3-І7 
!н ого лоJП<у . fУ~~н~. 
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5000 24052 Справа про пt;11:rвер;11,•ення на 

.11е•ності с.mсарного цеху в u. 
Старо,І!J'd-до по.1:ко:vої арти.иерії 

та пf;~tтверд.ення права КО{ЖО'!'У 

вання вJдкупНИJ.Q! отаття~.ІИ на 

утриvаЮІя ПоrароькоУ ратушt . !735 р. 20 
Є копfЇ до-тtв !666 , !667 рр. 

500 24240 Справа про звt.~ьнеЮІя вt;11, 

вtіІоькового походу хозака о . 

Погребки НовгородськоУ оотнt 

Стародубоьхого пс.пку Гната ма-
6- 8 

.иьче нха , -син якого був оnfвако .ІІІТОГО 

у кн. ОJІекс t я rеаховоького . !735 р . 

500< 24287 Справа про вtдправку до оен -
ту вt;11.оuостеі1 з указанняv wани 

кJв , якиwи воJJодtлн рооtІІоькt 

по1.1 і щ~1ки па територіУ ЛІвобе-
І березня 

реиноУ УкраУни. НЕ~н~. І2 

509, 24559 Справа n'po звf.n.нення віх 

поотоУ:а двору вдови значкового 

товариша АнастасН Гині в 1.1 . 

~~§З~~ РоІlИи JІубеноького поJІКу . 

5094 2480' оn~t.аенвя і указ канцещ ' Ї 

генеі)а.ІЬно~q с у;цдt Івану Бороз -,, 
про перекJІЗд та з:вtдеЮІя . 

Ї~~с~~ правних книг. 

. ..... ~ -" .,..,, ... 



5095 24005 

- !67 --

Справа- про roroвнton. ;цо вВ 

оькового похо;цу старшиІІИ f кО-

закfв , які повернулися з }(риuсь .пи5~~~~да 
ІtОГО ПОХОду. !735 р. 

5096 2ІJ8Сб Справа про присипу 1.111ргород 
ІсЬКК W ПО.ІКОВІІИКОW П8В.ІОW АпоСТС 
l.low донесення про стан спорца:е -
ня старшини та хозакtв, відправ ;~~ня 
-11ених на УкраУнську .1tнtю. !795 р. 

5097 2ІJ762 Справа про надання двох по;цо 

роа:нtх ,1;.tя проУзду поси.tьних ге ~ ~іf;~_::я 
нера.1а Деdt~инея. 1795 р , 

5098 24748 l(онесенвя Сnро;цуОськоУ І Че -
Нtгtвської по.rкових канце.tярfІІ: 
ро о;цериа!Пfя ;тказу про призна

ення провtдникfв t супровоцуn 
их суден по р. р . ,lІнtпро І ,lіеон ~~і~я 
t:zi. w. БрЯнськ ;цо києва. !735 р , 

509 2483! 0Пре:z~.t.11ення канце.ияріУ про 
ві.tьненія з яаqкових товаривfв 
КИЇВСЬКОГО ПО.ІКJ Іона 1'е.1еста 

Яpwo.ni: БоJІІсова , Сеwена Берка 

та Ін. , ув •язнених по справt 

ви6-орtв Носfвськоrо сотника . 
12 грудня 
!735 р . 



- 168 -
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5100 24830 JJ:oнeceнttя rадяцького по.ІКов 

5101 24829 

5102 159 

ника І'риГорІя Граdянки про при 
значення значкового 'l'овари:mа 

Ан,црія нёс'l'еренка кoutcapou ;11..и 
збору провtанm на випа;JІ,ок пРи ЗІ жовrня 
61t'l'я по.ионених. 1785 р. 

JJ:oп~eIOJя rцяцьхоУ по..о;ово· 
канцемрі "і про цt ни на wyxy І 

зерно в ~о'l'нях rаАяцького по.а; 
За серпень 11з5 р . 

.11:онесеm1я t вІJІ,оufсть сераа -
та Івана Арсеньєва про форпос 

'ти в t ;JІ. ПеревоJ(очні ;11,0 ки'єва та 
twенниІІ ок.иа;11, ста'8иНМ t к:оsа-

V вереси 
1785 р , 

хtв , які Ух о6с.Q'ГОВУDТЬ . 1785- 17381 70 

5103 717 В!;цоwостІ Чернігівської по.1і 
овоУ ка;це.uрії про провіант і 
ypu, ви;цаииІІ: на утриwа"нНя ро-
·1 11:ських арwНfсьКих по.икІв. І735-І788р 65 

51~ 2158/І Справа пРо роз1111ки на терито 
J У JІіво6ереаноУ 1краУни В'l'іка

J в-по .~онених та'l'ар f 'l'урхІв 'l'a 
ві..ІІЬненвя 'l'З'l'apи:tta Аt1;11,и6ая , ,вз -

Іrого в по.1он ІоІИргоро;цськиw по.11- ' !4 вере<::н~ 
~oBmJKOU Па:В.иоu АПОО'l'О.1ІОW В J:72 ~~і;я 
ІР · на Ку6анських С'l'епах . 1740 рр . 46 



5!05 2203 

- 169 - -

Bt.uouocrt, t осо6исrІ rа6е.1І 

поJІКових каицемрІ R Ліво6ереаи! · 
УкраУни про зн::~чкових товаритt1 

! коз ак!в , якt знахо]І.ЯТЬОЯ в вФ

оьковнх похо.11.ах , на форпооrах .5 сtчвя 
r~ в.11.оuа . І735 р . 92 

5106 2205 Справа про nt;цда чу севоькоuу 

купцю Іва;у дРано1q в tдкупа на lf червня 
посrавку вина в 1.1 . Царичанку :ir.o іЬ~ёр~н: 
~ртецt св. Aиmt . 1739 рр . б! 

5107 !5163 B!;11.ouocr! t осо6иотий raCІeJJь 

Га..яцької по.ІКовоі' канцемрІ У 

про значкових rовари111 t в t коза

Ікtв , які знахо.ц«rьс я в вtіІсько-

~оuу псхо.ц! на форпостах та . вnо 30 вереси: 
ua . !755 р . 18 

5108 24907 Донесення 6а туринського нака -
ного оотн11ка о.nексія .lІеІ.ІИ :~r,овоь

~огt t указ канце.~ярtї про н в.ца -
11 Я 150 пі:~r,вЩ в о . Усrечку Ново 
~..111ноьхоr сотні Нtанноь:кого по.11 

~:н::к:~~в~зення ;ii;epeвs :ir.o о . ~rsз;~ 
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510: 25І55 ТЄр11ена ВбІ:ІІІ'!В отаwну .... 
Са.1тикова Дtвиця НІ~пrоького 

полку Григорію ~бриковськоtq 

вt,ц віІІоькового похоnу через 

отарость. 

·Черне'!ка . 
~вІтия 
· 11зs р . 

5ІІ< 252С6 J!оиесення ханцс мриста Гене 

рального вtІfськового суду Са11е 

на Мочоного t аб111ит кавцецрtr 25 січня 

Про звію.нення ві.JІ. посаді~:. · І7З5 р. 

5ІІ 25207 Донесення НtжнисьхоІ ПО.QІ:О-

sп: 25208 

воf канцемрtІ про о;n.ер;sаняя 

указУ каицемріУ про розuіще11н 

та утримання рекрутів в Ніо:н- 29 0 fчня 

ОЬКО.І(f no.o:y. І735 р . 

Донес ення ЧернtrtвськоІ no.11 о
воІ канцецрtІ про о,цериання 

указу про роз11іри збору провів 24 січня 

ту І ФУРЩ ДJІЯ консистентtв . І7З5 р. 

5IIJ 252ІО Справа · nро в1t;11.ачу 40 крб , з 

к-анцемрt і зборів на канце.111~ · 
ськt витрати Генер а.n.ного вt lf- 7- 00 

СЬІ<ОВОГО суду . rtrs0 ~~ 

1==1-;;;:::;:-
••<>О• """' 
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1 ·"~~ І "'"'"'':т. 
..... р.11 

5Н1. 25І55 Терuена а(Іmита отаuану 1.1. 

СаJJтико:ва Дt:виця Нfаинського 

по.ику Григорію ~<Ірико:вськсt.ІУ 

:вtд :військового походу через 

отарость . 

·Чернетка . 
квітня 
•!735 р. 

SIH 25206 Донесення канцсАЯрнста Гене 

SII 25207 

sш 25208 

5Іl2а 

ра.аьного :вtІtсько:вого суду Ceue 
на Wочоного t а(Іmит каfІце.tярtІ 5 січня 
Про звільнення :вt,11, посаДЙ. !735 р . 

Донесення Нtа:иноькоУ по.жко

:воУ канце.uрtУ про о.церхаю~я 

указу канЦе.uрtУ про розutщенн 

та утриwання рекрутів :в НіІИН- 29 січня 
оько~q поJJКу . !755 р . 

Донесення Чарнtrt всько У пол: о

вої канцеJІЯрІі про о;ц ер:вання 

:~а~у ";,~~=:=~~P~R~.~~~:";,~~=ta ~~Qgі~ня 
Доне<:еннеПри11уцкогоnо11кового І73Sр. 
е<:аупао11рнн~rтннwерnротив:uюуr1отребленніі 

r1олко1:1wх комиссаров нофн1~еро1111рн юwсканнн 

'"nорцніінрацнАмсниенІUІКие~ю-Печерского 

NОнасn.ІрJІ,Іf&ХQІЦ"ІЦСГОС••Прнлуцхn.111олку 

""~~:;к~о:-~~ "'"•І''"....,""." ","-
Г}з;с~~ СЬКОВОГО Су'Ду, 

1

."" .. -J,~··· 
Alf<YOO I••••• 
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5ІІ4 22703 Справа про надання дonowoni 

з по.ІІКJJЗ JrtвodepeaнoY :Украі'ни 

Ідля коuісіі' пt,ц керfвниц'І'Воu 

генера.1-ІІSІі!:ора ІD,уJЗалова д.tя ро• ~~fr~я 
dfт на р. Дон . І735 р. 2І 

5ІІ5 252ІІ Справа про видачу паспорта 

Ікот~11ньоuу вІ!!оьковом;у канцем

ІРисту Івоmну JІеІJНецькому на 

npo і'з;ц -;!І.О u. Псков д.ІЯ поdаqеп- . 
Іня з dраrо11-поковоьки11 архиєпІо 8-9 сtчня 
ОПОІІ Вар.11аамо11 . І755 р . 

5ІІ6 25344 Справа про :емСіори оотникfв 

Зfнкfво •ку , Веприцьку та Раше -
ьк:у оотнf Гцяцького ло..uу . І735 р. 8 

5ІІ7 25355 Справа про розс.1Ідування ска 

rи нtиинського по.икового хорун

JІОГО Івана левицького на поган 

харчування та хвороdи в його 

коuа~щ і при Ваои.11ькtвсь1<f lf гра ~~~ня 
ниці . І735 р . 23 

5ІІ! І992'7 ,lІонесення генера.1.ьного оСіоз 

ного Якова ЛИзоГJСі8 з npoxa1rnя1 

ЗВf.Щ,НІfТИ ВіJІ. гро!ІІОВІІХ поСіорfв 

пте.1tв с . ФОО!fвець , яRf наJІе 

&В.ІОІ Генера.иьнfІt в t ltoьRoвtlt ap'if-
16 

кв t тн 
.1epti' . І735 р . 



- 112 .., -

5ІІ9 25952 Чо.1106И'l'Н8 оотника НіJИноько · 

lІ.РУГОУ ооrнІ J!еонrІя Uачеровсь 

кого про вмания на ранг о . 

Пр кn)Тень .• 

5!20 26(]14 По11flІ,01Uення канцеирfУ wf -
н!оrероького nрав.rtнпя t опре

дf.11ення канце.11ярtї про вип.11ату 

уrриwання із вtІІоько:ього окар6 

:;~~::::~е::;":енерааного ~ ~і?§~ ~~ чи 

5!2І 26!99 Сnрава про cntp за :во.11одІню 

о . Топчfївка О.ІИ111евськоУ сотнt 

Ніжинського по.ІХу wla: Н і ІИнqь

. ки w протопопQw Стефаноw Во.1охо1 
СЬКИW f О.ІJИІDЄВОЬЮ!W СО!'НИКОW 

rвано11 Шраwченкоw. квітня 

є коІlі і ll,OK- TIB !669- 179! РІ !735 р . 29 

5!22 22!62 Справа npo в116ори носІвоьки1 

соrникоwJffаииоького по.uу бун І вересня 

~уковоrо rовариша Карпа Шау.ttи . 2}т~1~~я 30 

5!23 Z7I59 Донеое_ння чернігtвоького по 

ковника Nихаnла Богданова про 

ОJtераання ук азу канце.11ярt У про 

повернення в розnор,ядиевня оот~ · 5 JDІотопа; а 
козакtв-куренчикtв . !735 р . 4 



- І7З -

5І2 272r7 тао:е..п. При.11уцьхоf ПО.ІХОВОЇ 

канце.ІІЯрff npo кІ.п.кJсrь зна'f

хових rовари111Ів t 1$озак1в , які: 

в в иаявнос.tt m в вfRськових 
походах. 

5І25 278411 Справа npo вип.1ату грошей 

29 • KBf'rHЯ 
1785 р. 

на уrриwания ч.1енtв KowtoiJ по 2І rруд,ня -
перево;цу І оводу правних книг •ti ~~~;ня 
w. UосквІ , .!786 рр . 40 

5І2б 28075 . Onpe;ii,J.1eннJJ канце.mрt ї про 

розо.11f:дування по лиоту ю1Ївськt 

го архиєпtскопа Рафаі'.11а ЗаОо

ровського про о:друа:ення zите.1.і:в 

о . РиОоrини КоропоькоУ оотнf Hf 
ииноькоrо no.uy uaKoи.wa ГриОаче~-
ка і Грицька Неоrеренка і:з оес1 2r травня 
Р<!WІІ , . I7S5 р. 

5!27 290!3 СЮре;цt.1.еиия канце.црt ї про 

розо.1t:драния скарги пtuаних 

Оунчухсвоrо <rовариша Данила Sa-
(lf .m в с . Ревуrинцt Іфо.1.евецько · 
:Сети! Нfжиноького поJІКУ на кро
левецького оотниха Коотянтина 

Генваровоького за невІрниЯ роз- І2 Оерези 

подt.11 порцtЯ J paцtJ! . fl35 р . 

11р•••· 



5128 ЗIJl(Jl 

- 174 -

tfоJІоdнтиа Івана Гор.аяRевича 

з nрохання~.1 вип.11атитн грошt за 

виго тов.nени!! у, І72З р. !!ого ;ця 

;цько.w , иитєле.w .w. ГJІ)'хtв кар-

пg.w Лt:Ідвисаро.w порох , якиіІ 11..nл 2б ЮІfтнл 

вtі!ськових потреб та розрахуво 1735 р, 

1 '~"""1 ,~"-·-- ..... 

512' 2344-5 Справа про побиття tцукто-

515' 4752 

5151 4520 

~оrо - з6оJЦИка оер:а:анта Якова Бу 

иfна в .w . Wг.n1н Старо11,убоького 
полку ворuеноьЮІ.w о та рос тою 

Степаноw НовеноьІСИх за невірІПІ 30 оfчня 
Індуктови!! збір та зневагу , 1755 р. 64 

Справа про відправку в По.u. 

" в розпорІQ.Аення поцовника 

Азовського nоп:у СитJив козакі 

tз tfернt гіво ького f Старод1Ось }l :~~~; 
кого по.цJв . 173~ р . З3 

Справа про звинувачення ГJІ.У 

хtвськи.w сотниRоu Crenat1ow УШІ -

цеw utщaи-w. ГJQІхtв в вtдuовt 

виконувати загаJІ.Ьнонароднt по- §g ~~~~==-
п~ооті . І7~р. ~ 
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5!82 6759 Справа про п І ,11, твер:цженкя: праjв 

в.rаонос'І!f С!уячукового !'Овари111а 

Пе!'ра Іоtрицького на с.11. До.~и-

t'И чf t Росль та грунrи в WеJІИнс "~0°~:~:;нJ 
кі:ІІ остнf_СІ'аро;цуе!оькоvо пo.l!J(y . 1755 р . 62 

5133 7(J7I Указ ка 1щетrрІ J .уравськоuу 
соrнику Прилуцького пс.~rку про 

реuон!' иите.пяwи oomt гpe6JJt по 25 травня 

ш.rяху ;а;о !f· !(и Jв . !'735 р. 3 

5134 7(]72 Справа про п t:ц!'верд.z.енкя пра 

в.іасноотt на грунти за овящени 
коu ВознеоеноькоУ церкви у u. 

5!35 7(]73 

Сооницt ЧернІгівоького пову R;c ~ ~~~.:;я 
uo.w пеrровичеu. !735 р . 14 

QтредІ.11еиия в:аицмя:рfі npo 
видачу паопорrа Дани.цу Новицько 

1Q' на пр0Уз;1. в ()ршаио.ькиJ:і nо:вtт 
19 березf 
1735 р . 3 

51~ 5-г:77 Справа про з винувачення: иите 

~е1го . МихаRJІf вка Черяігі воьког 

Plo.uy Івано~ Peilxou . Пеrра ВD11це 

Іховича в крt1,11,і иці коней та про 

rневип.11ату грошей Реяхсu овоєuу 

Р JІУЖИте.~ш Uар!'ину Мм.кя:ку та по- ~~о~~~=~;:" 
)1иття Rого ,цру.ин!! • I7S5 р. ЗІ 
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5І37 4935 Справа про невипмrу wartp • 
по1.1ер.1.1ого значкового tовари•а 

Чернtгівоького пе.uу дани.жа 

Прокоповича Антону Шарnи.тJУ гро 

mеА ,заборговаиих в Низовоwу по 

хо,11;1 . 

5-26 
.:ит ого 

1735 р . 

5І3 4078-І Указ канце.аяр!Ї г.1ухfвоько1.1 

ооrиику Сrепану Уманцю про вип 

.1ату грошей на утрмwання При.11 

цьких ПО.ІКОВІІХ та соrенвих сят 

жиrе.1Ів та канцеляр::ькі витре-

5ІЗ 560'5 Указ Сена~ і канце.mрtі' у 

по.акав! каицемрі У JіІвоСіереано 

УкраУни про заСіорону nід:вищенн ~ ~~~~~~ 
цtн на покупне ор!Сі.ІО . П'35 р. 

514< 48!6 Пpot.tetopfя нaroJH<oJJeг!i' І 

указ капце.urрІ ї про розшуки на 

територІ У ЛJвоСіережноУ України 

WОСКОВОЬЮІХ купців Wихай.ІЗ 

Євстрашова І J.kкити Гриrорьєва 

та вtдправку Ух до 1.1 . Моопа . 

12 гру;цня 
17&5-
оІчкя 
1736 рр . 

514 402В:І Донесеtmя І рапорt' Генераль1р-
rо вtRоьковоrо суду кн . Q.lleкot1 

ІІаховськоuу про розГJІЯНУ!'t в 

березнJ справи . 1735 р. 

І '""""-1-;;;:::;:-••<ТО• І """' 

І! 



514< 258! 

5143 2785 

ВІ'°"''"' г'"""'' nom<oв,J 
канце.urрtУ з особисnw nepe.itl -
:кow козакlв , які пр~6у.1и з fіо

zьського походу ;11.0.11.owy. 

Справа про обрання поаових 

t сотенних з6орщик і в податкtв 

на tepиropU ЛfвоСіереаиоі Украї 

!755 р. ISI 

f7B5 р. f14 

5!44 4882 Справа про невип.~~ату в.цовою 

5!45 4С67 

5РІ €779 

грецького купця І)рія Гоrи Євдо-

~ fєю грошових 6оргtв бунчукови~ 27 JІИстоn<'1.а 
товариmаu Григорію Скорулt , Ге'~ня 

~дору ІІ!ираю та tн . 1735 рр . 108 

. В f;цо11оотt з oc0Ciиcm1i1 nере

И:і коu росtян-втікачtв , виведени 

Ьоо І Іtськиuи вНІськаШІ" з По.111>щІ . 

Bt;D.011ocтf з ooo6иcmw пере.11! 

011 росіян-втікачів , вющ1ен11.х 

ЬоаtІtськиwи вІІІ.ськаwи з По.~rьщt 

і ЗІІJІИШSНИХ в 11. Сrаро11,у6І під 

вартою. 

fравня
жовтня 

1735 р . 

JІИСТОЛад,е 

1755 р. 

264 

!О 



:; І78:; 

І ~-~· 1 
:::;:- З А Г 0 Л О 11 К lt 

5!4' V85 

5141 2781 

BiAOWOO'l'f Ч"ернtгІвоько! по.а 
ковоУ канцецрfі з 0006исти11 

пере.1tхо11 значхових rоваР11111fв 

І ·козаtt:в , які поверну.!Иоя з 

По.u.ськоrо ПOXDJl.7 JtOjІOWy . 

Справа про вtжправк7 «озакі 

!з по.ІК!В .1Іfво6ере•но'f t С.106!; -
оької Україин :в корпус rенере.11; 

фон-Вейо6еха ra з6Ір порцій t 

рацІЯ ;~t.ІЯ арwіІfоькнх по.1кt:в . 

5Н9 2720-.8 Опре.J.І:аення канце.1ярІЇ npo 
:вц8ч1 )"f'РJІ11ання tз 1tанцецрtУ 
WЗ.1орооtІІоького з6ору · ро;цине11 

ч1г1Увсьхих ка.шикtв і коза11t:в 

1

'""'"'1-;;;:::::-
"t10• j ·•·1•• 

І7З5 р . 154 

І .1ИО'і'ОПІ a
V ГРУАНЯ 
І735 р. 100 

якf не поверну.ІИоя з По.u.оьког 24 гw;цня 
похо;цу . І7З5 р . 4 

5І5С ?'120-.7 0Пре;цt.1ення канце.1яріУ про 

ви;цач7 fз к.анце.rярtУ J.la.11opoofR 

:::о~о~~~~~:::::я о::~:: f,~Y~~ 2 

515 2720-6 · Справа про ви;11.ач7 гро111еR І з 

:в І Аоькового окар67 кн . ОJ!екоІю 
27- SO 

~:~;;~~ОІІУ на проlз;ц ;!!,О ІІ . Пе w~н~. 

дРJ•. UЛМРАУРСР 19е& З.•.lt376 - 12'r. 
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5!5< ms Bf;цouocтt і осо6истf m6елі 

НJжинсь1<0У , Лу6енсь1<0У , Переяс 

JІ3ВСЬКОЇ і ПоJІmвськоУ ПОJJі{ОВИ: 

канце.иярій про козакtв , якf по 

вернуJІИся з ПОJІЬСЬ1<ого походу 1 
знахо;цяn.ся в похgдах, та за.ан :~;:;;а;ц 
meнf ;цоuа . 1735 р. 17! 

5151 2850-І Вtдо~юстt . іfособистf та6еJІі 
ГадяцькоУ по.акової Rапце.аяріУ 

про наявність значкових товари 

шів :І козаків та ступінь їх го жовтня 
товності ;цо вt!!ськового походу. 1735 р. ІЗІ 

5154 2860-2 <Юо6иста ві;цоutоть Гадяцьке' 

ПОJІКОВОЇ Канце.аярії про значко

вих товаришів і козаків, від

пра:в,.11ених в ПерmиіІ по.ІJьоький 

похf;ц , 
жовтня 

1735 р. 

5155 3875 Справа про , вк;цачу утри.wання 26 вересю 
дJІя РосНtськоr apuH при переха f~;ого 

- ІОО 

;цt tз литви ;цо u. Ізюt.1. !787 рр . 378 

5!56 2885-І Справа про проведення реві -

зії в u. Нові /LJІини та с . е . Го

JІо:венки і Ша6а.r.инtв Н і жинського 

по.ІJКу в зв • язку з невtрни.w збо ~ ci~rп~~-
pou порцій і рацій . 1735 р, І4 



- 180 -

1 ·"~~ 1 ...... " .. 
•о~•р.о 

1'""""'1-;;;::-. ........... . 

515 3215 

5!58 ЗЗ7І 

Справа про пf;цtвер;u:ення ге 

rь11анських yнfвePQaJJtв гончаРt-

ському цеху 11 . Г.Q'Хfв про забо 

ропу козацьхfІ! ОТfJ8ИнІ вихори -

rовуваrи 'іх на паНПІИНf ra без - .иисrопада 

КОІ:ІТОВНО ..- бра!И вироби . 1785 р. 

Справа про пІ;цnерд•ення 

прав в..tаспості за козакоw: с. В - -

лин•а Чернtгtвського поJJку на ~=І~~~езн -

двtр t грунти. !735 р . ІО 

515' З814 Справа про ВЗЯ'!'~ ПІ;~tІУИСКИ 

про невиУз;ц з 11 . Чернігів УРО• н-

ця w: . Ковно ).kxal!.ta llo.tra на ч с~~я 
перевtркw-даних !!ого паспорп . І7З5 р . ІІ 

5Іб0 3956-З . Донесення fІРиJJуцькоУ поJІко

воУ Іанце.uярJ У і указ канце.tя

РІУ канце.v~рН J.Іалорос f іІського 

збору про приІІня'І''І'Я rpotиe ll . не 

допіаче11их з6орщиквwи пову за І&-23 
провtанr. ~g~. 

5161 9955-4 Справа про звинувачення киї 

вськиw генера.J,..rу6ернаrоро11 

ВеІtо6ах<Ш повову сrарmину в 

t1ад11tрноиу з6 орf порцfІ! і рацt 

В . ЙОГО І.ІЗЄі'КЗХ В При.ІJЦЬКО"У , 

JJ;убеноькоwу f Нfиинськоw:у поJІ- ~86g~~:~-
ках . !735 р. 50 

Арус. ЦЛМРДУРСР 1986 За •.1'37б - 12r. 



-- ІВІ - -

КроІо" 

5!62 ІОЗ72 Справа -про вtдwову козакtв 

:;с~:~;:~~ ~~;:~к:r:~;~~г~а;: w~н~. 

5Іб3 ІСббS Справа про розподt.1 оnцково 

5!64 !2547 

го 11аАна в с . Л)'стогород Г.~ухfв 

ІськоУ со!'нf Нf»rнського по.uу 
twl • Оап;цуристо11 ІІі!Тераrорського 

tir, вopy J.ia!Вfєw wанковоьки11 І зіІЗ ЇіЗ'~ня 
~кови11 товари11е11 11. Іі.1ухtв Гри- Іб червня 

r.opfв11 Огієвськи11. 1736 рр . 

20 

40 

ОпредіJІщmя нанце.ІRрfl про 

J:щцачу nopцtR t рацf R з IqloJJeвe 

jЦЬкоУ corяt Нt11инського ПQ..ІКУ ;ц~ 

!v r~wаяяя Г.Q'хівського гарнtзо

~ У. 
І9 Oepeз1 rti 
І735 р. 2 

5!65 !2575- Справа -про забезпечення Yt'Pf 
~ання по.11ьов!R ар'І'І!.1ер!І при ne 
РеЇздt з лиmи в 11. lзЮІІ та про 

Р ахоп.11ення rрунтtв наW'Існикоw 

k онського 11онаотиря ІоаУє11 у Оу -
~JІ<ового товари11а Сеwена rа.юць 

t<ого І осадження с.11 . ІсаУвки 

f1оrарської corнt ~ародуОського IS иов!'ня 
)! о.ІХу . f735 р, 
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1 ··~·~ 1 ... оом •. 

~О•<р.о 

5166 1295- 7 Указ канце.1.11ріУ кро.1евецько-

ІІ."! сотнюсу Нfаиисьжоrо nо.пу 

Костянтину Генваровоько111 про 

:ви;~~.ачу nopцiR і рацfА на утри- оо квітня 
WІния Г.rухІвського гарнізону . 1785 р. 

5167 12595~ донесенн't з1:1ачковоrо товаJЖІІ 

jгригорІя Ко.1огJЖва npo загоttв
ІКУ провt.анtУ на уrриwанм pexp,-
tfв 1Іри пере!зді з 11. r.ayxtв АО l9 «ВІtня 
~· Ю!Ув . 1755 р . 

5168 7187 Справа npo внбоJЖ nо.а..ових 

l ·~·"'j"•"'· ·-- .. ". 

~011JcapJ:a. на repнroptї лtвобе- ~ ~:rв~~: 
~•иоУ JкраУни . І735 р. 40 

5!6' 8594 Донеоення городничого ЧернІ-

ІвоьхоУ катедри о . JJJ.aнiв Ієро 

11онаха ЗООи11а з скарrою на Г.жу

Івоь«у раtУJІІу за :~tозві.11 хо.111ш

ньо111 ntцано.,у; каtедІUІ Ігнаt)' 

Dlaui КОПS'І'И КОJІО;ІtЯЗЬ та указ 

к;н~::я:~;~::;с:;~~;~~:;;: -Л~~Уі\НЯ 
~я справи . 1786 рр. 

5170 3800 Biдowocti з особиоти11 nepe.ii:i 

~~:/~~:~::в:~;::~:~н ~в~~~н;:. 1Ь~r~~я 598 

llpJ•· UЛМРД УРСР 1\ІtІб Зо о. 1'376 - 12'>. 
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~роІ••• 111"'"•· 

5І7І ІЗ587 Донесення і :вfдоuоотf 3 га-
яцькоУ , ЛуСSенськоУ , Ніжиноько У 

f ПрилуцЬР:о 'f канцмярі Я про ці 22 серпня 
цина w:уку і зерно в uJoтax. і І735-

3І СSерезн 
ое.11ах . 1738 рр . 72 

517' І2620 Справа- про призначення суп-

ровод;а:fІ'ЧИХ д.ая перевезевня ар. 
18-29 ти.аерf'f rю р. Деснt і ДпІпрt д1 
березня 

w. києва . I73S. р . 

5І78 !2627 Справа про вfдuову видачі 

фураау д.ая коней f корів кара7 
.11ьнtЯ коuаиді при рооtянах-втf 

качах , :виведених з По.аьщІ t роз 

тавrовапнх в НовrородС!оtіЯ сотні f~ ~у;;: -
Старод7СSСького по.пу. І735 р . 7 

5!74 ІІ675 Донесення черні rІвоькоrо по 

ковннка ~ха1!.11а Бог.11.анова про 

ОГОJІОШенпя житеJІеt.І. ПО.ІКУ ука;зу 

:::::;:~~ Ї про випуск но:вих Іj)И s~:~~~n na 
2 



1 ··"·~ 1 .......... 
•О•<ра 

5176 5ЗВ9 

- 184 -

Сnра:ва про розnо;цt.п wіи по.1 

каш~ Лf:воdерОJ(ИОЇ УкраУии nop.... 2.6 .ІІМ'оrо 

цtJІ І paц.fJI на утриwаиия .ц:рагу -Ji~~; 

І ..... ""і-;;;:::-···- ..... 

сьКих по.пів. 17Зб р , 265 

5171 238~1 Справа про заго'і'ов.1енвя пор. 

цtІ! і раці.І! д-.ІІЯ Арханге.:иогоро;ц 

оькоrо t .Вятського .ц:рагуноьких 

поюсlв ІІЗ ВИПЦОJІ' виступу в. П(} 

><.Ід . 

5І7Є 2365- 1 .l(оиесення чернfrі воького no -
ковннха Wкха І!.ІВ Во:r;11анова про 

одержання указу канцемрf У про 

утрнwаиия оРди иарноУ пошm та 

иадаим nt;цво;ц кур • єраw . 

5179 2959- 1 ОПРеJ,t.пення канце.tярії про 

з:в t .tьнения ві;~ зага.:иьнонаро;цнн 

nовиянооrеІ! .1tчи.11.ника в t Ясьх0< 

11oro окарdу , жите.п:я w. Носівка 

5 січня 
1735-
19 І!ерезн 

1755 р. 165 

З0 .ІИОТОП ;ца 
І755 р. 2 

:~ВОЬКО ·ГО ПОJІІ)' "8р'J'ИНВ ІІі<О1Іе зь~~J~~Я 

516С 2356-1 Донесення чериігtвоького по• 

кавника UихаА.111 Бог.цапова npo 
од,ера:ання указу канцелярії про 

заwf ну козаків на Ваон.пьковсь1<с зо .ІІИотоп ;ца 

wy форпості . 1755 р , 2 

дРJ•· ЦЛМР!tУІ'СР 1986 За•. МЗТ6 - 12т. 
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"".~ І ~•to.t<f. 

•о••І" 

5181 2352-Н Справа ІJ,,Ро ви.11.ачу паспорта 

~а nроУз.11. по 1'ери'tорtї JІJвобере -
~ оУ 1храУии rpeцьxoiq корfн~:t:ь- 4_5 січня 
~OIQ' ~тропо.'Іf 'r1 WИrРО')ану . f7S5 р. 

5182 2352- 9 Справа про, пJ.11.nе~аения пра 

~а В.І!ЗСНООТ J бунчуковому 'І'ОВВРІ! 

~У пав.пу Ракевич:у на спцкове 

~; ~~::;~~ь:~;:::;~о У сот ~~~н~. 

5183 2161 Донесення поJІRових ка1щеля-

рtй про одериання указів про 

вІ.11. пра:в.ку коз·акJв ;цо вtІtськови 

походів t на Оу;цІвництво JJiн iY 

про розmуІ';И вrікач t в-в •язнtв , 

козак Ів , ПОJІОНЄ/ІИХ туркtв ; про 

оповJщення_ nереwоти нц rypкawi 

на р . Ко;циwt і про вt;цпра:в.ку на 

навчання ;цо w. пеrербурrа n11м 

хеf'СЬJ(ИХ" ;цітеЯ ; про зекуnху 2~~сня 

:~~в~;:;; , І ф)'рааа ;ц.~я росІИсь 27u~i11:~ 

ІО 



- · І8б --

51& 2Зlі9-ІЬ Спра:ва про наІзд на rр1н~ . 

захоп.1ШНІfЯ :f'рожаю та побиття п · ~

даних б.Jнчукового товариша Ва

оим r.изоrуба старооrою б:f'Н'ІУК< 

вого товарнu~а Якова Пощботка 

ІJLІІею sава;цськиw: та укриття Ro 

го :в києво-печероьхt 11: .na:вpf , п1 о 

звіт.нення бунчукового то1н1ри1111 

Василя h!зогуба вtх вtАоьковогс 

похо;цу , про обтJUення Яоrо nt;ц 

;цаиих :в хут , Рокитнtвськоwу t 
Оржицькоwу Яrоrиноької сотні ПЕ 

реяс.11і:воького ПО.І!КУ ПОІІИІШОСТЯ 

w:и , про повернення куреичикt:в 

nоw:ер.иого бунчукового то:вари11а 

Сеw:ена .ЛІ!зогуба :в розnорІQІ.Хеннf 

сотника , ,про втечу жите.11tв с , 

СuеJІегівки JJIOCieцьtto-ї oo't'Вl Чер

нtгtвоьхого пq.IQQ' значкового 

товариша UихаІІ:ла Sе·невича в с , 

1""""'1-;;;:::-•К«О• ••••• 

ВеJ111чки бунчукового товариІІ(а 'і!7 оtчня 

ваои.и ,r.и,огуба з w:eroю укрит- Р~~Резм 
тя ~i:zt :вfRоькового noxoIO. !739 рр. 82 

5185 15582 Донесення Воронізького сотеt 

ного уря;цу і у1<аз ханце.жярtУ в 

yot по.ІІКи ЛівобереиноУ УкраУнн 

про розшуки :ВТfІ(ІІЧа-в • нзия яко 

~:я~::~:~~а , звинуваченого :в т~н~. 

Ар)к.ЦЛМРД)РСР 1!11111 3••.~ - І?т. 
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ltpol•• 

5!86 23!15-8 Справа про nрисищ відо1100 

5!87 2483 

5!8822616 

теіІ про надані wаєтки та rpyн'tl 

козацькІіІ о~ршю1і по розпоряд 

аенню геn.wана даНІt.11а Апоо to.ta 6 квt тня 
В С таро;11.у6сьв:оwу по.ау. ЦЗ5 р • 

. Справа про вtдправку ста}:І[Іи 
6 

жовТнл 
ни t козакtв у вtІІськовиІІ похt1 І ..uистопа а 
11.0 форrеці св. Анни . !735 р. 7І 

- !788 р. 

Опред і .11е11н.11 канце.11ярtУ про 

по;цачу в і;цоwостеЯ з по.tХових 

;:;ц:.r:~~и:~. наявність 11пита- 117~,~~а. а 8 

1785 р. 

5189 6692 Донесення бунчуковоrо "Товари 

ша Старо;цубоьв:оrо no.tXJ Петра 
Корецькоrо про нц.вння куренчи-

в:tв та 'І ОJ!ОбИ!НВ на бу нчукового w~~~.11 

товариша Івана Миклашевського з 26 червня 
невип.1ату борrу. J7З5 рр. 

519 І787І Справа про збір порцій t ра-

цій на утр~11ання рос і йських в і й . 
~ ьк , які: поверtа.ІІИся з По.u.щt ;11. j~ ~~;~~Bfla
jll . Ізп.~ . !735 р. 59 



- - !88 - -

5!9! 8344/І Сnра:ва npo яерtвноutрниІt ро -
noдtJІ nовннностеR uf.a: nt;цдаюне 
Ітtдокарб tи АщрІя uармвича , ге 

Ііера.ІЬНОГО осавfJІа Івана UануІt

~овича , священика .петра Бишинсь 

Кого та Черні гівськоУ катедри 11 

О. Ту.киrоJІовн tfернtгt вського по Іб J!Юtого 
Ку . - !735 р , 1 

5!92 00622 Справа про виwогу овященикоr.t 

Ь. G.Іоута Г.~ухtвськоУ .соtнІ Нf 

~инського по.пку Ю!ри.коw БІ .кецьк 11 

авю.оУ wtpи рокоВЩ.ІІНИ на своє §\~~~~~я-
триr.tання . І7З5 р. 

5!93 5!!9 ()Jре;ці.tення і указ канцелярі 

енера.1ьноrq військовоuу OYJ.Y 
hpo розс.!і;ц;rвання скарги Оатури -
ького наказ ного сотника О.tексі 

~еwи;цовоьксго на охочекоuонноN:І 

~:::::к;0:~:в:::н:х:~:а:Оі 2~~а~~я 

5194 !2957/ < Справа про зОt р провtаноrу на 

триr.tання росtян-:вrtкачtв , виве 

;цених рооІР.ськиІ.СИ вt Іtоькаwи з ~ ~~::-
По.1ьщІ • !735 р . 'l7 

АР1•· U.11 МРД УРСР 19/ІІі 3І• . ...З16 - 1Zт. 
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5І9' 24238 Укази канце.u~ріУ в Севську 

провінціальну канцецрію, IJym -

JІьоьке воєводське лравJІіння і І е-

неральний військови!! суд про 

розшуки осіб , які зaxonи.im ко-

ней та wайно у &-iTeJ!Я с . марчи 

шина Буда Г.п:ухtвської сотні Ні 
sинського поJІК.У йосипа Соляни - 6 JІЮТОГО 

І735 р. 

5І96 rlfПI/ Опреділення ка1щелярії про 

рисиJІКу ГJІУХівськнw Соі'никоw 

Сrепано11 У11анце11 книг пр116уі'ко 

вих f виі'раі' на утриwання соі'е 23 КВfі'ЮІ 
.Н1Іх c.v:&Иre.11.fв за !732- !735 рр. !735 р. 

5!97 2532/8 Опреді.1ення Сі'арmини і духf 

ництва засейuських сотень про 

розподі.1 ~те.І!ЯWИ оо.тень порці 

f рацій на. утримання Глухівське 

r_o гарнізону, 
І2сІчня 

Копія . !735 р . 

5!98 3777 Справа про звільнення ла.11у6-

1111чих ге!fеральноУ ві йськовсУ 

артилерії від загаJІЬнонародНІІх 

0 ІО квітня п.овинностеІІ під чар віІtськовог 
ІО травня 

походу. І735 р . ІО 



\ """~ \ :::~ 

5199 29045 

= 190 = 

Справа про купів.~~ю конеА ;11, 

рос!Аських драr:-унськнх nоJІХІв ІО г~у;11,ня 

па тери'lорtУ JІІвобереиноr Jxpa -П8грудня 
ни. І7Sб рр. 38 

5200 3978/2 Спрам про купtв.~~ю коней д 

рооіІtоькиt" драгунських по.ІКtв 

на територІУ ЛІвоберuноr Укра· -
88 

520! 2432 Про купІВJІD д.хя загоtfвки 

провtан11 в Старо;а.убськоwу І !8 т~авня 

Чернігtвськоwу магазинах па ут і~в;я 
риwання російського вtІ!:ська . 1736 рр. 146 

5202 82188 Сnрава про захол.~~ення грунті 

і .iilcy у козакіВ По .1-rавського 

ПО.ІКУ розКО.ІЬІf1ІУ.8ІЛ! -ВТіКачаwн . 

якt бу.1н виве;а.епt з По,11,щІ ро- f~ ~~;~:; 
сіІtоькнuн військаw . 1735 р . 43 

5203 32135 Донесення По.птавськоУ помо І 

канце.ІЯрП про 0;11,ераання указу 

про ;11.опоwогу кowtcH по розс.11 

дуванню на,ц сотенннWІІ коwіоара 6 березня 
lllf По.rrавоького по.ІКу. 1735 р . 2 

JІрук, U/I MPA УРСР !М Зо•. НІ3Ю - І~. 
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5204 З2ІS6 донесення і відоuос ті по.ІІКо 

вю: канце.mрій про лрозлоді.11. 

порцій t рацій в 1.1 Істах і ae.w 
н~ утРиwання російського віlІсь червня-

~~~~. І44 

5Ю 32!4! onpeдtJJ.eнaя: t укази канцем 
рії поJJ.тавськоw:у f переяамваь 
коwу по .nщвникаw про ;цозвt.1 на 

переое.11ення жи-rеJІЯ 11 . І.Іалчка 

Ло.1тава ького ЛО.ІІКУ Онуфрія Про 

коленка в с . Гн Ідии Воронкfвсь 

к ої сотнt- Переяславського nоJІК: 80 грудЮІ 
через переа.иідування сотенної Г785 -

січня 
старшини . !786 рр. 

5206 Справа про звіJІЬнення кита й 

городського со:rника помавсьхо1 

·nоJІКу Ярофія СеІfенова від збору 
ІІ- 20 АО вНtоькового скар<Sу розuірово 

.nиотопада 
ГО З ЙОГО ІІJІІІНіВ . !'735 р . 

52(11 2ЗІ89 Справа npo постачання бочок 
з Полтавськоrn поJІКу дм зааоЛ11 

22-28 риби д.nя Переволсчанаького дво-

ІіЕ§с~~ ру. п 



1 ·"··~. 1 . ".,.," 
HQ~<p> 

5208 32158 

- І92 -

Справа-про прийня'і''і'я в По.11-

тавськоwу nоJІІСу за ходів пере;цос 

І ,""""'І о"" . '"'"'" .. " .. 

тороги вt;11, нападу криwських ':І"а І9-20 cfчilя 
'і'Вр . І785 р. 6 

52С9 Донесення авя1:1еників авятаус Пе-
наьксї і авятопакровськаУ цер-

ков w. Всроліа з скаргою н~ір-
ника ДUктра Ка,цриго<!а за заw:іну !2 вероон 
відра . І735 р . 

52ІО ДонесеНffя генера.JІЬного обозне 

го"'"ЛКова Лизоrуба про прийнятт~ 

в канцемрію к:виrанці й про утр1 

uання :війська в Польщі t .т~т:вt 

-ха донесення бунчукового 'і'Ова

риmа Карпа Шауm1 npo заготівку 
провіанту на утриuання коw:анди 

генераJlа фан-Бірона по дорозі 

до w; Iзnu. 
5 травня-
28 жовтня 
!735 р. 

52ІІ Справа про запровадження 
Канцел:я:рією міністерського пра Рr ін
ня в_полках Лtво6ережноЇ Укра.У 

ни nоштовОУ служби та вимогу 

Иtв.инської поJІКової К&Щелярії 

штрафувати офіцерів російської 25 лютого 
arufї у випадках несплати гро- §7~~ 
шей за прогін коней 1739 рр . 36 

Друх. цлм~д УРСР !9Аб З••· №376 - 12т 
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52!2 Справа _!ІРО ВІQ.ачу .11.а;~:ування 

tз ханцеJUІрtї зборів членаw ге 

нерального війоькового ОУд.У ро t-' 
яПаw пt.цпотсовнику Ів"Вну Свня
вину , Богдану паовку та дозвt.1 

Пnоеху на проїзд до u. СuОJІен

оьх і взяття пt;в; протекцію кап 

це.ІІЯрfї енна г.вухІвоького про- 18 оtчня
топоnа Іванова . ?r~~~~я 

52Л 25824 · Справа про 06.!І~нанн~ кварт 
ри та вигоrов.nення отоJJ.Ів .цJІЯ 

геодезиотІ:в васн.JІЯ каверииа і 

19 

Сергія Норова , які оnиоуват~ 5 .111СtОП!ІJ а 
Н!хинський no.11(. І735 р . 6 

52!4 494! сnрава про вtдправху козакіЕ 

Із ооtепь С1'ародуеІського пову 

на кордон З ПоJІЬщею д.и паrрум 
вання з uетою пере.uоотороги вt.ц f xgf~:ю 
напw . І7З5 р ._ 

52!5 Донесення вдови НастасВ Чер 

носької з_ скаргою на свою тіт

к1-w1nну_ почепоьхого сотника 

~::н:а ~:::~ ~:! н:::п~::.::~ 3017~~а~~я 
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52Іб ВІдо1.1остt про 1.1онахІв І 1.10-

52І7 23424 

5218 23423 

нахинь , виведених росtІІськнwи 

вtІІськаwи з По·.11ьщ і . І735 р . 82 

Справа про нада нвя ntдвох з 

во.11од і JІьницьких uаєткtв Г.1ухtв 

оько ї сотні НJжинського поJІКу 

дАЯ про Узду до w. J.lоскви v ко1.1і і ї 

А.tя перево.ц:у правних книг" та rт .rюfого 

reнepa.ta .21Jк.1аса . І7З5 р . 

Справа про звfJІьнення вt;11 

в і ІІськового походу СІунчуковоrо 

товариша Чериtгtвоькоrо ло.пу 4 СІерезня 
Uoltceя Д,wитрею~а через старІоf I'l55 р. 7 

52І9 23360 <Юредt.1ення І указ 1tанце.ІІЯ-

рtї у по.uм про ре1.1онr wостів , 

гpede.n. та fНИІих переправ вtд 

w.· києва до w. Ізюwа д.ІІЯ переУз ІЗ жовrня 
ду головно! nо.ІІЬово і' apm.1epti' . 1735 р. 

5220 3202 Справа про пtдтвеРдаеЮJя ffі -

жипськоwу wагtстрату 1.1аг;цеСІург

оькоrо права І прав в.и.асностt 

на І.ІЗ Є!'КН • npo заСІорону ПО.І!КОВі ! 

отаршинt заСІудови rорrових 1.1аR

АВНІв nepeJt wtcтow t про вtдtСІра -
ня відкупних отатеІt у »1re.tя w. 
НІ иина Панте.11еІІwона Uазарвкtна t 

про невил.11а11 СІоргу лиоареw Ні -
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ZИІЮЬІІ"Ого 11агfотрату Григорfє11 25 О:ерезю: 

КоНИСЬЮ!ІІ ГЦЯЦЬКОJ.ІУ ПОJІКОВОW)' fг3~С't0П( а 
xopyНl'iowy Петру к.п:ецунову . 1750 рр . !82 

1782 р , 

522! 622! Справа про зак.шчення контра -

5222 9989 

1 JІ.fвиuьв:ого і конотоnоького 

отникtв з пtмто.аtє11 НовгороJt-

ького воєвоJІ,сrва О;tекоаІІJІ,роu К р...І2 черВJІ 

акоu на оупровоJІ,ае ния во.11Ів АО ~~~того 
~. Гданська . І733 р. І7 

!735 р . 

Справа про неоп.аату пиоареu 

енера.п.ного DfAY ]1е11 ' яноu О<Іо

оиськиu поб)'JІ.ови пече !! г.~ухівс -
owy :z~теАЮ Григорію ПИ.аиnеику ; 

про захоп.аеиня писаре11 грунту 

козака с . У'з.1tинцt Г.1ухtвоь110У 

oorнt ФеJІ.ора Васи.u.єва ; про ПР 

вернення в піuанС'і'ВО ·Хозакtв 

о . Стре.жьники mаповалtвськоУ 

оотн f ; про заборону війту о . 

У'зJІ,Инц і притягаm АО зага.u.но- ~~~~я 
Н8РОJtНИХ повиииоотаR ПfJІ.CYOfJІ.- Іб JІОВ'tНЯ 

ків писаря , I7S8 рр, Іб 

5223 17875 Справа про пІ;а;n~ерJІ,.І:еиня куп 

чоУ Ан;а;рія , І.Ико.аи t Q.!JакоаНJІ,ра 

Скмрuонтtв дано1 Генера.ІІЬиоА 

вНtоьков і ІІ a,p'tи.aeptY на WІІІи і Іб квf'tня 

хутtр нар . Ускt Г.аухJвоькоУ со !>JЕ~р~я 
нІ Ніжинського по.11ку . 
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1:::1 '""'"'"' 
5224 У;_"'аз канцеА.ЯріЇ HfDНCЬKONY 

ПО.1.1\'ОВИИК}" Івану Хрущову про ДО 

j!О ІІОГУ в розСJІІ~уваннІ вбИ:ВСі'Ва 

Кр.оІ•" 

борзеноького шкоJІЬюtка }(а..І[f!новс -
кого драгуно11 ІІІари111щ11и11 . 

січня 
І7З5 р . Чернеrка . 

!720 р . 

5225 !738 Справа про заnровадаення 

!IJ.apcьxm.i УJЩЦОМ в ПОRМХ ЛІво6е еа.

ІНоУ України вІв'іарних заводів ; 

~ вИПJІаі'У грапай та продОВОJJЬ 

ства наглядачу за заводе.ми t4и- ІЗ :rрудня: 

iXaJl.ny КООІІнському ; npQ дозвіл !720 -

~ласн.юсу сухонноУ фабрики Фе- f74~P~ 
~mв~~Р~~~~1п=ивІJП.ноУ 

5226 32IS7 Справа про збі р розwІрового 

з .1одейяих; 11.чинtв на р , ДнІпрf ІЗ-І? 

~е~~==~:::~0~:~;0;; . коrмоть в~~н~. 

1736 'р . 

5227 235 &-2 СПредt .11ен11я І указ ка нце.1.11р І 

І .~"--1 "~··· .... -1····· 

ІО 

буичуковощ~ юваришу Василю Гу

~овичу про пр~ Rнят !'я ко11ан;11.и на 

JозакаJ.ІИ Стародубського по.пу. 

вІдправ.1ениwи на форпооти . 
25вері!СИ! 
І736 р . lj 

Ару._ UЛМРА УРСР І98!і 3а•. "310 - І~. 



5228 21665 

~ 197 -

Справа про вtдправtсу козаr:ІJ 

під КОUЗНJІ,ОЮ переяо.павОь:КОГО ' 
поЛІ<овника Ігната Га.пагана. в tсІ -в~~оня 
uанду по.пковника Ваои.11я ГурьєІн І7З6 р. 

523< 2І74З Справа про відправку козакfі 

ЧерніrІвоького поJІку в вtR с:ько 

виі! похід до Азову та вІдо1.1tот1 

про вtдправJІеннй пров! ант з Га 

ДЯЦЬRОГО по.m:у ;ІІ.0 ПОJІТаВОЬRОГО ~ ~Е~~а а 
wагазину. f7S6 р. 

5231 2І872 Bf;11.ouoorl про роз;D,ан! рушюн 

ви6орниu Rозакаu Н!uкського квітня 

по.1ку . 1736 р. 

5232 22(/16 Відоwtсть При,JJуцькоУ по.1Ково · 
канцемрії про використ-акня під 

вод офіцераwи та старmкною прої 

З:D.JІ:Вючиuи через териrор!ю по.пу 

з а І735 р . · I7S6 Р· 



І ·"··~ 1 м'ю;~ст. 

•о"'ро 

52~ 22839 

- І98 "'-

Справа про розшуки бан;цурис 

та , уродженця w. Старо;цуб Григ 

рія Васи.~tьєва , яки.J! втіІ< ві;ц 

грнераJІа ;це Бірона пі;ц час ярw P-flpit~5 

ку в 1.1 . Гадячі . 1736 р . 

5234 Справа про привернення в пі 

;пJ1нсnо козаків с . Коржів Роме~ 

СЬІ<ОЇСОТНі .JІубеНОЬІ<ОГО ПОЛІ<У 

.U:арка , Івана Стрижеборо;цен1<ів 

І ," .. "'"І """. '°"Оо """ 

значковим товари.шеw Jваноw Яне1 5 8°~~~:;; 
r736 р. І4 

5235 22285 мирова чолобитна значкового 

5236 2252І 

трварІШІа Ніжинського полку Ро

мана Янова в справі захоплення 

конеJ! та побиття факторового І9 травня 

служитеJІЯ. r736 р . 

,lІонесею1я і: вJ;цоuість Черні ів

ської полкової канцелярії про 

купJІениІІ провіант і фураж ;п.JІЯ 

росіRсь1<0У арwії . 
.mстопа;ца 

!736 р . 

52З'і 22449 Справа про затриwання в w • . 
Лохвиця l~убе11сь1<ого по.ІІКу росі n 
Ха.nиuона вас1м • єва і Я1<о:ва Сте 

панова за maxpal!cma на ярuар- 2І червня 
!736 р, 6 

Др)·•. lІЛМРД УРСР 198'$ 3>~. ~.37б - l?f 
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5238 22450 Іfо.1оби~на ВJІ,о:еи . nt.цячого w. 
Г.11ухова WaJ$1 Каре.1ьоькоУ на 

бур1mотра llat:efя Лороховникова 

за побиття П та о.11а:ниц t f ука 

канце.uрfї rJIYxfвoькowy сотнику 

nетру 1t.tанцю npo розо.rfJІ,ування 

оqрави . 

23-27 
червня 

І736 р . 

5289 22451 Чо.rобитна ИИ'!'е.ІЯ t.t . Г°'ухfв 

Івана Лук •янова ха1ще.1ярt У на 

rенера.1ьного бупчуковоrо Cet.teнa 

Га.аецького за зруйнування weai 26 червня 
та вирубання сцового дерева . І736 р . 

5240 22452 Лротоко.1 .11опиту зиаоrхового 

524! 22453 

'!'0Вар11ша 11 . Іfорнухtв .]]убеюько-

го nо.п1 даии.1а JООтенсьkого npo , 

оупровоJІ,иення коuан.1111 на dYAtв- 2 .1мпня 
ницn~о .аІнfУ nfJІ. 11 . Царичанку , 1736 р • 

.l[онесення 11fща1111на u. Г.1ухtв 

rаври"'а Яценка з окарrою на пі;ц 

поручи11:а Є>І;и;окиuа КИшиисьмго 

за поdиття JІ.Р1.ИЮІ та указ 11:ан-

це.аярf У Генера.u.ноt.tу вt ІІоьковоw ~~\:!~~~ня 
OJJІ.Y про розоАfJІ.Ування справи . I7S6 р. 

52112 22454 Справа про ПОJЯ:ЦОК ІІJІ.l)еоуван 

ня .~истtв tз оекретниu зwtoтow 

та покарання за неоправе.11.а~ве 

!о повіщення . 

Іб оІИПНЯ 
!736-

'!~M"ip. 
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5243 22455 Донесення козака с . ВоJUІкка 

Чернtгtвоького попу Антона Бе~ 

оwертного з оsаргою ка попову 

старшину за з;в;ирстза та указ 

:::~е::~~~и::~;t~;::::~~ ~;~ксвіf~~:::я 
розо.1t;в;уванвя оправи. rтs7 р. 

5244 22456 !онеоеtJНя Черні гівоького no; 
ковника Во.10.-иwира ІзwаR.1ова пtЬ 

розо.1:І.11.ування oкapni qеркІгівс~ 

кого nо.1кового обозного Пав.1а 

Сангуроького на бунчукового то 

вари111а nав..а JІоwиковського за 

зруRнування греб.11 та уІtвз кап 

це.1.11рfї пмковник:r про вияв.1ен 

::х~:и:и~~:~т~;~:і в ~~:~:с !7~~::я 
воwу noXOAi . I7'if7 р . 

5245 22460 Чо.ІОбитна куnця w. КВ.~уга 

Фе,J.ора Аку.1ова не СОСНИЦЬКОГО 

фактора ФІ.tона Шати.аова за , за 

хоnлення товару та указ канце.u 

рІУ qернІгtвськоwу полковнику 

Во.1о;в;иwиру Із1.1аR.1ову про розс.1і .1истоnа;D.а 

А)'ВаННЯ СП]'ІSВИ , rl56 р . 

АРУ•· ЦЛМРІІ ~РСР 11*; З••· М316 - 111". 

l '"-"j~ ••<tO• """' 
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5246 22462 Опре;11;fмння і указ канцеJJярі · 
Г.ІУХівськоwу соrнику Степану 

Уманцю про розсJJЦ1,ування скарr11 

жиrеля u. ГJJуХів Анrона Кашпо-

ровського на Івана ШJmбовсьr<ого 

~~"~. занаїз;цна;и;іu. 

5247 22924 - Справа npo зві.пьнення ні:аин-

СЬІІ'І!М nо.11r<ови1.1 су,ц,цею Леонтієм 

Гроmовоьккм з сос ницького уряду 

Івангородської со'І'ні Ні~нськог 
квітня 

ПоJІКу Івана Безпа,11ого. 1735 р . 

524 22939 Донесення ;цружини козака u. 
КроJІевець Ніжинського по.uжу КИ-

JІІІни Севрюк з nрохаІПІяu про зв! 

.111>11ення від зага.u:ьнонародІПІх 

повмнносrей на час перебування 

чо,11овіка в в!Rоьковоиу поході т 

указ ка rщеляРії КроJІе11ецькоwу 

ро"нику сотенноиу YPfflJ.Y npo· під 
квітня 

твер)І.J!!еННя . І736 р. 

524 22949 Донесення жите.nл с . Ту.иигоJІо 

~ва ГJJ:ух tвської сотні нtжинськог 

tyoJiкy тимоша І!tкураmенка з окар-

j'ою на Rозака Івана Хоценка за 

~евідmкодування випасеr: ної воJІа 

t.iи пашні та указ канцеJІЯрfї ГJГ/ 

~Jвськоиу Со'L'нику Степану Уuан-
Іб .липня 

µ11 про розс,11t;цу:вання справи . 1736 р. 
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5250 22942 

525! 2285З 

Опре;а.t.иення ханце.аярtУ про 

призначення бунчукового товари 

ша Андрtя Ра;(Qвича ;а.о poзo.iil;a.y 

вання окарr11 орtбряноького оот 

нмка Пр11.1уцького по.1111 Анrояа 

Троциии на неровноwtрни!і розпо 

,11.І.11 постачання коиеІt ,11.АЯ pocllt 
ського вtІtська в При.1уцькоwу 

по.ику. 

ІЗ .mroгo 
І7Зб р. 

Укази оена'!'а f канце.иярІУ в 
1.70.~~ки 1/Івобережяоі _ України про 

розшуки С.і!ужИ"'і'Є.і!Я 'І'8 ЄJІНОГО рад 

ника васи.ая Са.-.тикова Іваяа то 

рицина , зв1111rваченного в noce-
.11eпt "npиm.iiиx крео'!'ян " у Кро'і'- 8Вч:Е~==я 

1
'""'""1 ,"". ••<«>• ••••• 

оько~ noвf'l'i . І7Зб р . 4 

5252 22852 Донесення при.~уцького по.1-

~ховиика I niaтa Га.~агана про по-

19ернення із с. ГJр<Іииці: При.rуць 

jКрго По.ІКУ о е.ІЯн-втtкачtв зatp\f а

~них на Копачівськоt.f)' форпост і 

та указ канце.~яріі по.повнику 3-8 червю 
~ро покарання іх к1ц1wи . І7Зб р. 

АР1«· UЛMP/t УРСР 19811 3>•. 16376 - IZ'r. 
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Справа про звии)'ІІачення сер. 

аанто1.1 БЗТУР\.!НОЬКОГО ПОJІКУ ·Ак

оентjєw .ІІанfню.~ nрикажч11ка о , 

Ярос.11авець Г.tухtвоько Ї сотні 

Н!.мнського nо.в7 Васи.rя Со.10-

rуба в по611ттt та ві;цuовt нца 

ти nt;11,вод11 на про'fзд та ;11.онеое -
ня в;цови С!унчукового товарИОІв 

Андрія ЛИзргуба Параски з про

ханняw про звід.нення ЇЇ зятя 

Ва.ахевича ві~. признзчення ;цо 

кowtct'f . 

24 груд.ня 
1786-
26 червня 
V'$1 рр. 

525 1 22846 Донесення сотенного конотоп 

ського JPJЦJ канце.rярJУ з окар 

POD на поut11ика с . Бочок Якова 

Бнр;ціна за звхоп.1ення поmтових П nипня 

коне!! , !736 р. 

525 22844/ Указ канцецрІ І генера.аьно-

11.У вІ!!ськовоwу суду про розо.11J 

вания скарrи квпІтана Сербсько 

го гусарського попу Фе,nора Пе -
рова на бунчукового товари11а 

Сеwена Га.1ецького за невиплату .~~ипР.я 

боргу. !736 р, 



І &·"~ І ."~: 
ІЮ•<ІN' 

5256 22845 

5257 22843 

.ІІ:онеое.ння ,tружиЮІ коз ака

коuпанІйця 11 . Кро.1евець ЮІ.1инн 

СеврІЖ і у~аз жа нце.аярі ї хро.1е 

вецькоuу оотеииоwу YJmJU' про 

звt.1ьненвя ВІА зага.1ьнонарод-

Кр•І••• 

них повиинооtей та повернення rт .ІІІпм 

захопленого коня . І7З6 р. 

Оnред І .1ення канцеJІЯрі У про 

:в і дшукання чернеток геn.11ансь

.ких уиtверса.аІв на во.1одtння 

dунчуковиw товаришам Данн.101.1 

СоJІОниною та ІІого анна~ ~оси

поw , І)ж~орІ єw та О..ексащоw 

с . Кон'n! Ссrероької сотні Ю!lв 16 .111пня 

СЬКОГО ПО.І!Ху . 1736 р . 

5256 22642 Справа про 11арода:енпя диrип 

1 а:иrе.1ів с . Рябоnн Короnсько 25 грудня 

corнt Нfииноького по.пу rрицьк ft'~; 
неоrеренка t Па.1агеї качуровни І7:!7 рр . 

525 2284! Оnре:ц j JІення канцеяярt Ї п ро 

розс.1ІАУ11ання Геиерап.ннw :ві 11-

qьковиw су.цоw скарги rировоьхо о 

:а:ите.ая При.пуць1<ого ПОJІІ\'У Івана 

Назаренка на dунч:укових товари 

111111 Ан;црія t Ти11офtя JІащиноьки 

за захоплення во.1а та справа 

про п{.ІІwуІІІеtnfя капіtано11 tнrep ~ав_- . 
.1ан;цоького по.пу Анучиннu оте івr .11~;:~~ 
Срtdряис ькоУ оотн! вязати фаши !724 рр 8 

Ару•. UЛМРдІ'РСР 19811 З••.16376 - 127. 
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5261 22840 l/.оиеоення r.аухtвоького СО!'е -
иоrо УР1111У npo скаргу козаків 
о . Бачtвського Г.tухfвськоl оот 

кt Нtписькоrо nо.пу ФeJtopa і 

Сеwена ІІІуwнцьки х на ліманих 

геивраА.ьноrо ооавуА.а Івана wан Я-Z7 І1!1.ІІ.І 

.111овича за наfз.ци на грунm . I7S6 р . 

526І 22838 Указ канце.uрff ніжиж:ько11у 

nо.повнику Івану Хрущову про 

розслJJt:ування чо.110СІитноУ онука 

ооаву.111 reиepзJJliнoY Військової 

арt'и.111ер1У Ти11офtя Пиковця Пе!'р1 

на по.11ковника Г.аухtвоького гар. 

нtзсиу КИшкІна в ВfJtношеннІ во 

.аОJttння с . Ша пова.111Івка Н!zинсь 
кого nо.аку . 

5262 22783 Донеоення вtJІськовоrо канце-

.аярисtа Івана Стоака з скаргою 

на наказного СІа!'уринськоrо Со!'-

иика Q.ІексІя Де~овського за І2 кві!'ия 

зневагу !'8 лоСІиття ІІого !'!І wаті)) I7ffi р . 

526' 22789 J!Мс т кн. а.ексаНJtра П:аховсь 

кого І опре,цt.1ення канце.ІІЯр!і 

про ВІІJtВЧу грошвІІ tз вНІськовог 

l '~'""l """ ••<І~• ••••• 

Іо карСІу каnІ!'ану Гоф11ану за лрої Jti~ ~;у;: t'І 
із 1.1 . ПетереІург JtO 11 . Г.1ухtв . I7ffi р. З 



- 206 -

1 ·"~~. 1 •>•о.о.<• 

"0••1" 

52б 22790 Донесення священика с . ll.odp -

troвa Кро.иевецько'і оо!'нf Нf.инсь 

JІ"ого nо.а:в:у {),jе.ІЯна Фе;JІ.орова t 

каз канце.rярН кро.11евець~~:оw:у 

f{а1<азноw:у сотнику про зві.1ьнен- квt'І'НЯ 

~я 68!'ЬК3 СВЯІІ8ИИК8 BIJ. похо;цу . І736 р, 

1734 р. 

КВf!'еНЬ 5265 22620 Укази сена!'а і канце.жярJ У 
1734-І75 І Іб 

Гl.36 р. 

5266 22628 донесення t ві;11.оwіс'І'Ь ЧернІг -

~вськоУ nо.11ковоУ каице.ІЯрІї про Іб серпня 

~1<.'І!І;ц t кі.nькІсn коза1<ів noJU:y І786 р . 

5267 22625 Справа про відправ1<у nоопо-

Ілкmх з по.11кtв JlівобереаноУ Ук

tраrии нв <!у;цівниц!'Во засік І ре 

~"~~ ;г::~и~~р~;~~:а~:::а::: ~~ rіЧ~ 

5268 22652 l(оиесення вІІtськового канце-

.ІЛ}ІІС та Івана Григоровича з 

скаргою на дружину свого nо1.1еР

.1ого ;цt;а.а за З8ХОП.!18ЮІЯ СП8JІ.КО

вого wеІІва та указ канце.ІЯрІ У 

в Новгородське сотенне прав.1tнн 

пРо розс.11 і;п,увsuня справи • 

.11.р)~. ЦЛМРJІ. І'РСР 11116 З••· М31'6 - l'h. 

25 
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5269 22663 

5270 22678 

- гrп - -

Донесеюш наказного 11 похо
ді Соі'ника Глухівської сотні 

микити Денисова з проханняw 

~~:~::~ :;;:;~~к:~го коwа~ди ~~Р~~ня 

Сnрава про звинуваqення жи 

rеJІЯ w, Глухt11 павла Лю6ченка 

в крадіжці коня у ЖИі'е.JlЯ 1.1 . Ло -
11иці Щбенськ'ого ПOJll(Y Паска 
с.Ливи . 

25 червня 
1736 р . 

5271 23454 Донесення вtйськового і'ова-

5272 23480 

527i 23978 

риmа Федора Баку.11Ича з скаргою 

на глухівського війта Ро'ііана 

::::;~ за побиття та захопленн . Ї?~а~~я 

Донесення бунчукового і'О:t~а

риша І.!n ха іІла Андріт:~евича про 

заго'І'Jвку ФУрі:Іжа для росіJ!сьІ<и 
військ. 

Отреділення і: указ канцеляр"ї 

у полки про подання відоwостеІі 

про старшину і козакі в . 

ІО квітня 
1736 р , 

.І:01ІТНЯ 

1736 р . 

l'"'""l""" .. "". . .... 
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5Z74 23985 Донесення КанцелярН зСіорІв 

про не1о1ож.mївtс'І'ь призначити із 

скJЩD.У ка1щеллрИстtв пt;цдячого 

лі;дпо.І!Р:овнику Паое1<у на час 

поfзд.ки м u, Нfжина і ~єва. 
24 J!ОВТНЯ 
I7S6 р . 

5275 239ffl Донесення і ві;цоuіс'І'ь 6унчу1 -
:ього товариша Якиuа Троцького 

про заго'І'fвку фУрЗZІа у Прилуць1 

wy по.пку ;дJ!Я 1n1везения до м . І7 :аовтия 

Царичанки. І7З5 р . 

5276 23988 Сnрава про ого.nошення указу 

сенау про nриз11ачення барона 

Шеudерга генерал-дирекrороu 

улрав.1tиuя гірничих f руд.окоп- Іб жов'І'ня 
них справ. І7:?6 р . 

sm 28989 Отреді..11ення канце.ІUІрії про 

;щціс.пання До Третейського суд 

.zt.llЯ розс.11і;дування жите.11ів о . 

КИ.пьчич Новгоро;дськоУ сотні ra 
Шаnова.півської сотні Ніжинськоr жо~тня 
tІOJtll'Y, І736 р . 

5278 28990 Справа про 0СІ0.11t;дування хво 

роСіи Оунчукового тьвариша НІ~я жовтня 
ського полку rвана Sа6fли . 1786 р. 

Др)"' ЦЛМРІІ НСР 1986 З >~. /'/137G - 12f. 

І "".""'°1-;;;:::-."'"' ..... . 
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5279 24I3S Справа про вt]!.правку отаuана 

~!'ароJІ.убоькОУ по.uовоt со!'Нf 
РвКриха .lІ&ІLЯНка в u, ЕІ..Город д в~6;~~я 
rенера,аа Аракчеєва J,АЯ САіJІ.О!'Ва 1~35 р. 

5280 211165 Ун!верса.а канце.~ярJ і ".пічи.~rь 
~ику" С!'ародУбоькоrо 110.[Ку Пав.п: 
Еобоmку про з:віJІьнення вfд зз 

га.rьнонародних пови нностеіІ . 

Чернеrка . 

5281 24786 JІонесення чернtгівського 

ПОJJІ<ОВНИКЗ ОІе1Соан;цра Iзuai!JIOB 

про ув •язнеm1я козаків , які оа 

uoвt.n.нo повернут~оя з першого 

ftpмwoькoro похо;11.у та. протоксі.пи 
]І.ОПИТfВ , 

5282 24784 Донесеиня старости гр . Дар!І 

Го.11а:вхtної с . ЧуJІкІвКІІ Г.~ухtв-

ськоУ сотнt Нtnнського no.uy 

5283 24785 JІ.о неоення О!'Зро]!.убського пол 

кОвника Афанес:Ія Радищева прО 

30 серпня 
"'l736 р . 6 

~о]І.а!'1СОВе Вf]1.прав.11ення козаків 4 веи:еон. 
в 6- rи mоячну коuан;цу. "'l7'::15 р . З 



5284 24783 

528~ 25245 

5286 252С9 

5287 25263 

5286 25829 
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О!ре;цf.1ення канцемрІЇ про 

пр~ йняття nере;цосторог на кор- 24 серпня 
1ztонах_ві;ц напа;цу , І7З6 р . 

ЧoAo6иflfa носівського отаuа -

на КИЇВСЬКОГО по.о:у Васи.ІІЯ За-

кревського на ро;а,ича Се17Аюжова 

Іза зах.u;а спцкових rрунтІв та 

указ канце.іярі У бунчуковоuу тов -
ришу якову Бороуху t киУвськоuу 
Лововоuу писарю Івану СтопаJіов 

ськоuу про розс.11І;цування справи 

Справа про в!JІ,правку ;~~.ичини 

в r.t. W.осюЇу ;ц.11:я кУхнІ twneparo1 
ськоrо двору . 

донесеm1я Нtаинськоr лолково · 
канце.ІJІрtУ І указ жанце.11:ярtї пр 

вfJІ.правку wарк!tанта1111 значковu 

tовариmів ііІаиноького nо,1ІКу 'Пет 

ра Со.11:огу6а І Сtефана Гацука до 

r.t . uаричанки . 

Справа про ого.1оmення нас е

.1енню про взятrя росі і!ОьЮІw:и 

вtА.ськаwи w. Азов . 

Дру~. UЛ/llPJl І'РСР 15166 З• ~· ...ЗТ6 - 12т. 

І7 .nипня 
!736 р. 

січня 
1736 р . 

28 червня 
8.ІИПНЯ 
1736 р , 

6 .ІІ:ИПНЯ-
9 серпня 
1736 р . 

2 
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5289 25346 Опреді.1ення канцеляріУ про 

айняrrя грошей в канце.rярі Ї wf 
Jftстероького правління в 11:анце

~рі ю 1Іалоросtйського з6ору дм 

Івиллати жа.1ування каnіrану оер<І 

ького ло.аку Івану Бою.чу та сtчня 
1ого tco i.iaндi: . !736 р. 

5290 25356 Донесення нtиинсьtсої лоJІКово 

анцелярtІ про взяrrя: ntд crpa-
l!ly. по указу канце.11ярії криwсьЮІ: 7 січня 

турецьких купців в w. Ніжині . Vгh р. 

529 25343 Справа про ВИП.Jtа!'У J!S.JІ)'вання 

з військового скарбу офіцерам 

рмовим Сер<Іського гусарськог' і~ ~~~~~ 

Ko1•«<"cllP>••· 

олку. !736 р. І5 

1735 р . 

5292 25345 Про11"е 11орfя ГєнераJІьної "щот 

ої" коwісії канцелярії і опре -

дt.1ення 11:анце.1яріЇ ·про ск.~щuен 12 грудня 
ня вtдоwосrей приходу t вида'І'К · вf~f~нл 
за 1719- 1732 рр. 1765 рр . 
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1:::1 "'"'""" 
І736 р . 

5293 25357 Чо.иосsиmа ое.mнмна о . Nо.ио-

;и;и Nоо ко:аоькоrо пові Q на nre 
м w. Нtаин купця-111еиа Івана 

Терезея за відмову ві;и; ;цоrов о

РУ на перевезення во.иооького 

вина ;цо w. І.Іоокви . 

529 4 25358 "W.Неиіє" Прищцькоf nо.иково 

канце.tярJї npo наЯ11нtоn. rapwa 
та 06а.~уrов711'10ГО nepooнa.Q" в r4 січня 
nо.ІІКовІІt та сотеннНІ арrи.иерії І7Зб р . 

5295 25354 Справа про вt;и;nравку в кан-

це.иярІю ~ коwtсІї засвраи 

ня G.ІоСSІ;а,ських по.пів з Генера 

.иьвоrо військового оу;а,у аите.tІ 
а..иоСSІl/,ОЬКИХ ПО.ІКfВ Bacи.vi PyCSa 
ненка , ВасиJІЯ Яwченка та AJЩpi i 

Ярошенка , звин111ачених в кра;цJ1 - ~f~~~ 
ц! коня . І7Зб р, 

52~ Z5347 .Аонеоення мt111ан w. Г.1ухtв 

з окарrою на писаря Г.1ухtвоько · 

.,ратуші Антона Соловйова .за звt 

.11ьненн.11 ово rо 'l'естя wtщанина 

Jreoнa ВоJІ.оmина від заг.а.1ьнона

ро;цинх ПОЗІІННОС'І'ЄЙ 'І'а указ кав 

це.uрІУ r.1ухівськоwу сотнику 

Стефану Jwанцю про розо.1Ідуван 

ня опрази > ососsис'І'И Я: реєстр 

значкових това]:М!Dі в С'І'аро;цуСSсь о-

го ПОJІКУ , І7З6 р . 

Дру•. ЦЛМРІ\fІ'СР 19іІІІ Зоо.18376 - 12-т . 

1 '~····1:.= ." ... І ····· 
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5297 25348 Донесення ЛубенськоУ 110.JІКо-

воУ канцеляріУ про одержання у а

зів канцелярії про додаткове 

вtдправ"'ення козаків до Cawapc 22 .imc'I'on ~а 
кого ре'І'ранжеuен'І'У 'І'а форпос 'І' и І7З6 р . 2 

5298 25В49 . Донесення чернІгімьного по. 
ковнина !А11хайла Богданов а про 

ві;цсутні сть в ЧернJ гі вські :t ра- r4 січня 
туші "знаку і кот"'ів" . І7В6 р . 

5299 25350 . Донесення І вt;цоuіО'І'Ь пр114уц -
ного wіщанина Федора каплі про 

витрату на сіно та гай;цаяu за 

ог.mд биків , ЯRі вивозились на п січня 
r~ро;цаж до Сілезії . I7S6 р. 

5300 25352 Донесення наказного ПереясJІа -
Ьького поJІКовника Василя Тоwари 

~~:;:~і ~:н:~я;:::~:f~~ч~~о з 5 2:f~~~ня 
• язющі Переяс.11авськоУ ратуші . І'7З6 рр. 

530 Справа про пр~ •яв.tення па те. -
ту на чин ~Іжинськиu по.nковни 

ноw Іваноu Хрущови w та спо:віще -
ня про це в поJІRИ ЛІвобережноУ 

УкраУни. 
ЛІІСТОІ13Д 
І7В6 р, 
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530< 25572 Справа про призначення знач ~~стоn ~а 

ховм~m І'ОВЗJІІ•аw:н козакtв Шво 9 березня 
береа:ноУ Украіни. 1740 рр. 44 

5303 25376 Сnрава про пІдпер;11,а:енвя ур1 

'АУ вtllra Петру Тарнавtоту в 1.1 . ~ ~~~ 
Нtжинt . І7З6 р. 

5304 25654 Справа про звt JІЬнення бунчу 

кового rовариша Анмtя Лащинсь 

кого вt11. вtnськовоУ о.11ужбн че- 23 вереси 
рез хвороби . 1736 р . 5 

5305 25841 донеоення капітана Ризького 

5805 264()) 

;ц.рагунського ПОJПСУ Степана вакЕ 

єва з проханняt.1 нВ){ання пtющц 

11..ая перевезення обwун.цирування 

і аwукмцtї А.І.Я росtnоької ар-. ІЗ квfrня 
w!Y в w. цармча~u:у . 1736 р . 

Q:Іре.цt.1ення канце.r.ярtl про 

звІ.п.иення від вНіоьнового по

ходу батька священика с . Добро

тове Кро.1евецькоl сотн! НІ:е:ннс1 

кого ПОJІХУ Фв11.ора ІІ;ерОииенка , J ~хвІтнн 
не вписаного в хозаць1<иіІ коuпу 1736 р . 

дР1•· ЦІІМРІ\УІ'СР 11186 3• •.Н.376 - ІZт. 



, "".~ І ""0"<'· 
но" р.а 

5307 26640 Указ КанцелярІ і про оголоmе -
ня в поJП<ах Лівобережної Укра У и 

про присвоєння чина генера,11-

wаіtора бригадиру .Леонтію Coilwo 
нову. 

ЧернетКа . 
ве12есня 
!736 р . 

530 26932/tl Донесення бунчл<ового това
риша Сеuена Карпеки та указ ка 

цецрtї про видачу паспорта та 

l '""""l "~·· ••<>о• ••••• 

нцання пJ:дво;ц ;ц.пя проїзду з u. 13 .tиотоn да 
Стародуб до 1.1 . КИів . І7~ р. 4 

531)) 26933/ Донесення аитем w. Новий 

Ропськ ТоnаJІЬсько Ї сотні Старо 

ду6ського полку Пав,11а Резансько 

го про :видачу nacnopra на проїз 

~·~:~:а в п~;:ц~:::і~:~:і ~ере !~~н~: 

5310 І95ІІ Донесення Ніжинсь1<0Ї полкове· 

канцелярі і про ві;цлравку до w. 
Глухів друаини холиmнього Ново

wJІИнського соrни1<а Уляни ШпаRе

:ви'чоnоІ для доnИ'і'У по чоіоби'l'Ні 
!жительки u, Шалова.пtвка Агафії 
ІfІасильєвої . 

8 JІІ!ПНЯ 
!736 р. 
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5311 2І2Іб Cnpa:ea npo дода'І'ко:ее :еtдлрав 

.11ення козаків Черніrt вського 

nо.цу в коuащ лереясмвоьжоrо 

по.повника Ігнаrа Га.1ана '!'З про 

заwtну на -форпосmх с:Іунч:укового 

КроІо,.. 

rовариша О.11ексія ЄСИWОН'І'ОВСЬКО . 
гО с:Іунчуковиw '!'овариmвw ФедоРоu і ;~~~::-

1 ·~""'~-;-;::: ~І<СТОІ І " ... 

І!Ираєu , І7Зб р . 45 

5ЗІ2 27982 Спра:еа про відправку в ВІ Я-

сь~~;ово-похtдну ка1ще.rярію гене 

ра.n..фельд.їарmа.па фон-1.Іtнt ха B'l'f 
кЕічІ в-оо.пда'І'fв Пе<rра 'тре'І'яіова ~У~~~~:~ 
f ВаснJІЯ . І7Зб р. 

53!3 28088 Оnрежілення канце.rярІУ про 

5314 28162 

відправку в вtйськовнй похід ;и.о 

:; ~:~~~н;~:::~ського соrнн 8 J~в~~ 

Донесення стародус:Ісь!І'оrо пол 

ковннwа Афанасія Радн11ева npo 
одер•ання Указу канце.аярJУ npo 
ск.аадення вІдоwос'І'ей з ц І наuн 25 серпня 
на uуку f крупу . 1736 р. 

Jl.PJ•· ЦЛ/оІР/ІУРСР 19'6 З1м. 1'3Ю - 12r. 
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В ідоІlfС'і'Ь При.11уцькоУ ПО.!ІКОВ Ї 

канцеляріІ про кJJJЬкісrь nі;цво 

взятих ,росtйськиt.ІИ військаІ.ІИ 

п;:м переїзді в u. При.луках та 

невиnJІ.ату nо;цорожнfх грошей в 14 січня 
!755 р . !736 р. 

,lІонео_ення Канцелярfї Uі.нfс 

терського nрам і ння про на;цаян 

коня nt;ц 1.1fpy на Ве.11икоустенсь 
кий ·перевіз на р. ,чесні із ОІП! -
них сі.11 СосницькоУ сотні Чер)Іі 

[ "'"""'і "~·· .".~. . .... 

гівськоrо полку Великого І ма- 26 листоп ;ца 
.tого Устя . !726 р . 3 

53Г 29780 Справt1 про захоп.11ення грун'І'іІВ 

в с. Мма Загорі:вка Прохоро:всь ої 

Со'І'нf Нf.жинського по.1шу :віJ:ІсьJ< 

вого КЗНЦЄ.11ЯІ:f!СТ!І Васи.JІЯ !(ула 

Rівського цово11 генерала фон

ВеіІсбаха та обтяження повиннос 

,тяwи пtдсуоfдків війс:ькового 

канцеJІяриста ІСирила !(уJІаківс ько -.лиnня 

го в u. Борзна сотенниw урядо1.1 И36,;пня 
тз :вt йтами . !738 р. 

53! ЗСХЮ5 Справа про відправку козаків 

При.луцького , Лубенського і Пе

реяслівоьJ<ого полків під коwан 

;цу прилуцького полковника Ігна 

та Га.11агана . 
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53!9 30263 !ідоu.Ісn. Гадяцькоі' поаово · 

канцеJІЯрі Ї про опорлд111е1mя та 

відправку козаків до фортацІ с •14 серпня 
Параскеві Ї , І736 р . 2 

5321 30429 Справа про невип.1аоrу rpo111ell: 

53аІ 30340 

532; ЗС604 

по угоді за перевезення горfJІ-

ки иите.иеu u, Г.-ухІв ПаІІJІоu Ту 

.m1:1Іниu иите.mw w. Г.1ухtв пав-

.1оw с . Будtвке СенецьксУ сотн 

ГригорhІ J.итвиненку , J,вану Вер ~~я 
гуну 'l'a -ін . !7~ р, 

Донесення козачки с . 06.1ож111 

Г,11ухІвськоУ со!'!:Іі НJ:кинськоrо 

пову І.Іе.!8аrки Горе11ки з скарrо1 

на козака ФіJІона за вІдwову вз: -
m rpo111J: за зак.1ц,ениА П чо;;о 

вJкоw rpyн'l', пооиття сина та 

указ канцемрІ У гJІухІвськоwу 

сотнику-Степану Уwанцю про роз 

с.п!;дування справи . 

Донесення •ИТЄ.tя с . Со6ич4 

Г,11ухі ас ькоЇ сотні НІnноькоrо 

поау о:тапа Сидоренка з схар.. 

гою на •мте.rя хут . Понурхи Іва 

на Поповича за вІ;11,uову поверну 

ти зайшrтоrо на па111нt :коня та 

ук-аз канце.пярt У г.1ухІвськоuу 
сотнику Степану Уuаицю про 903 
СJІ]дУВЗННЯ справи . 

Арус. ЦЛМРЛ УРСР 11'186 За м. 1'376 - І:h. 

2- 17 
липня 
!736 р , 

~ груднл 
!736-

1737 рр . з 
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5323 1С628 Справа про ви.11ачу гроше!І із 

канце.rярВ зборfв на y~wa1n1я 

СерООьхоРО гусарського nо.иху ra 

['""'"4"•·· ","". . .... 

Іза Новозаверdоввяих ~апітаноw і2 ~~~ 
!Іетровиw. І7З6 р . 75 

5З2Ч 10471 Btдowfc"ь dунчу1швого товари 

ktia Ваоим Гудо:вича про кt.11ькtот 
коз«хtв , вf;цлрав.11ених з Uиргоро -

~~:~о::~:ак~:~; ~::::~ ~р;~~ пар а3 

5325 10461 Опредt.11ення t у~аз канцеJІЯрі 
/вН!ськовоwу канцеJІЯрис"у мико.rt 
~око.ІІО:вськоwу про розс.1fдування 
І::карги :иите.rя м . Ро1.1н11 JJуdенсь

І:к ого по.ІІКу Степана каравана на 

ородничого w. Кро.1евець Нtаин

~ького ПО.ІХУ Івана Басараdа за 

~оdитm. 

5326 12496 . Указ ВІ!Іськової ко.вегі ~ f оп 
~дt.1ення канце.rярfї про заготІ -

вересня 

І7З6 р. 

jlD npoвteнry :в "українських wаг -гfrA~ 
зиках". І7Зб р. 



5327 12499 
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А!отування канце.uрІУ з Ні 

nнсьжиu по.!Ковникоt.t Іваноw 

Xp)'l!loBHt.t про переробку заготов 
.11еного на провіант , дхн р осі Я-

к.,. •••• 

::~~~ ~:ь:: ~;~:;~~отного .19 1~ЕР~~ 

5328 12499- Справа про заборон)' продаау ЗІ JJ>УЖНЯ 

х.11tба в w. О~ішня Гцяцького fо~їчнн 
по.ау ;nJІЯ варі пня горі.аки. І7'і!7 рр, 

532~ І2545 0Пред t.11ення канце.111рtУ про 

повернення провіанту , взятого 

з Ізru:::ького wагазнну на ут!»f 

wання козаків , які знаходи.111сь 

пi.Jt коwаwванннw генера.аа Фон 

лессtя . 

5:ЗЗ І2546 3 Оnре.11;і.11еннн канцемрtї про 

бJАІвннцтво в w. JІубни wагазині 

а:овтнн 

І7Зб р. 

:0~о:::::~а~а ~хунок рооІЯ- р}~~-

533І 12546- Донеоеннн чернігівського по.11 , 
ковннка ВоJІО;nнwира ІзwИ.~~ова пр 

ві.11;правку ві.11;оwосtеЯ з цінаwн 

::г~:~:~::; · п:~;~ та вино в Чet>-J~?.-

.lpJL ЦЛМРДУРСР 19811 31м. /t3ЦІ - ІZt. 

1 ·~"--1,~·· 
•>r<•oa j••••• 
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Донесення j вjдоwі о ть 6унчу о

вогО" ro:вapиrna Івана Дяковсько-

г.о про ціни на провіан'J' і фура Іб трудня 
в 1i1. Опішня Гадяцького по.ІІКу , І736 р . 

533 !2595-J Донесення бунчукового rова-

5334 !270! 

533' !2849 

"" 1!473 

р.иша Прокопа Шаули і ві йськово . 

го tовариша Григорjя Ку.цраківс -
кого про відправлення в канце

лярtю екстракту про розподf.11 

порці lt І раці!! • ЧернігіВСЬКО!оІ 

полку на уrриwання nетербурзь- r4 червня 
кого драгунського поJІКу. І7~ р. 

Сnрава про відправку пров і а -
ту на утри1~1аи~nа: козаків під ко 

uандою чернігІвсь~<ого полковог 
!5 8.ОВ'tНЯ ос авула михаR.11а J.І окрієвича в 
ІЗ грудня 

фортеці св . nараскієви . !736 р. 

Донесещ1я і 'Відомість отаро 

дубсЬКОN' ІТО.ІІКОВИИКа Афанасія 

Р.а,nищева про відправку козаків 
2І серпня 

ДО U. Азов . 1736 р, 

Донеоения гадяцького пол:ков 

пика Григорія Fрабянки про цід 
правку 38 чол. з полку. на 6Уді 

!О ЖОВ'tНЯ 
ництво реду'J'і:в Бузько~ форrеці . І736 р . 

1 '""~'1 '"""' ••<•<>• "'""' 

24 
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5337 ІІ57І Справа про пересе.1епкя оте-

іІІВ nрИІІ"Ор,11,ОННИХ Xyt>Optв в ІІІІС- 22- 24 
JIИC'f'QПS,118 

Іtечв:а . І7З6 р. 

5388 12237 Справа про вІдлрав.11ення до 

ВІІІсьRового лохо)І.у бунчунових 2~5І 

rоввришtв . ~~н~. 

5339 !5!09 СJtре;11,І.tення канце.1ярtУ про 

вf .п.нення ві:д ві Іtськового лохо 

ду , прищцького по.u\'ового обоз 

н.ого UихаІІла Огр.оновичв через !9 JLDTOГO 
хворобу та за1.1tну Я ого І нши1.1. !736 р, 

5340 !5!03 справа про ві;цправ.rення ко-

заRІв на ф)рпости ;цо 11 . Ю1Jв і 
25 червня 
7 оерпня 

Креuенчук . І7Зб р. 

55ІН І5ІОІ J.онеоення Канце.rярІ У зборів 

про ВИП.13~ &ЗJІ}'ВЗННЯ а;а ' DПH'f': 

кн . а.ексtя Іаховоького кaniR у9 JІИПНя 

Васим:~ Леонтьєву. І7З6 р. 

5342 15055 Справа про nосе.~~ення в u. 
Роnоьк С!8роду6сь~~:ого no.u:y Па -
.1а Резанова , якиІІ повернувся з 

турецьRого по .1ону . 

Jl.pJ•.UJ11'1PJtYPCP 11186 Зо" . .-.376 - 12". 

59 

23 
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534~ ІЗІО2 Донесення КИЇВСЬКОЇ ПО.!КОВс" 

5344 !350! 

5345 !3426 

канце.11ярtї про :відправку Зб? 

чо.11 . на dу;ut:вництво .11J11НІ . 
29 .иипня 
!736 р. 

Справа про вJ;цправ«у Іб тис. 

козаків пtд коwанду:ваиняw гене 

ра.11ьнсrо хорунжого Якиuа Гор.11ен ~~f~:; 
ка в вН!:ськовий похід. !7:?6 р. 4! 

Справа Про ск.11адею~я '!'а при

сип:у відо11остей з nоJІковнх кан 

цеJІЯрій про учасn козаків в 

походах; знаходження на форпос -

тах , dу;z~,івництвt JJfпtй,пpo виJІ.а 'і2в~~~~~'11а 
чу nров tанту t піJІ.вод. !736 р. 12 

5346 13270 РозкJІад видачі та продажу 

провіанту і фуражу з по.ІКtв лt-

:~~~;оУ України росtйсько.wу Іі~Р~:ю 
4 

5347 12273 Відоwtсть про роз11Jщення ро-

Ісf!!ського в і йська в Нfжинсь«оwу 15 вереснf 
поJ!!\'у та видачу порцій t рацій. 1736 р . 2 

534 13297 Донесення fТрИJІУЦЬКОЇ ПОJПІ:ОВО 

:~:ц~=~їд~р~t;~:~::~~:ьп:~:;; ~7~а~~я 2 
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5349 !3296 Справа про відправку 500 ко 
~~~~н~. зеків до ЮІсельоькоУ фортеці . 

5350 І3ІО4 аипиока з справи про виwогу 

~н. Тру6ецького використовувати 

1Вf11.nрз11.ХеНих на 6~ц,tвництво .1ін 12з червня 
Іа заготі~.ІJі nровtанту f 411paz:a . І7Зб р . !О 

555! IS425 Донесення f вІ;nоwtсть 11ри.1уц -
~ОЇ nохі;а;НОЇ ПОJІКОВОЇ ханцем-

IPtY про кt.ІJькіоть старшини і ко 

аків , відправJІе11их з Чарніrtв-

ького по\J!Ку під коwан;цу при.Q'ц ІО вересня 
~ого полковника Ігната Га.11аганз І7Зб р. s 

535 13424 Справа npo супрово;цаення ra 
триwзння ва -rериторІ У ііиргоро;ц 

ького ПОJОСУ рооtі!оького вtПоь-
5 липня-

~а по ;цорозІ з Ло.1ь~і до w. Кре ІІ вереоJІ 
~енчук. P'NJ р. " 

5355 !3870 СПрава .!'РО peWOHT WOC'l'fB , ;цо 

Ріг і переправ на І'ериrорtї Чер І-

.tвс ького ро.ІХу ,ц.ІЯ nереУзду ро 
2 &ОВ'rНЯ-

і!!.сьхого віЯоька з Ло.1ьщІ ;11.0 
ЗJМА~~ !<реwенчуха . 21 

Ару~. UЛМ.PJt)J'CP 1986 Зao.lt316 - 1i.. 
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5354 I3f!l7 Справа npo Bf]J.npaвкy перепи -
сувача JІеои!'fЯ І чанськоУ со!'Нf 

При.1уцького попу в "Ко11ісt11 по 

nepeBOA:t' 11 своu правних книг" · 
про роз гц;в. чo.10CSнni11x , npo кі.11 -
!\'fcn. nepeк.1a]J.fB з правних книг ~;;~я 
та tн. І736 р. ІО 

5355 І537І Справа про наnравJІення в хан 

це.1ярtю ІЗ бунчукових товаришів 

n.11я виконання nоручень капце.ІЯр Ї 

та ге11ера.11ьного військового су- січня 

]J,J . І7З6 р. 42 

5356 !5379 Справа про покарання :козака 

Кро.1евецької сотні Ніжинського 

по.оу Ігната Антоненка за внwоr 

~м:~:::~ового noxo.u вt;ц 11 . ца- віf::~. 

5357 І5S8З Справа про звt.tьненпя аите.tь 

Іки 11 , Г.qхfв АР1•Нни со.цата Ан 
н11 · Гр11СІової вtд зага.1.ьнонаро;цни 25 сёрпня 
повинностей. 1736 р. 

5358 І5І58 Реєсоrр значкових товаришів 

НІ.-инського nоJІКу направ.11ених А 4 вереси: 

~ . Г.tYXfB . І736 р . 



5359 12850 
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Донесе11ня t вf;цowtcin. Леон-

і я Яgо:в..11е:вs npa кt.11ькtаrь вияв 

~ених 6а!Щакtв по р . Десні Ста 

ІРо;цуОсько rр пoJIJ\'y ;цм перевезен 25 серпня 

1 ·~".~ •»<- j ····· 

я npoвtoнry. , 1736 р . З 

5860 15589 · Yii:aз ii:aнцe.v1pt Ї rенера.u.но1.1у 
ІВf Ясько:воwу ОУАУ про розс.1tду:ва -
~я скарги ;w;ру)ОІЮІ :вІ!!оькового 

tо:вариша Фе;аора Уwанця Анни па 

:вorn dpara :вtЯоько:вого ~~:анце.ІІЯ 

i:мcra Григорія Си.11е:вича за за

хоп..11ення спадкових грунтів в 

п~~~~ськіЯ сотні НJжинськоrо ~~~~~ 

536! 15386/ .Z:.онесевня г.1ухtвоького сотни 

.ка Cretraнa УwаІ!ця t вtЯrа Роwан 
Я1;1о:ва про розо.11,J.ування скарги 

Ію! rе.ІЯ w. Коноrоn Ніzиноького 
поJІКу Мойсея Рибs.пьчен~~:а на жи 

те.uя 11, Ізюw Uи ха й.11а !(у.11еwзина а 

поlІиття ra npo приwирення wt:i 22 оерnня 
І7З6 р . 2 

5Зб2 15095 Справа про ві;D. 1 6раЮІя озер 

иовоw.111ноькиw свЯJІеЮІкоw Аосифо 
І OJJeкcaн,JJ)ow ІІ!иаrкевичеw , ві:;D. 

даних в орен.tУ 'I'Иropow о, Пека

рі Но:воІІJlинськоУ сотні Нtzинсь
кого полку Си;цороw J.Іарченкоw 

васи.11ю Го;цуно:ву . 

Др)L ЦЛМІ'ДfІ'СР 1988 :ЗІ •. МЗТб - 121. 



- 2-п -

5363 !5094 Справа про звинувачеЮІя кро-

,.11евецького вtІ!та Нtиинського ло -
:ку в ув •язнеш1t иите.w 11. Г.пу-

;~:е~~с:о:: :::~~~~а кулІвв тт~н~. 

5564 !5096 Справа npo захоп.tеипя мпеІt 

та 11аІ!на о:атуркнськк11 изказнм11 

отникоt.1 Ніzннського ло.кк)' О.Кек 

Ієt.1 деwи]J.овськи11 у 11онаха Зо.tо 

тонось:коrо 11онасmря Зоои11а ІМ 

ровицького на Бауркнськоwу пе- ~:~~~:
ревоз і . . !736 р . 

5365 !5092 Донесення жите.tя 11 . Г.rухtв 

Нfzннського попу 1/уr; • яна йоси
пова з скарrою на п~артиранm 

поруч11Rа Івана Соко~ва за поО:и 

тя та опредt.11еипя канце.11.11рJУ пр 

~::с;~:::н~; є~~~~::~иw сотен 0~~я р. 

5З56 2390-~ Справа про itoдarxoвy відправ 

~У козаків в ко11андУ при.11уцько-

~~ :~:~~~~:, r:и:~а п~;::~:: . &~п~. 
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1 ··""~ І ......... 
• O•t PO 

5367 2390-4 Справа про :відправку козаків 

935 чол. / Ніжинського полку в 

>оwан.цу прилуцького по.пковвика • 
Ігнаrа Галагана АО wfсця збору 

:в u. Переяолав rа.ві.цправку бу -

КроА~•• 1 "'"'""1~ . .. .., . .... . 

чукових t значкових товарw.~ів 21/ серпня 
ДО w. Глухіі! . І7З6 р . І5 

5868 2590-5 Донесення 1.1аІіора Глухівоько 

о гарнізону Хрипунова і список 

( Озаків Ніжинсьмго nо.ІІКУ1 від-
11равлених до u. Г,11ухів ;цля кон 20 серпня 
:воювання генеральної артилерії 1756 р . 

5369 2390-6 ДонесеІІНя бунчукового rова-

5370 І4590 

риша Чернігівського по.пку Анд-

рія Полубоrка про готовнІсn. А 

віІіськового походу , не зважаю- 29 оерпн.11 
чи на хворобу , 1786 р. 

Справа про зв і льн ення 1.1 і щан 

• Г.~~ухів в ід роб і т на По.nевиць 

ких с t мкооа х в з:в • яз ку з оСІтя 

женняw загальнонароднишt ловин І2 серпня 

HOC'J'ЯJ.111 . !736 р. 

Дру•. Л.\\РД У РС Р 1986 3оо. N376 - 12т. 
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5372 1456! 
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()треді.пеюrя канце.~~:ярії про 

присилку з полкових канцеляріІt 

вtдсuосrей про кіlІькість коней 

зібраних з uонаотирtв і кінних 

заводів . -

Опредіl!ення і укази канцем

рії про присиJІКу відоuоотеІt з 

по.лко11их ;санце.ІJярtf! про продаж 

порцНІ і рацій дм російського 

ві:ііська . 

.~:ше топ ад 
І1786 р . 

листопад 
І786-

JШтиІ! 
І7З8 рр . 

5373 І4557 Справа про дозві:JJ. на ;rтовеР-

нення додоw:у бунчуковоw:у товар -
шу Фе.цору єсиионтовськоw:у піс - ; 
JJ.Я закінчення конвоювання ро

сіІtськоrо віІtська при переході з 
з Литви і Польщі через Черніrі _ЗО JJ.истоnрда
ськи!І поJІк . р;~н~. б 

5374 І4556 ()преді.лення і указ канцеJШр ї 

у nоJІКи Л і вобережно ї- України 

про заи:іну козаків на 1сть-Са

и:арськои:у ретранжеuенті , які 

повериу.тrися з Криw:ськоrо no:i:o
дy . 

.листопад 
1786 р . 



1 ·"-~ І """"'· •u••i>8 

5375 І4555 
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Опреділення канцемрі і: про 

направлення геодезистів :в по.11-

ки JІівоОережиої Укра їни для :ви -
иачеиня відстаней uі и vістаuи 

. в зв • язку з :всrано:вленF.я u поm- JІИстопад 

rи . І736 р . 

5376 І4554 Справа про приз иачення з6ир -
чі:в грошей в Ніzиноькоuу полку 

На утриuання по.ІІКових і сомни 
. служитеJ:ІЇ:В ; про видачу грошей 

fз ві tІськового скарбу поручиІ<у 

ХИтрово дАЯ перевезення nоJІЬо-

вої артИJІерії ; про видачу nасл -
рта Федору Кан;ци6і на проЇзд в 

Сулак ; про виnлату жалування 

переЯСJ!аВСЬКМІІ ПОJlКСВИІА CJJYIOІ- ~g ~~~:= 
'І'ЄJІЯ ІІ. І7&і р, 32 

5'377 14558 Опреділення t указ канце.11я-

рІ ї бунчуко:воuу товаришу Баси-

JІD Гудовичу лро nриси.~rку відо

uосrі про козаків-втікачів із 

двохruсячної коwанди . 

5378 14549 Справа про дозвіл: на повер-

нення додоuу 1500 козаків під 
коuандою vиргорсдського полко

вого осавула Антона Вольо:вача 

пfс.11Я походу до u. Азова д.m 

9 JJИСТОПЗД 
1785 р . 

:у:.о~~~::ння осадної apru.11epi 1 ~7~У~~я 

Дру<. 11 \\Рд УРСР 1986 З1м. М376 - 12т. 
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Справа про вt:.правку reнepa 

ry QІексаНАР1 Румянцеву со.цаrа 
В'!fкача Г.1ухtвоькоrо rарнtзону 

уро;цаенц11 с . Беркова Козе.~ецько · 

КроІ•и 

CO'!Hf Ю~lвськоrо ПО.ІКУ ГВВJЖМ ~~ ~~;~~с~а
Се.1Іванова . . 1736 р. 4 

5380 І4368 Донесення Га,11.яцьхої nо.п:ової 

канце.ІЯрJУ про ГО'!ОВНіС'!Ь С'!ар-

mи11и І коза1:Jв ;цо вІІtськовоrо 

лохо,11.у . 

5ЗВІ І429І ()Jре:.і.1ення канце.аярJ ї про 

лрнси.uу ЛрО'!ОКО.ІІВ ;ІlОПИtу fз 

кouloJY по розс.11f;11~анню.вnисан 

ня в козаки ииtе.1Ів с . JІокнис'!о 

ro Березинської оо'!нІ Чернігів- 4 червня 
оного ло.п:у. І7З6 р . 

5382 !4242 Опре:.І·.Іення і указ і<анце.rярі 

. Геяера.u.яоwу вНІськовому ср_у 
про заuІну cuep'!нoJ кари зас.11ан 

ниu в Сибір за вбивоtва аи'!е.ІІЯ 

u. Ба'!JJІІНа wantя СергJєнжа , 

izиre.rя Переяо.1а:аоькоrо лову 

Je:.opa Іваненка та 11инкаря Ащ- .11ипня 

pts Янчинсь1<оrо . І7З6 р , 



1 ·"~~ І """'' 
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- 232 -

І ~1····-'J:::: •• ," ••<fOO •Ооо• 

5388 І4З77 Сnраиа про оrо.:ио11е1111я в поz 

хах Лfвобереа:ноУ України указу 

Сената про прмІtwання вt.u КІІ!'Є

.1fв Воронtзькоr t Бі.1оrоро.цсь-

коr rу(ІериІй провіан~ в раху- 24 червня 
. нох по.цуmноrо ок.1а;nу , 1736 р, 

5384 111381 Справа npo з:вІ.1ьнення .цоwу 
отароду<Іського nоJІКового канце 

.111риота Івана Воро<Ієвоького від 

. вІІtоькових поотоrв та .uонес:еню . 

бунчукового товариша МихаІtла 

Доwонтоnича з проханняw звtJlЬ

нити ЙОГО :вІ;ц ВfІ!ОЬКОВОЇ О.11УJі<ІІ 

та надання оинаw звання <ІУІfЧУХс і1\х~~~ия 
вих товари111tв. І~ р. б 

5385 14382~ Справа про заJІІІmення в .упра1 

.1ІннІ JІІвобере•иого Ухраrною 

::;а:а:: =:~я:~:;~~~~т:о о~:~з ~17~::я 
сів на справи канце.1ярІУ . ITifl рр. ІО 

5386 !4882- Справа про вІ;uвч7 у підряд 

хупів.m nро:вtанту і ФJ'раиу АJІЯ 

росtйськоr apwtr в w. Новгоро;и, І-19 
ка Старо.цу<Іського nоцу . ~~~"~ . 

J,pyw. 11 '.\ РД УРСР 191/і з . . . ... 316 - ІZ. 
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Справа лро тщцачу :відоІjоотеІ 

в Сенат про наявність wідних 

грошей та дозвіл на перелиrтя 

іjfдннх rpomeit в лооn та Jншf 

;~~ироои . 

538t !4344 Донесення ГадяцькоЇ лолRово · 

Rанце.иярії про вtдправRу 75 RO 

ІВ січня 
І7Зб-
Z.І жовтня 
t7З7 рр . 

:::~: ~;о:;а~~~~н і ~ дJІЯ переве- 7 J.~в~~ 

5389 !4344 Спра:ва про оотяження жите.1і1 

5390 !4240 

о . о . ООто:ве І Пeperopt.ii:tвкa Ко 

ропоької сотні Нtжиноькоrо пол: 

'$У заrа.11ьнонародни11и ловинноо•и 

r.iи ; лро відправку у вtйоьковиІі 

похід козаків і пооло.111н•их та 

д.11я перевезення пров і анту пере 

прав.11еноrо ло р. Десні ; Реєстр 

олужнте.11-і 1! Зінкі:всь~tоrо сотен- 9 іf-вня 
ного правління і ретуші на вил- !~. оЄрезн 
лату иа.ІІУвання та Ін . 1739 р. ЗІ 

Донесення Ніжинської лоJІКово 

RанцеляріУ про в ід wову жителів 

КоропоькоЇ , Кро.nевецької , Воро 

нізЬRОЇ та ін . сотень лл:атиm 

nода'і'КИ на утриw~ння Бровароько · ЗІ трави 
!736 р . 
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589І !8848 Справа про повернення прапо: 

щику Uуроwського поJІКу Івану 

,l!ернову речеІf Іtого по1.1ер.11ого 

брата , якиІt знаходИ11оя в xyropi 28 грудня 
, по6JJИзу 11 . Г.11ухfв , l7З6 р . 

5392 І884І Справа про вца111 прогонних 

гроВІей f3 військового cкap<JJ 

~:.11.:~а~:~~:1 А:~~~~У на про із Іj.,~У~~я 

5898 18842 Спра11а про стяrнення tз з6оt 

щиків Ніжинського по.11ку грошей 1 

;;:А;~и;JІ::'" за проJ.ВRИ Й в h~У~~я 

5394 /82!/ .ІІонесення t вt,1owlc'l'Ь По.11'1'8В 

5595 25858 

ськоЇ по.uовоУ ІQІнце.uрІУ про 

кf.1ькtс'1'ь провtанту , вина І ху 

доdи , вf,11,прав.а:еннх на прсда:а :а 21 серпня 
1.1 . Царичанка ПсJІtавськоrо ПО.JlКУ 1736 р , 

Справа про подачу вf;11,оwотеЯ 

з Ніпноького попу про кІ.11ькі 

с-rь виборних козак і в та нцаuия 

дозво.~у на вписання в козацьккЯ 

коШІf'l' городових 1.1!1,аи , чарез 

6fдніо'l'ь виборних козаків . 

Ару о.. Л \І РД УРСР 19811 з . . . ... зю- 12 •. 

січня 
І7Зб р . 

l "'''"'j~ ." .... .... . 
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5396 І7859 Справа npo ого.rо•ення в по.t 

ках J!tвобереа:ноУ УкраУни ухазу 

сенаrа на ,11.озвt.1 торгува~ а:нt -

КроІо"" 

. .ІЯU u. Нарви ПJІИВОЗІ!ІІІ.ІИ росіі!- rр;~~Я 
ськи1~111 rовараІІИ , Г736 р . 

5397 !566! <Юредt.иення ка1ще.1Ярtї про 

передачу ;цо rенера.иьного вtІfсь о 

.вого OYJ.J скарги uJщанина u. 
ГJІухJ:в rавриJІа Яценка на поруч -
ка Є:Здоки1.1а КИmиноького за ло

битrя ~ безчестя 1,1;рj11ини . 
9 серпня 
!736 р . 

539! !566!/ Справа про наїзд на ;цtw ra 
побиnя а:иrельки 1.1 . Cтap:>J.JO 

ЄвхокІУ Іванової значковиu rо-

варишеu Сrародубоького ло.цу 9- 22 серп я 
Ісаєu панкевиче1.1 , !736 р. 4 

5999 !5664 Onpe1t .11ення t раз ханце.tЯрf ї 
бупчуково111 ro:вapQy Федору Чу 

кевичу npo розс.rt;ц:ування скарги 

инrе.ІЯ u. Кро.11евець Нtа:инсьхоГ1 

по.жку JІевка Б!JІ,и на сrар11ину 

Кро.1евецькоУ pary11t за захоn.11е1 7 серпня 
ня 1.1аАва . !736 р. 
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54СХ І6І76 Справа про органtзаці:n виво 

зу на про;цаа провІан!'а t фурз -

аа в oraниut на Дону , ;и.е розwІ ~ю;~і~я-
•а.ІІіся рос!ІІОЬ!(f вtІtсь!(а . І7Зб р . 20 

540 І6527 Справа про заwІну коuа~и 

СІужукового rо:аари111а Васижя Sa 
вадовоького , які знахо;11.и.rися 11 
СІудІв11ицrвt Україноько'f .11tн ії. 

540 16528 . .листування з Ceнarow про 

вІ;D.Су'І'НІСТЬ Bl;D.Ot.IOC!'eA про 
укра'fнцІв , які посе.11я.пися на 

15- 18 

~!!!'~ . 

::~;т:~~~в~~~~~ та ~писів пере w~и~. 

54а І6553 _ Справа про ого.10111е11ия указу 

Сеиа!'а про заСІорону позуwентии 

ф8СІJІІК8W виutию:аа!'и срі СІні гро 

•І ra вигоrовити з f!ИХ позуwе <~:~:ня 
rи . I79S р . 

5404 І6554 Донесення бунчукового то:аа-

ри11111 frкова заmркевича про по

·ІВЧУ :at1or.1ocтelt в канцеJІЯрію 

про кІ.lькІоrь козаків відправ- 25 чер:вня 
.18НИХ В ПOXf;it ДО а.І , UарИЧ8НК8 . !7З6 р . 

АР1"· Л ІІРД УРСР І* Зам. І<І376 - 12т 

п 
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5405 !6786 llонесення Параwона Uальцева 

і Дани.аа Серкевичв з лроханняw 

надання розлоря;цження військово у 

:канце.~щ(11сту Мttкo.ІJf Соколовська . 
wy супроводити з 11, Кро.11евця до 

w. Ю!єва 11оляка Андрія По.~юнськ - 20 верес~ 
с , за якого вони поруqи.пися . І7Sб р, 

5405 !6787 оnредіJІення і указ канцеJJЯрі 

в ГенераJІьниіt ві йськ овиі! суд пр 

розсJІІДувВНJІЯ скарrи J!.РУЖИНИ ві ,
ьковоrо товариша Федора Уwанця 

анни на своr,о СSрата військовог 

, канцеляриста Григорія Силевича 
за захоплення спадкових грунтів 

в с . маків Г.11ухівськсї сотні Ні 

жинського. полку і декрет rенера 

льного військового D'І"дУ в і J!сь

ковоwу товаришу Сеwену Уwанцю і 

глухівськоwу вfйту ОJІеtсоандру 

Івановичу на підтвердження воло 

. дію1я куп.11ени.1.1и двороw у 1.1 , Глу 

хові t wлиноu і грунтаuи у зятя 

гАухівського козака Радісна Се -

;~на висоцького за Іб січня 171 "'ве~f~я р , 
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5407 16787/ Справа про пере;цачу аите.ІЯ 

l '"''"'j~ ••<ю• ••••• 

w. старо;цуеІ "'xaR.ta Рtзника з 
ро;циною на 9 років poelom пте 
.ІЯW с . вао 11ківцІ СріСІJІ1ІНСЬХОІ 

оотпІ При.1уцького ІЮJІКУ Леську 

Bepxot1owy І Степану .Uатві єнку 

зв невип.1ечекиА СІорг за взя"t 

вівц! . 

20 .ІИПНЯ-
22 'Вереою 
!736 р. 4 

5408 17650 Підписка ГцлцькоУ по.11ково ї 

канце.ІUІріУ про вtдправку провіоt

ту АJІЯ ;црагуноьк ~І Х ПOJJ.K i B і Д.){F 

козаків rа.uяцького nо.11ку , як і 22 червнл 
з нахо;ци.11ись в Криwоькоuу поході 1736 р . 

54()) І7500 Справа про вt;цправку ;цо w. 
Г.1]"ХІВ т Черн!rІвоько1 ПOJlKOBOi 

канцемрJУ увязненмх за 11течу 

;а.омського козака Івана Бугачев~ 

та се.11111-росІян , 11и11едеиих pocfi ;~а~:~тня 
ськиw в!Rсь-хоw Із ПоАьщІ . I73S р. 

5410 17532 Справа про вt;и;лравку wаркіта 

нтtв з лро;и;аиеw лровtан,-у до ІЗ .J!ИС"ОП Іда 
Усть саwарського ретрана:еwеиту . 17$ р . 6 

5411 17846 Справа про по;11,ачу віnоuосте~ , 

по указу Сената , із Генеральноr 

в!Rськового суду і по.пJ<ових J<aE 
цемрІR про кі.11ькість зіеІраноrо ~~~~:вня 
ки та Із чо.поСІиrних з І7І9 р. !735 р . 

Ару к .• 1 11 1'>,!І, УРСР 1966 3оо. Іt37б - І1t. 
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54І2 І7818 Донесення при.иуцького по.nсо1 -
t1ика Ігt1ата Галагана про иезак н

чення коwtсtєю канце.ІІЯрії роз

uеж)'1!ання Гнитщького по.1я з 

бунчуковиu товари11еu Яковоu Jy 8 жовтня 
ракtвськиu . І736 р . 

54І3 І7818 QІредt.tення І указ квнце.tЯ -

5414 І7819 

рJ ї Г.иухtвськоwу сотенноuу уря 

;цу про РОЗС.ІіД}'ВВННЯ окврги ко 

зака с. ЗеІ.ІJІЯнкв rщхtвськоІ 

сотні Ніжинського по.ику Мит!ти 

О.І!іІІника на священиків І гнатія 

~о ~:::Р;~ вІ;цІбраиия боргово 6 J~е~~я 3 
Справа про відправку в По.1ь . 

щу прикажчика JІООошинського ст 

росrи Андрія Полонського , затр 

uаного на ярuарку в 1.1, Крмеве 

Ніжинського по.ику без паоnорта 

19 вереси -
!І ІІОВТНЯ 
1736 р . 10 

5415 r7ff72 . Справа про розпо;цt.и nост~чан 

ня пров! анта і фура.аз з no.uiв 

Лівобережної УкраУни на уrриuаи і~ ig~~~~ 
ня рос~Іfського віRоька . !736 р. 18 
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Указ канце.ІЯрІї во!» по.r.каw 

JІівоdережної УкраУни і пpowem 

рі я rенера.t..феJlЬJІ.ІІаРІІВJІУ фОи

МJні ху про відправку старшини і 

козаків у вtііськовиіt похf;11, Дні 

провоькоі експедиції . 
І2-І3 кв! ня 
І736 р. 8 

54І7 І8449 0Пре.аt.11еню1 квнцецрJ ї про 

пf;1!'Верд.аення указJ При.~уцькоwу 

по.пу про віJІ.правку старшини і 6 dерезня 
козаків в вІіtоьковиіt похtд. . Г736 р. 

54І8 І8348 Опреді.11ення канце.!ЯрfУ про 

надання коней та спорЯJІJення 

арти,11ерії Лу<!еноькоrо по.пу 

коштом rенера.tьиої вtіtоьковоf а - 15 ОерезІі! 
!'И.ІІ:ерІї . 1736 р . 2 

54!9 І8347 Указ канце.ІІЯрії ВСІІІ ПОJ!КВW 

JІ.Іво<!ереzшої України про rотува -
ня !600 ви<!орних мзакІв до вій 
СЬfСО:ВОГО ПОХоду. 

Чернеткз. 

542С !8346 Сnравз про кf.tькісtь nо.tково · , 
сотенної сtарt1111ни І козаків в .п~тиІІ 

no.rкax Ліво<!ереаноУ України . 1736 р . 12 
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Указ JfуС!енськіА по.11ковіА ка1 

це.nярії про освt.nчення nороС!и 

С!унчукового товариша Федора Са 

вича , який не пtmов у вtRськов• ~ 

пoxJ.n . 

Черffе'І'ка . 

КроІ""< Проwо-

5422 18354 Справа про подання вІ,11.01.~ос'І'Е і1 

з по.ІПСових канце.1ярІЯ про кt.1ь 

кtсть старв11ши І козакtв , які 

:~=~:11С!~:f; ~.nправленю.rи у ві~ ~~яр . 

542З 1835S Оnре.nf.1еиия канце.аярt '{ про 

присищ вt.nowoc'tf з Гцяцької 

ПО.11\'ОВ().Ї каице.uрІУ про КІ.ІЬКІ 

cn. с'tарmиии І козаків , які 110 

ІQ'!'Ь висrупи1'11 у в!ЯськовиЯ по 
Xf;D, . 

5424 18S51 Олреді.1rеиня каице.nяр!У про 

.ІІЮ'l'ИЙ 
1736 р. 

Bf;nnpaвкy АО W' . Г.!'ухfв з ПОJІКІІ 

Лtвоdережної УкраУн'и коиеЯ АМІ д'tи!І 
'військового пЬхо,11.у . 1736 р. 
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5425 І8ЗІ2 Справа про висrуп у вНІсько

виА похід козакtв лід хо11<ноr.ою 

лриJJуцького поJJковника Ігната 

ГаJІагана -У прикоР,JІонну зону Пе
реяс.11авського по.11ку ra дозвtJJ 
на повернення з походу при.1уцьк -
111 ПO.IKOBOUJ судді lilиxaA.ty Яге- J 
.!ЬНИЦЬКОІ.Іу . І 

5426 !8735 Донесення бунчукового rовари 

era о.~ексан;цра ЬбJІянського про 
відпр авку з Сrародубського. по.л- Zl жовтня 
ку провіанту за вересень . !736 р . 

5427 І8739 Справа про посrачання nровіа -

20 

'J'Y і ф.Урщ~:у на у'J'риwання козак і 

кі знаходІ'J.ІИсь У, вtАськово1.1у іrг~;~:п~ а-
оході . !7Зб р . 6 

542 If!l(Jl Донесення НJЮtноьkоі' nолково 

анцемрt ї про вrвчу при супров -
t з w. Батурина до 1.1 . Кролевця 

НІаинського полку ув • язненого V квtrня 

. сіянина Сеuена Троф.іuова . !736 р . 

5429 !8709 Донесення 67нчукового rоварм 

а Якиuа Троцьsого про закуnку 

а відправку фураиа з ПJІІ.иуцько 19 квіtня 
о пощ до w. Царичанки . І7Зб р . 
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543( !8790 Lонеоенкя J вJ:uowocrl про ві -

54ЗІ !6786 

лравлениІt провtан1! t фУраа з 
По.~~rавського і ІJиргоро,11.ського 

nо.ІІКtв до Царичанського t.tвгази 

"У· 

ССоОиоrмА описок wозакІв Га 

;цяцького по.п1 , яw! о;в;ера:ав 

І'ВІ!Н'!'івки . 
б .ІІНПНЯ 

!736 р. 

5432 !8786/ 11 Лисrування з каt.tоР-ко.1егією 
про від.правку на 11нзо:вt квзенпі 

винокурені завод 4- х вннокурtв i~~J~ 
tз рrе.иів JНво6ереаноУ України І766 р . 

54ЗS !6784 Вt;цоuість про наявнІс'!'Ь t 
внтраrу 111011еА Із суwн , •о лід 

.~ятає канцемрtї . 
ІО гру.в;ня 
1736 р • 

5434 !9243/ І Справа про резульrаm леревt -
ки з6ору лорцfА І рацtА з а: и '!'е 

5455 І8 

.иtв Гадяць!іого ло.ику дм yrpиwa - 9 rравня 
ня російського вtІtеька за I73IJ 1736 р . 2І 

Сnрава про вия:в.иення :вороні 

зькнt.t соrенниt.t лмсареt.t ОІексан;~ 

pot.t ll!кapt.t0HOBCЬКilt.t фа.П.ІІІИВИХ 5( 
Ііоп . у жиrе.1я Прокопа Борцевсь fl ~~~~я 

І736 р. 29 
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5436 І98І7 Справа про ви;11,ачу Із ка1ще.1я 

5437 І98І8 

ріЇ J.Іа.т~орос! І!оьк нх зборів гроше 

на придбання канце.ІІЯJЮЬКИХ rова вер~;~ 2 

рів. _ І7З6 р. 

Опре;ціJІення канце.~ярі У про 

ОГJІЯ;ц та зaoвf;it'fЄl!tlЯ НІІЯВНОС'І'f 

хвороби Сіунчуковоrо roвaprr-a С" -
роJ1уСіського по.п:у Івана Гу;Іtови -:- 20 :вересю 
ча . І7З6 р. 2 

54'8 !9880 Справа про побудову 11агазинt 28 ГРУАНЯ 
в ". КреwенчуцІ , пол'І'авt m ін . ~::Й 
дLЯ провіан'!'у . І737 рр. 

5439 19898 Справа про призначення rене-

раJІ-JІеІітенанте О.аркоащ~ра Руwяи 

цева "уnравите.1еw U.a.11opoo Ії" І 

С.11Обt;11,ських no.u:tв . 

5440 19917 Справа_лро прийиятrя Якова 

15.ІІИПНН 
І7З6 р , 

~::;:~;к:~;с:::~;~~::::р~І):е~ 1~~д~~ 

5441 19918 ,1І:онесення НОВГОРОАСЬКОrо rо-

родовоrо orawaнa С'!'ефана едtен 

ка з nрохаиняw на,t,а'!'и Сіезгрун'І'о 

вих 10 піnаннх в о . Коwон Нов

г9роJІ.ськоУ сотні С'!'ародуООькоrо 

поJІХу після повернення з польсь 

ІВ 

кого ПОJІОИу . 2і1ЗR1мя 2 
Ару~. '1.\\ РІ1 І'РСР І\ІеО 3•• · lt37' - 12'. 



- 245 -

5442 І99З7 Донесен1,1я Прн,11уцькоl по.ІJrово 

канцелярі r про відправку фура

жа до w. Царичанки . 

54/fЗ I991fI Справа про приз наченни иите 

5444 !9942 

.1 t в Чернtrі:вського І СтародуСІ

ськоrо по.пів д.1я Оf!Jрово;11.аенн 

dа!Щакtв з провtантоu вfJІ. w • 
Брянськ до u. Ю!l:в . 

Опреді.пення канцелярі ї про 

розоJІtдування r.11ухt:во ькиu оотн -
коw Стефаноu Уuанцеu .скарги 

г.11ухівськоrо dypuicтpa Давиден 

ка на писаря Г.Q'Хівоькоl раtуш 

з а звf.І[Ьнення свого rео ти wfцa 

нина w • • r"yxt:в JІеонв Во.10 111 кна 

24 СІерез1 
!736 р . З 

.r: ипня 
f7Зб р . 

. вf.11 ззга.r:ьнонароJІ.1/И Х повннноо- 9 кв t тня 
теА. !736 р. 

544 ! 9944 Копtї квиrанцt А , виданих wa 
rазинаw за при Аня n~А провfанt f 
фураж Із п оJІКt:в JІtвоСІереаноУ gr тg~~~;н -
України. f736 р . І9 

5446 I991f6 Донесення ЧернJrtнськоrо по 

ковниха во"одиt.111ра ІзwаАлова 

рро відправку JІ.О w. Глух ів во- п оерпня 
.nrnoькoro сотника Брежиноькоrо . І7З6 р. З 
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544 19948 Донесеннн хапJтана ГофІоІана , 

~конотопського оотника !!осипа Ко -
тенецького t йосипа кириловича 

~" .. " 

Іnро ;цозв t JІ на вt;ц • Їзд ;цо;цоwу чо 14 серпня 
mрьох закупщиків , 1786 р. 

5448 19947 Донесення чернігівського пол 

овника ВоJІо.ци.~ира ІзuаІІ:.в.ова пр 

t;цправку пров! анту І ки JвськиА 

~агазин річковиІІИ оуднаwи , 11.0 24 серпня 

1·u· ... j~ .. ,..... ··~·· 

~аnравм.в.ио.11 з Брянська до КИєв 1736 р, 2 

5449 !9949 "ЛропозицІя'' кн . Івана Баря-

trиноькога t указ кааце.1.11р!У Г.6.У 

хtвоькоwу сотнику Степану У11анц 

про ві;цrтравку відвід до w. ПУ'rИ -
м ;ц.в.я потреб кн . Барятиноького .5 оерпня 
якиІІ: знаходивоя в w. С,wи . І'736 р . 

5450 2(!706 Донесення Нt&ИНСЬКОЇ ПОJІКОВО . 

ханцеJІІІрt ї з окаргою, на прихаz-

чикtв і орен.дарів oi.i 11;цовк фон 

Ве!!обах Доро:пики і .Црі11аІІ:.11івки 

за заборону винокурі ння козаць- _ 
жим дворам , наои.пьну про;цщ їw 

горіАКИ та ОТЯГНВНН.11 mтра'(ІІВ та 

опре;ці.пення канце.11.11р ІУ про роз - .п~;~~ 
о.6.fдування оправи . 1796 р . 
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545І 20703 Проuеторія вtRськозо ї похід 

ної канцемрії генера.п:а Із"ай

.п:ова з спов і щення" про одер.zан 

:~о::ч:н~а;у::~и~~рц! R і рацій 41~~е~~я 

545; 20702 Донооення НІжинськоі' полко-

:воі' канцеJJярН про розшуки r7 
:в • язнtв , якt :втеRJJИ з :в •язющі r 4 берези 
w. ПереясJJі:в . І736 р. 2 

545~ 2070І ОnредіJJення і указ канцеJJЯр і' 

545~ 20700 

rенераJІЬноwу :віRсь1ивоwу суду 

про розслІ;цу:вання скарги вдо:ви 

чернігівського По.ІІІ(рвого судді 

Палаге ї то"ари на с.1у1!Ителя СІУ -
чуковоrn товариша Івана Еорозд 

.ни МихаІ!JJа Опацького за зневаt: ІЗ квітня 
і поеІиоrтя сина . І786 р . 

Справа про надання підвод 

для потреб драгунсь~их пoJll<iв , 

,що знаходились на територі ї Ми:~ 

городсь:кого і ЛуеІенсьRого пол

к t в . 

Лр••• 
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545 2(.699 
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ОлредіJІ.ення канцеJJяріУ про 

розг.ІІJЩ в Іfuпі.11ьоькоwу Оо!.'ено

wу суді скаргн жителя u. Г.11ухІ 

НJжинсь.кого по.11ку Івана Копи.ІІе -
.ського за підоуоідка . u. RшiiJIЬ 

михаІі.ІІа ЯковенRа за невип.~mту кві!.'ня 
боргу. І735 р . 

5456 20554 Олре;ці.11ення ' канце№ріЇ про 

ПР\СИ.І[}(У t і;цоііостеіt з Гадяцька· 
t ПолтавськоЇ ло.ІІКових канце.111 

рій з цІнаwи на wуку і зерно. 

545 20555 Указ в КанцеJІЯрію Малорооіі! 

ських зборів з повt,цоІі.І!енняw ПІ~ 

направлення ЇІі :вtдouocrel! з ло 

І9 берези 
І735 р , 

кових канцелярtй з цІна№І на JІDТИІі 

провізні'. !736 р . 

5458 20557 Донесення чери ігівсь.коru поJ 

кавника 1.!и хаІ!.11а Богданова про 

відправку ifJYpa21y до w, царичан 3 березня 
!736 р, 2 

5459 20558 Донесення НіжинськоЇ полков([і 

канцелярtї про готовнfо'І'Ь стар

шини J козаків до :військового 
походу до УкраІиськоІ лінfї і 1 Іб берези 

Царичанки . І736 р . 

ApJ«. Л \ІІ РД УРСР 1986 Зок . ... 316- І'h. 
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5460 20559 ()Jред tJJення t указ . канцеJJЯрf 

546! 20257 

НtжинськtІІ поJJковНt канце.urріУ 

про приси.ІІКу справи про опір , 1.1t 
.пакеє1.1 fіmераrорського ;цвору 

Арте1.101.1 Панченко1.1 та wіщанино1.t 

11. Коропа Нtжиноького пощ Оа- z~- І~ня 
вою Панченкоw за спадкове ,uайно І7~ р. 

Указ КанцеJJярt Ї при.куцьк~1.1у 
поJJко:внику Ігнату . ГаJJагану про 

розслідування скарги J~:ителя с . 

Ряски Іваниць1<ої сотні Лрилуцьк -
го поm<у Bacи.ur ГоJІубояреІІка пр 

привернення ІІого піС.І!Я с1.1ертt 

. батька з 1<озацького оtану в пtд. ан

сnо , ПР\ЛУЦЬКОАQ' полковнику 

ДІІитру Гор.11енку. 

Чернетка. """"" !736 р. 

546 !9505 Справа про заборону в;11асника 

баІІдакtв ло р , Десні корисrува-

. mоя ш1wи без дозволу канце.u~рі · 
на випадок потреби для рооіІІоьк -rв:~Е~~: -
го віІІеька . 1736 р . 

5463 !952/2 Донесення і відоwісrь бунчук -
вого ювариrnа tІасиля 3авадовськ -
го про кі.пькіоть лрибутих з Чер 

нtгtвського і Ніаинсь1<ого по.пну 

на будівниц'!'Во Української Лtні , 
. про І<іJJькі:оть втікачtв , лоuеРJІИ 2r липня 
та хворих ; про відсутність про- 1786 р . 

Івіан"у . 
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1 ····· І ~""' "g"'"" 

5464 І9523 Пропозиці Ї кн . Шаховсь~а:ого 

~анцеm1рf1 про оп.хату за npoвta 

І:І т і фураж , взяtий понад нор11у , 

ti po вtд • Узд з 11. r.. оскви ia:o11icH 
ti o перекмду і зведенню правних 

~ниг- та закtнченню цієї роботи 

u. Г.nухові ; про заснування по1 -
и по всій територfї і вобереж-

1 0У України ; про приоилку відо

Jостей за бджо.пиний і табачнІ!й 
ІВ .nютого 
1736 р . есятинни й збір та ін. 

5465 І9525 Справа про надання поси.tьниu 

оне й на проїзд по те~торf ї Jlf і~ ~і~~-
обережної Укра їни. І736 р . 

546 І9526 . Донесення Ніжинської полжово 
анцелярtr про відсутність в Ні 

инськоwу пмку Єрдя АJJексеєва , 

винуваченого в дач і гро 11 ей за 

t~роїзд з товвроu через Серпухі в 25 JІЮтого 
t;: ьку звсmву . І726 р. 

5467 19284 Справа npo rті;цтвер;цl!.ення пра 

Із а во.ІІО;ціння відставниu uaйopou 
tнгер~андського по.tку сербо11 
Аихайлоu БанfНИlІ ПОJJОВИНОЮ с . ЬІ -
~ої Загорівки Прохорської Co't'нt 

/Ніжинського полку 't'a про звинув -ЗО JІИПНЯ 
ІЧ ення ніжинсь1<ого хорунжого Ва- ~~~;peз i tr 
р и.uя Гриви »нападі на 11ає't'ок . 1740 р . 7 

Друк. Л \І РД УРСР 1986 ~•w. НІ37б - 121. 
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5468 20924 Оnре;ціJІення канцемрU про 

вt;ц;цачу Чернігівською лоJІНово 11 

канцемрfвю "пів каwеня wJІИва" 

~о~с:~:::~. Се;цніївської со.'І'Нf 6 rHJв~ 

5469 20069 Донесення Чернігівської пол-
Ікової канцелярfї про вистуn ;цо 
!вtйсько~ого лохо;цу старшини f 
козаків Чернігівського по.пу , 

28 березня 
6 квіrня 
І736 р . 

5470 20070 Сnрава npo wу:иолозmо коwанд -
а на,ц козакаwи При.ІJУцькоrо по.; у 

f! a будівництві Української JІіні 

- f!аказного сотника Варвиноької fg :О~~:~ 
отні Пав.11а J1адинського . І736 р. І:7 

547! 2ІІІ< Справа про відправку козаків 

ід коwа1111,ою чернtгfвськоrо пол 

оного осаву.11а Михайла Nокрtєви 7 вересня 
а до фйртеці св . Параскеви; І~~н~. ЗО 

547 2ІІІІ Справа npo відправку до віІ!с1 -

ового походу жителів Прил.уцько 

ro полку , які належать до коза -

~ького стану , але не відб111ають ІЗ вереси 

військової СJІУ!'.6М .• І7Зб р . 
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І "·~~ І •JOG;o<T. 

•о~•ро 

5478 2ІІІЗ 

5474 2І228/; 

Справа про складення відоwос 

Ітеіt по виwозі r<owtoiї uaitopa Ши 
~ова про Новопоселенf с.юбо;ци 

на території JІІвобережиої Украї 

~и з І709 р . 

Справа про вжи'І'тя запобіжних 

ахо;ців на r<ор;цо'нах Пмта:вськог , 
jлу бенсьtсого і J..\\ргородського по -
~і в у звязку з uоиливи u нападоu 

Іво рога . 

547: 2І667 Справа про иародаеиня у роди 

~і житем с . · КиселіВЮІ КИселtв-

s-qo 
вересня 

І7З6 р . 

ької сотні Чериігівсьr<ого полк ЗО серпня 
вана Попченка урода . PJ~

11

~. 

5476 22654 ,1Іоиесеиня козака Носівсько ї 

отні КИЇВСЬКОГО ПОJІКУ ВасиJІЯ 

~атtвайка з скаргою на носі:всь
р.ого сотника Карпа .Шаулу за У1! 

JF!знення і захопленн~ сіна ra 
каз канцелярії КиJвськоuу пол-

~ковоuу С1дУ про розслідування 

правн . 

5477 2І655 · ()треді.11ення канцеm1Рtї про 
jреwоит Ніжинської фортеці. 

Дру•. Л \І РД УРСР 1986 Зо N. 16316 - 11' 

9січня 
І7$ р . 

!б 

І4 
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5ІJ78 2!656 Слрава -про гро•о:вІ суwи , ви -

;цанt на утри11ання ксз1щькоУ cra 
шини , яка знахо;ц11.11аоь в По.1ьqьк - ІJ січня 
14У noxo;цt . І7З6 р. 

5479 2!657 Справа про вt,11,nравку козаків 

~ nо.tків JLt11ociepeaвoY УrраУни 

~; . Ус'tь-СаwаJЮького ре'tраваеwен Н~"~. 

548 2!668 Справа про вrечу козака Чер-

нігівського по.пку Дмитра Дроня 

nt;ц час -переУз;цу з w. Чернігів 
І!'.О w. Г.Qхtв. 

5ІJ8І 5050 Справа про ва:в11n.1а'tу J'tpиuaп 

5ІJ82 5208 

ня з Нtвнського no.IJl'Y пІ;цря;~r.чи ~О~~~~пя 
ку поаrтк o.rexctn [рчеику . І7З6 р . ІВ 

Донесення козаків u. Бату!,'J!н 

НІаинського по.1ку з скаргоD на 

ииа nо.1ковника охочекоuонного 

'1оJІкУ Часвика за no'tpaвy кІньwи 23 вересня 
Р tнокосt:в . І7З6 р. 2 

5483 5ІІ2 0nРе;цt.1ення канце.111р, І У про 
рго.10111енвя указу сената про nо-

~аранпя рtзка1о11 nІ;а.;ца11их-11тtка- 2r червня 
~ ів . І7~р . 
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І ~."~ І .......... ...... ,.. 
КроІ ••• l ""~j~ •>« .... .... . 

5484 5757 Справа-про , nриІІня'і"'!'Я в w:ага-

h нии д.ІІЯ росtІ!оького вІІ!ська w:y 

ку на ваrу , а крупу f овес uJ - 28 JІисrопа а 

рою . I7S6 р, 

548 62І9 Справа про аt11.правк1 хозакt 

t ПОСПО.DІ!'МХ з ПО.ІКfВ JІІвобере -
ноі УкраУни на pew:oнr t 61,11.tв-

.ництво УкраУнськоУ Лtнtr ra лр ~в:ii:oro 
надання пtдво11. 11..1я провfанrу. І736 р. 26 

54А 5796 Справа про пt;цтоп.11ення WJIИH 

548 6470 

бунчуковогt1 '!'овариmа Пав.tа Jlou -
ковського чернfгtвоьхиw: ПОJІКО

виw обозниw ПавJІоw Оw:е.mновиче 

'!'а про поранення uиковськогt1 

офfцероw Jваноu Peilxow та пору -
ниІ! запис про взя'!''!'я на поруки 

..коwпанtnця ФеJ.ора Га.1ецькогt1 , 

ув • язненоrо по скарзі Лоw:иr;ов-

lІонеаення t вt11.ow:ocrt бунчу 

ковогt1 'і"овари•а Івана lІяковсь

х.оrо про кtnкtcrь хуn.1.еного 

провfанту J.M рооtР.:ськоrо вtІІс 

ка у .t.t . ()Jf11ня Гад:яцького ПО..ІК 8-9 І'РУАИ: 

'!'а ціни на нього . І7Зб р. 6 

Ару•. Л .\\Рд )' РСР 111&6 31 ~. М.3І0- 12т. 
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Донесення f вf:ztoulo"ь бунчу
кового 'l'oвapиttra . Івана Ііик.11ашев 

оького про кfJІЬКІО'І'Ь купленого 

провt ан'Q' ;11.м рос І ІІського ві ІІо ь 

ка у w. Чернtговt та ціни на 

5489 6~48 ,/Іоиеоення г.1ухІвоького сотни 

5490 6493 

ка Сrепаяа 1uаиця про звt.п.нен
ня Rозаків oomt вt;11. вІ!!оьково: 

nоходу в·зв •язІ<У з використанняJ 

Ух на лотр!Юи канцелярі У та ука 

канцемрІї нІжиноь~а:ІІІ поJІКовІІІ 

канце.аярН npo внон.1ку козакІв 
за рахуно~а: nо.пку . 

Указ ~а:анЦе.1ярf У nереяо.1авсь
коRJ ЛО.ІКОВНИХУ іОГА8НОВJ про 

11f;11.п7ок козакf в Переяо.швоького 

І4а:ОВ'І'НЯ 
f7З6 р. 

nо.1ку , які знахо:п.и.пиоь на форnо -2r верес 
тах за nро:віантоw. Т7З6 р . 

549І 6494 Донесення а:ите.rьки о . Севськ 

Доwни Перевозчиково1 з скаргою 

на аите.п.ку с . Єоwань Г.1ух!воь

!СОЇ oomi waptю Неоинову та П 

сина за наїз:zt на хутtр І указ 

каицелярі ї г.1ухtво ьхоuу оо"иІІRу 

!степану Уuаицю npo розо.1І:ztуваин 
Іоправи . 

JІНО'І'ОЛЗ.11 
І7З6 р . 



5492 6495 
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Сnрав11 про недостачу провtа -
ту на ут_риwания хозакlв , які 

зиаходи.1иоь в "'· києві під хо-

wандою ,61нчукового товариша Ва 7 .п~стоп а 8 
си.1я Гуховича . !7S6 р. 

5495 64% Аонесення і відоwіоть га;цяц -
хага по.1ковника Григорія Граdя: -
ки про заwtиу козаків Га.nяцько 

го nоп1 , якt знахо;ци.1иаь на зо гру.цяя 

Jоть-Саwарськоuу ретрана:еJ.ІентJ Т7Зб р . 

549 6497 ОпредtJІения і ухаз канце.ІЯ-

ріУ про подачу вtдоJ.ІосtеП з no 
кових К81Ще.ІЯрііt з :вка:іанияw 
хІ.а.ькості козаків , які не nове: 

ну.пися з вНtськових поход ів: 

убиmх , взятих в поJІон , вт іка- 2З .111стоn да 

чJв. І736 р . 4 

5495 6598 Q~редІ.1ення канце,v;рН npo 
nодания ЧернJгівськІUІ J.Іагtстра 

ТОJ.І крІnостеА н~ воJЮдІния Пог, 

рІ.11.Івськиw w.пиноw та wаєtхаJ.Іи 

в ЗВ'ЯЗКУ з невилJІ8ТОD ЛОД8'1'1СУ Зо верес11 

до вІ!!ськового скарбу . І736 р . 

"" •. Л \\ РJІ. УРСР L9'oll з.". /lt~7~- 12r. 
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5497 7491 
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Справа про в.1.иття заnоСSІ:ани 

захо.аІв на кор;11.онах КИУвоьхого 

Поnавоького , JІуСSенського , Wир 

г0Родоь1<оrо І Переясм:воького 

;~:~~~г:~изку з uожт:виw иаn -р}~"~. 

Справа про вtдuову поверну !'І 

зак.nад-ениЯ .1. і с .аите.1.111.1 о . ОСІто 

ве КороnоькоУ соn1І НІжиноьког 

по.псу :аи'l'еАЯwи описних wаєткІв 

о . КJІИІІІІ\:И no розпорядженню бун 26 .11истопа 8 
чу ково го товариша Івана 3861 JJИ !736 р. 

5498 7490 Донесення t в!;аоw!оть отаро у-

5499 7489 

СSсьІ\:ОГО по.ІКовииха М)аиаоtя Ра 

.аищева про потребу в опорц.жен 16 •овтня 
ні ПО.ІКОВОУ арти,11ерІУ . !736 р . 

Справа про звинувачення JІІІ 

товоью~w иадворниw u:ip111aпou 

!1) . Завиши uоиахів Бобовицьхог 

wоиаоmря Юн;во-JlечерськоУ .1ав !О .ІИотопє а 
р1 і хозакtв СтародуСSського по -f~ітни 
ку в нападах на wаєт1<и . !737 рр . Іб 
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5500 7488 Справа про ;n.озвt.11 на проІз;и; 

Із u. Сщо;n.уба в Uвк.11енбургоь-

ки А корпуо до i.t . С.ІІуцька nо..tЬСь ве 2~~~~ 
кого ntдд.аного Іериха Шуwахера, і1JЗб р . 

5501 74f!l Опреді.11ення І указ канце.tярf 

nо.11ки Лfвобере•ної Украі'ни пр 

го.110111ення ухазу Сенаrа про від 

ачу :n.tm офіцерів f COJl;ll.8't'IB 6 .'І.ОВТНЯ 

7 років у •ко.11и і на с.11абу . I7S6 р. 

5502 7486 Вtдо11tсть бунчукового товари 

~а Івана Куrневського канце-11.'Ірf 

про конеА , куп.11еиих в ІАІ:рrородс -
E':Oi.ty По.ІКУ ;11,.tя j!J>Зrунських ПО.І!- 22 J:ОВtнЯ 
tв . І7З6 р . 

5503 7485 Оnре;n.t.1ення ~анце.nярt У про 

5504 7609 

вмси.цу xoзsitв Чернігівського J:ОВ1'НЯ 

по.пу на nрикор;цонні форпосrи . !'736 р . 

Опре;n.І.,еиня t указ к&нце.tярі 
КВнце.ІІЯрfІ) Uв.rоросtАс ь кмх збо 

рtв про ВИПJІВІ')' ZЗ.ІІ)'Вання гео

езисmw Ваои.111) Каверину t Сер

і ю Норову. 

/tf1&. JІ.\1 1'.!І. УКР 1966 3•• . NS1Ci- 12r. 

22 вереси 
І736 р. 
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5505 7615 Справа про поставку недо'іwоч 

ного провіанту з полків Jіівобе

режної У1<ра'іf{И в uагазини u. ца 8-15 
рмЧан1<а , . І~Зіс;~ ІВ 

55(6 8626 Kopottt записи вхідннх t ви

хідннх ,11.окуuент і в генерального 

військового хорунжо~;:с Іікиuа Гор . 

;;~І<а пі;ц. час військового похо- ~і~~~~-

55(]1 2888- Оnреді.пення канце.ІІЯрії про 

ВІQІ.ачу жа.иування із канцемрії 

UаJІоросійоького збоRУ капіrану 
Сербського гусарського поJІку Фе 
дору Петрову та його .коuанді . 

19 .mтег 
І7З6 р . 

5508 2888- 6 справа ,про вип.11ату ~:а.ІІУВання 

ІJ.ак.пенбургськоwу корпусу із ін

дуктовоЇ cyW}I ; про надuірну ви
uогу порці й і рацій ; про захол

.11ення сіна , дров , худоби та ін, 

офіцераuи корпусу лід час поста вІЗ черви 

у Варвинсь1<ій сотні При.ІІУцького ~~~fчня 

І9 

ПО.ІІІ<у, 1737 рр, 208 

55а. 2888-; Опред:і;~ення канце.ІІЯ}lії про 

видачу гроmеі:І з Канцемрі ї Мз.по 

росВІського збору на утrмuання 

Сербського гусарсьRого nо.ІІКу. 
18 .І!ЮТОГО 
І7З6 р. 
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55ІС 4527 
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Вtдо11Ісrь чернігІвськоrо по 

кового комІоарз про кt.1ькfсть 

провfанту , вивезеного ;в;о w. ца 

ричанха . 

55!І 4527/2 Вfдоміоть бунчукового товар11 

~" ..... l "'""'j~ ..""" ." .. 

ша Івана Троцьх:ого про кf..п.кtс t Іб серпня 

та цtни на npoвt ант , куп.1еннІІ f~Ресня 
в w. JІохвнцt Лубенського ПОЮІ"у. V'Л рр. 5 

55!2 4527/S Вtдоwtсть , склцена п!JІ,по.п-

1<овннкоw t чJІ.еноw Генерального 

в!Іtськовоrо суду Пассекоw про 

кtхькtсrь провіанту , зібраного 

з no.utв .ІІ!вобереаноі' УхраїtfИ 

ra :вивезеного до u. царкчанка . 

55!5 4527/4 Відоwіоть про грошові оуwи , 

видані на за1<упку провfанту в 

nо.1ках Лtвобереz~:ноІ УкраІНн . 

55!4 4725/5 Рзпор'І нtжинського по.11<ового 

суддt Леонrія Гроновського капі: 

· тану Преобрааеноького пощ Ре
сину про кі.nьхість провІанrу , 

П серпня 
І736 р . 

29 липня 
!736 р . 

вивезеного з nо.жків J!fвобереж- Іб серпня 

ної УкраУни до w. Царичанка . 1786 р . 

J.py1t. Л\ІРЛ УРСР 1986 Зt •. м.11$- І:h. 
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55!5 ІОІ60 Донесення кouicl'f по приііня 

тю 1<оне ІІ ;ц.u JІ.рагунських no.ІtК!J 

з проханняu JІ.ОJІ.аткового наря;цу 

поставки коней з Ні жинського 

по.uу. 
6 квtтия 
!736 р . 

55І6 ІО290 Справа про вtдправху tз по.ІІ 

55І7 3694 

55! 6 В70 І 

хtв JІІвоСІереиної УхраУни 500 
козакfв на Українську лtнІю ;11.0 

КИсе.ц.ськоУ ртеці та ntnгoroв 

ку no вfІІськового походу 'коза- §2ч~fв~:я 
ків , якt ЗВJІИШІ!диСЯ . 1736 р , ІЗ 

Bi;noulc!'ь про кі.ськ!оn. хоза 

кfв При.~уцькоrо по.1ку , які вте 1 

:: ~а~~=~~=~:о:о;Р~=:~:·. ~;с;?п~а 3 

Спра11а про ві;цпраВку 60 коза 
ків НІаинського пому JІ.О 1.1. ца- z~e~~~НJ 
ричанка . І7Sб р, 

55І9 3728 Справа про по6ит-:я оо,цJІ.атІв 

ІзuаІІлІвського полку Григорія · 
Калугt на І Кирила Син;цеєва вН!-
Іськовиu ханце.мристоW Григорі єu 
Си.11ев11че11 і в:озакаwи в с , Uаков ІО .ІОІПня 

Воронtзьк.ої со'І'иf RJ:в:иноькоrо . §7~;вня 
ПОJІКу , I7.:i8 р, 60 
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І755 р . 

5520 38ІО-2 Донеоенпя t в ідоwооtІ npo 
toproвt цfни на зерно І крупи 

в сотнях Лереяс.'1авсь1ого і Га-

J,ЯЦЬКОГО ПOJ!XfB . І7~5-І7З7р 56 

17&:і р . 

552І З8ІО-8 Донесення і вiдowoorf полко1 ix 

5522 3867 

5525 3868 

5524 З869 

!l'aнцe.upfR лро торгові цfни на 

зejJfo І крупи в по.u:ах JlІво6е-

режноJ Ткраїнн. І736- І7З8р !40 

У1<ази сената І RанцеJІярІ'f 

rтро ОГОJІОmення в nо.1ках Іво6е 

ре.w:ноУ Ткра'fни про захоп.r.ения 

росІЯсью11m вfйсь1tаІlИ Перекопсь 
8-25 ІtOfJІ!Htf . 

червня 

Копt я : І7Р6 р . 

1755 р. 

Донесення 1 вtдоwІоrь 6унчу-
kового товари11в Якова Довгец 

в:анце.tярВ про купJІенf коні в 25 JШ1'ОГО 

гадяцькому полку Д.11!1 драгунсь- І7З5-

ких nолкІв . б н~н~р. !8 

!736 р . 

Справа про вt;11,правку коззків 
1trOCO чож. / з no.rкfв ЛІвобере.w:-
ноУ УжраJЮІ ntд ко11андою черні -

гtвоького лоJІRового ооавула Wи- І9 червю 

xa йJJa .U.ов:рІєвича до форrецt св . 
26 оерпня 

S8 1736 р. 
Параскеви . 

AJIJ•· JІ \І РДІ'РСР І!Jбе 3••· /lt31~ - І:h. 



5525 3915 

5526 3939 

5527 3947 
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Справа· про надаиня підво;ц з 

нtкииського по.ІІКу ;ц.1.1я перевезен 

ня сіна ;ц-JІЯ BOJІJB , якt :ВІіВОЗИJІИ и ::~~~ 
ся на продаж ;цо w. Гданська . !756 р . І2 

Справа про :відправку :вибор

них козаків з Опі mнянської со"-

ні rа;цяцького поJІку дJІЯ супрово '!~~;~~ 
ду биків -на продаж до Сt.nезії . !736 р. 

Оnре;цілення t указ канцелярі 
про заборону кур • єра w "а чинов

ника11 , проїзджаючи11 с . Ту.m~чолі:в 

Г.uухівсько ї со"иі Ніжинського 

по.пку по до роз і з Uоскви ;цо -и . 

ГJІухів виwагаrn надwірної кі.пь-. липня 

кості підвод . !736 р . 

552 3948 .Понесення старо;цубського пoJJ 

5529 

ковника Aitiaнaciя Радищева і ука 
канцеJІЯрії про надання nopoxy 
!~~ля: по.nкової ар"илерії із запа-
~у генера.JJЬиої :вf і!сько:вої ар"и- 20 липня 
lлерії . ! 736 р , 

3956- Справа про закупку провіан"у 

і фурааа-;ц.пя рооНІського ,вtйоьк +111~~~~ 
w. ПриJІ)'ках та LІ , Ічня . !756 р . 22 
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5530 5957- Донесення t вtдо1.1jсть старо-

~усsсьхоr-о по.аковниха А'fІанаоІя 

а;цищева про вtдправкх 93-х и:о-

акtв ;цо Аза.ва д.1и пеQЄвезенни 31 .11иnня 

ро ад11ої арі'И.11ерtУ . !736 р. 

553! 3957-~ l!онеоення Ніsнноької ло.11;rово 

~а нце.мріЇ про призначення 2-х 

иачхових :rовари!!Іів )l.JІR лрисхо

Іоения •ооrавки провіанту в 1.1 . 

Царичанка . 

553; 8957- f КВиrанціЇ лововмх ко1.1tоарtв 

Ьро здачу провtанrу в Царичансь 

30 JІИЛНЯ 
!756 р . 

1 ·~·""j~ ••по• '""' 

І< і wагазини . ~i ~:~~:; 
КonfY . !735 р . !5 

553: 5957-'і Донесення nрапоРІІІМКа ,ltlrn:rpa 
kа.nунецькоГ() про затриwку nоота -
и npoвtaнry хо 1.1 , києва з Сrа 

Ію.uбоькоГ() і qернігівського по -7 серпня 
ів. І7ЗS р. 

5531 3957- Є Qтре;цІ.tення канце.~ярJУ про 

ВзаєWfІІй розрахунок i.tf:z Переяс 
авоькиw І НtжиноьЮІ~.t no.u:ai.tи з1 

орці Ї І рації , ви;цані на уrри-

~ння Інгерw~цсь1щго А,Рагун- JІИлня 
Ь КОГО ПОJІХУ , !786 р. 

Aprc. Л.\І.І'Д УІ'СІ' ІW& зa • . JtS"N - 121. 
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5565 3957-9 .l[онесення чернtгівоьsого по 

ковиика Во.110ди11ира Із11аJІJІова 

лро відправку пров t анrу до w. 28 .nипня 
КИє:ва . !786 р . 

55Зб 3957- I h Справа про про1а.а провJан"у 
і на1аяня коней д.u по.rьової 

ар"ИJІерії проУзµаючоУ qерез rер::~~ГО 
. НІ.инськ~сй поа з Uоопи до ЮІЕ~а !756 р, ІІ 

5537 4028-2 Донесення і вf11.owtc"ь гене-

раJІьного вН!оьхового оу11,у про 

~~~:~и розг.11янутt в кцtтнІ wt - h~а~~я 

553S 4055 Сnрава npo закупху провfанта 
t фураж.а J..U росt JІського вtАсь 

ка у J!у6енськоuу , Черні гівоько 

wy . По..1тавсько~q J І~lиргородоько ;~~~~-
wy ПО,11КаХ . І736 р . !29 

5539 4075-5 Оnредjлення канце..tярfУ npo 
видачу 11а.11ува11ня Із ві йськового 

скарбу А.РfХИНІ поwер.rого поручи 

ка Серdсь:кого Г)'ОаJХ)ького по.пу 

J'Y..tя > про розс.rtдрання скарги 
иите.ІІЯ w. Борзна tнозеwця JJаига 6 .rипня 
на писаря южиноькоУ сотні Ваои ~У6;равн 

. .u Цедровського за побиття . !743 р. 
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5540 4073-6 Справа npo видачу а:афання 
jз вtйоьхового охар6у пі;11.пору- 25- V 

чнку Єв;ІІ,окиuу КИ111ииоько11у. ~~~~ 

554І 4075-8 Справа по nи;цачу а:аJІУвания 

tз вfАОЬІ\'ОВОГО oxapdy J.Pj'a:l!lff 

по1.1ер.11ого ві:;ц поранення :в Іq:м1.1-

оькоuу похо;цt поручика СереsсьІІ'о 

го гусарського no.tвy Аuбрузtя . 

5542 4а7З-9 Справа про видачу жафання 

із вtіІоьхового скарбу калttану 

Ьь~хиrІ Jk1'Винову , поручику Сте
Іпану Коби.11ину І пt;цпорJЧІІКJ Єв

І:ц оки11у Киmинськоuу , призначених 

k: енатоw ;цм наг.111111,у за збирання 

по;11.аткІв в по.~tках JІtвоdереаиої 

України . 

5543 4073-- ~ Опре;ці.11ення канце.кярі У про 

вІІJtІІЧJ х.11ібного :аа.1ування Із ві -
Ь ькового 01<apdy 7 калWІкаw t хо 9 ЛJ'Jtoгo 
b a1<aw. І786 р. 

5544 4073-І: Донесення О<!J ІцерІв , прис.11111"-

шх сенаюw ;цо І<и . О.ІІекоtя Шахо - , 
Ю ь1<ого і олре;11.t.11ення 1<анце.11ярtї 

Іпро ви;11,ачу :аа.111вання Із вІІ!оько !5 квІtІfя 
Ш ого о карбу ~ І786 р . 

АрJІ<. Л \І Р'1 УРСР 1985 з." . ..uм- tz... 

І '""'"'J:;::-••<ТОО U~• O 
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5545 4073-І ОпредІ:.11еяня канцелярії про 

вИJІ,ачу і:-з вНІськового скарбу иа 

щвання капцелярськиu: С.tуа:иrе

ля u: Генерального вНськомго су 

ду і Генеральної в ійськової кан SO червня 
-целя рії . 1736 р, 

5546 4073-!1 Справа про видачу грошей із 

Канцелярt У Ма,11орос І Р.ського збо-

ру на утриu:ання Чугуївоьких ка Ш ~~~і~ 
u:икІв і козакtв. !736 р . 6 

5547 4073-І Справа про видачу жащваиня 

із військового скарбу капtrаиу 

Тиuофfю По.ливаиову. присJІаиоwу 
сенатоu: для нагJІя;цу за збирання 

податRів в поJІках ЛJвобережної 

України. 

5548 4073-:1: .lІонесення підпоручика матвія 

Голенищева-Кутузова, присланого 

сенатоu: для наг.11я;цу за збо_роu 

податків в по.nках Лі вобережної 

Укра їни і , указ канцеJІярі ї до ка r-

4-18 
травня 

!736 р . 

ц~..1ярі ї u:ало_рооІйсьRого збору 6-ІО трав 
про видачу жаJІування . І7аб р . 
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55119 407$-2 Донесення поручика СерООько-

го гусарського по.~ку №ко.m Ко

JІонтовича. t оnредІ.11ення ианце

,11яр ії про вип.~ату аа,11увания із 

вfІІськового скарбу. 

Kontї . 

5550 4074-3 Справа npo ви;1.ачу аа.1увзння 

каnітанх. Гофману , П}Jtзначеного 

д.І!Я супрово,ц,у . воJІІВ на прQАа11 
цо С І JІезії та про nриУзJІ. ;11.0 w. 
Г,11ухова поJІЯкfв францИПІка Баран 

9 червив 
І7З6 р . 

ського і Івана БИІІІ\'ОВСЬКОГО ДЛ! 

закJІІ)qення контра1<ту на супро- 7 квітня 
від qерез ПО.ІІЬЩ1 ВОJІІВ . І7З6 р . 

555І 4ІІ2 -СПрава про заwtк1 коw:зІQІ.Ира 

. над козакаwи , які знахо;в,и.mюь rp 
форпостах на р . деонІ ; npo ооо 7 диотопа а 
бистиІі СК.1.Ц , озброєння та вте ~~ЇЇ 
чі козаків з форпостів . "J:l;{l рр, ІбІ 

5552 4684 Справа про виn.1ату аа.tуваню: 

помку ІяпІ Рооквяшковоькоwу , 

якиі! прибув по цзрсь:кІІі граwот· 

. на с.~уабу ;цо кн . q..:екоІя Шахов< ~:цп;;r9 
кого . "J:l;{l р. 

ApJ•· Л \\РД )'РСР 1986 Зо ~ . ... ~76 - IZt. 
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Донесення в вІ.11.оwість JІубен-

сьної по.ІtКової нанцемрІї про 28 березю 

зануплени-й провtант дм рссtй- /і~~Сня 
ськоrо в і йська . !738 р . 5 

5554 4488 Донесення канце.11ярії М8.11оро-

сі іІсьного збору про о;цержаШІя 

указу npo заборону витрати rpo- 25 лиг~ня 

mей без дозволу канцелярії . І736 р . 

5555 4489 Указ канцемрі ї в канцемрію 

1.tамрос:Ійських зборів про відn-

~:в~~,.:~~~;~ ~o:~:t~~ моокви ~~и~. 

5556 4492 Справа- про відрахування гро-

.111е'1 fз жалування росіян на шпи 

талі та :відправку .11.0 москви в 
криrскоwtсаріат за р:Ік . 

5557 4502 ОпредІлення і указ канцеJІЯ-

рії npo присилку ві доwостеR про 

наявність ві.п.них :військових 

· wаєтків :в поJІКах JІівобережноі' 

УкраЇни . 

2- 8 ЛИПНІ 
!736 р . 8 

.~rистопа;ц 

І7В6 р . 
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5551 4504 Вt;цо11ісtь ви;цачt провtанту 

із wагазинів Усть-Са11арської 

форtецt козака11 з полків Ліво-

6ереJ!!НОЇ України . 

Копtя . І736 р. 

5559 4814 Справа про звсв і;цчення хво-

роби 6ун.чукового товариша Ста-

ро;цу6ського полку J!аврентtя Бо 
24 вересн -
JІОВ ІІІ НЯ 

роз;цни . І736 р . 

5560 48!5 llонесення третейського су;цу 

t укази канце.nярfї Новоu.иинсь-
коwу і Новгоро;цс ькоuу соп~икаu 

про висилку ;цо су;цу в u. ГJІухі 

жителі в о . ХаJІЧичі та ;цружини 

колиmнього НО:ВОWJІИНСЬКОГО сот- 9JІOB'tliЯ 
ника УJІяни Шишкевич . І736 р . 

556! 4931 Спра:еа про захоплення коня 

у жиtеJІЯ 11. Борзни Нtхинського 
полку нІ:uця Сеwена лвнгв з6ор-

щикаwи nо;цатків ПІви;цкиu і гера у7~~вня 
щ11нко11 за нев11nJІЗту пода'l'Ку з 

2~~у~~~ шинкування . fl 

Дру~. 11 \ІРД УРСР 19@6 Jo~ . ... з.б - 12. 
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5562 4936 
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Справа про невип,11ату гроmеІІ 

~іжинськиuи купцяwи-грекаuи Ми

~оJ.ІОю Баm.някоw і Іваноu терезів 

р а куплене вино у купця-грека 

1.1 . Сосниці Чернігівс•кого пол.ку 1~peJf~;я 
f~іл.іла Ніко.п.авва . І736 р , 

5563 5984 lІонесення і переліко:ва ві;n.о-

!;Іість ЧернігівсьноЇ ПОJІКО~О! ка -
целярН про старшину і козаків , 

які uожуть виступити до військо Іб .ІU.Jтого 
вого походу. І736 р . 2І 

5564 І9689 . Оtреділения кЕ~нцеJmріЇ пРо 
розсл.t;цування в rлухівсьЇ<і!! ра
туші скарги жите.пя w. Глухів 
Ніжинськоrо по.яку JІук • яна йоси
фова на квартируючого у нього 

5565 ЗОІ50 

поручика Івана Сокарева за паби - ro серп~н 
тя . І736 р . 

Справа про перевезення фура

жу ;цо Царичанки , кита!tгородка 

та Маячки ;цм коней рооJІІського ;:Р~~~ня 
війська в Криwськоwу поході . І736 р . П 

5566 I455Z Справа про заwіну козаків на 

ІІJорпоо тах форrець св . Параскеві 

~~т:~с;~в~:~;~~ ретранжеuенту 2j7~~~я 
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5567 !4553 QІре;цj.1ення канцемрІУ про 

tна;цания п1;цво;ц на ААтмиІ11Ськнй 

f КроJJевецькиіІ стани НІжмнсько

ІГо полку иитепяwи ra вл:асиикаwн 
~аєrків Кро.1евецькс! сотні ora 
~онесення rлухfвськоrо со-rенно

~о YPW про ВИСИJІКУ :вІ;цоwооте!! 
~,IJI розк:вар'І'Иру:вання росfі!сько- н~~ 

: :u:::a;:a:. w. Г.rухів ra навко в~~н~. 

5568 !4548 · Опре;діJІення нанцелярі У про 

~ ІІJJ.ання пі;двод ;для проУз;цу фед. 

~~а~~а~:т:О~~~~І ха з м . КИ Ув 5 1~~н~. 

5569 55 Справа про з:вии'увачення .иох-
~мцькиw сотеиниw nиcapew ОJІев:са -
~pow 381'оровськи11 .ІІОХВИЦЬКОГО 

l ""'"'j~ . ........... . 

Ісо-rника Васим Сте'Ї)ановича в · 
лия, rnl , захоп.1еннІ грунтJв та ~i ~g~~~г 8 
побитті козаків оотнІ . І7Зб р . І7 
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557І 25З5І Відоwість с.рtdрянського сот и-

ного уряду Прилуцького полку п о 

викорис,ання проїзджиwи через 

1.1 . Сріdне підвод dез опJJати за 2З січня 
I7S5 р . !7::6 р. 

5572 12380-2~ лист канцелярії феJІЬдwаршал 
фон -Мініху про надання дозволу 

коза!І'аw . які знаходИ.І!ИСЯ у І.І . 

Кременчуці , на поїздку ;цомму 

за провіантоw . 

557! 2544- 7 Чолобитна житем о . ТуJІиго.~~"ІВ 

r.пухівської сотні НіЮІнського 

пому ТЯwоша Шкурата на козака 

Івана Хоценка за поrраву посtв ' ІВ 

та ! ахоплення поrрави воJІів 6 з 

відшкодування nоrравн та опре

ділення і указ канцеJLІІріЇ г~у-

жовтня 

І736 р . 

хівоькоwу соrнику Степану УІІЗн 2g ~~g~~~~ а 
цю про розс.11ідування справ11. І736 р . 

557 2344- 8 Опреді.11ення канцеJІЯрії про 

розо.11ідування гJІухіnськи ~.t сотm -
коu Степаном Уманцеu та віRтоu 

Ро1.1аноu Я'неН!І'оu чоло<111тної ЮІ

тель-ки w. Севськ До1.1ни Перевоз 

.чикової на жиrе.ІІЬку с . ЄСuань 

Глухівської сотні Ніжиноьмго 

полку Марію Несинову за напад 

на Xy't'ip. 
лисrопад 

Г7Зб р . 



- - 274 -

1 ··""~ І ... .,. .. _ 

•О•<Р• 

5575 2344-6 Донесення священика с , Чорт 

рия Івана J~учницькоrо з окарrо 

на вjІіськового товариnrа Коотян 

тина О:арозького за вирубання 

КроІ ••• 

га ю та побиття сина та опреділ н

ня І указ канце.мріУ третейоьк 

1.1у суду про розслідування спра 

5576 2346- І Чоло<Іитна капітана rлухtв,рь 

кого гарнізону якова Леб~ева 

на генера.nьного підскарбІя Анд 

рія марковича за захоплення 

грунтів та 11.ІІИна .та указ канце 

JІЯріУ Генеральноwу в і йоьковоuу 

суду про розс.11ідування справи. 

5577 2350-5 Справа про звинувачення ко-

J!ИСТОПада 

І736 р. 

жовrня 

І7З5 р . 

23 :иовтня 
І4 грудня 

1'"""""1:;;;;:-.. , .... .... . 

uандира Староду<Іоької фортеці 

капітана Івана Ізноскова в за

хопленн і uі.ських дубових колод 

д.tя побудови JJьoxy . І736 р , І5 

5571 350-6 Справа про пропажу грошей у 

со.лдатІв Г.uухівського гарнізон 

під чао переd:ування в торговій 

.11>зні жи-'І'еJІЯ u. Г.rухtв Івана 

Ш.ІІDб'овського . 

Арус. Л.Іо\!'Д УКР 1986 31w. МЗ76 - І~. 

І9- 20 
аовтня 

1736 р . 



5579 2350-7 Донесення Носівського оотни 
ка lapna Шау.m з скаргою на 

dунчукового товар1111а Степана 

Бутовича за звинувачення в опр1 

я RН f у :втечt :в •язия ra присвоє 
нt його wаІ!на та опредt.11ення 

канцеJІЯріr про звt.1ьнення від

ставного драгуна аиrем Нооtва1 

коУ oorнt wихаІІ:.1а Іванова вl;tt 

зага.п,нон&рОJІ.ЮІХ ПОВИННОС't8Й , 

5580 2349- І onpe,nfJJeння t указ канце.ая-

рІЇ Г.JІУХfваькоwу сотнику Сrепа 

ну Уwанцю про розс.1Ід111а11ня ою(Р

m J:И'І'е.ІЯ о, Бачеваькв mушщь-

~ро•••• к" ••• " ... п" ••. 

:кого на Афанеаtя ЦуnричеКІІ'S в І2 аовrня 
наїз;z~t на :куп.1ениІІ грун!' . І786 р . 

5581 2349- І оnредt.1ення і указ канце;~~яр іЇ 

генерам.ноuу в!Я:сьховоwу ау;цу 

про розс.1Ід111ання скарги вtдаr<~
ного wanopa WихаіІ.1а ванt на на 

генера.tа веRсdахв за захоn.tення 

waitнa при в t;z~і6раннІ о . WВ.tої 

Загорtвки ПрохрріваркоУ оотні 26 вереон 
НfJІИноького no.111y. І731? р . 
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5582 2349- І Чо.1обиt>на .аите.~я с . ТуJІИЧО.10 

Г.1ухJвоькоУ сотвJ Вtа11нськоrо 

ПО.ІКУ ТНuоша І:курата на козака 

Іване Хоценка за nотраву noct
вtв то захоп.~~ення во.1Ів І:Sез 

вt:д.mкодj11а11кя иотрави та 11.оке

сення бунчукового товариша Іва 

на Случановського з проханню• 

звJ.1ьнення вtд віІІськового по

хохJ через - nоробJ. 

25 серпня 
ЗО вереси 
І736 р . 

5585 2549- І Справа npo КР!!Аіаку почтаре 

А.птинt:вка КроJІевецькоУ ооrк 

Нlzинського по.ІІКу Ігнатоw ГИ

рвнкоu коиеА та скриньки з коm 

rовниw наuнстоu У :аите.1.11 w. Г.1 -_.истопад 

хtв Пав.аа Бати11а . І7Зб р. 

558 2355/3 Сnрава про звіJІьнення вtд 

5585 235!- Г 

зага..ІЬнонародних повинностеА 

батька свящепкка rетьwаноького 

,11.:вору , значковоrо 'tовари111а с . 

JІокопі:в ВоронізькоУ comt НІ 

аинськоrо no.uy Га:ври.1а Бугая . 

Є :д.01<-ти за І720 , І728 , І729 

· рр . 

Справа про вевиn.аату грошеЯ 

титареu Вознесенськоі церкви 

в w. Роwни JІуоенськоrо по.u:у 

J[О:ВТНЯ 

І736 р . 

KOJIИ!IIHЬOWj' ;цячку Сеwену Котля- ЗІ .ІОВТНЯ 

ревськоuу . І736 р . 

Apr•. 11\ІР.ІІ І'РСР 191111 з." . ... 31$ - 11'. 

l ,.""~-;;;::::-
••<to• r -·· 
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5586 2351- 8 Справа npo стягнення грошей 
zите.1Ів i.1 . НІ.11.ин Пвв.1в хар.~ен 

ка АиJ.Рfя...Вариво.пи та ін. no ве -
.е.w,.паиоt.11 хоwqані!Іцю Са.~r,овни- JІистопа.п 

!tOBY при odwlиl срtdиих грошеІt . 17Зб р. 10 

5587 2351-1. С11раве про стягнення покухов 

ного зОору з кн . Іввна ІІаховсь 

коrо та lto.ro пасинка Антона_ І~Ік 6 аовтня 
,.1ора.повичв за 11родаа .вина. І7Зб р . 

5588 2351- 2 Указ канцемрtї ГенерSJІьно-

"іlУ вІІ!оьковt.11 суду про розсJІі 

.ПУ»Вння окаргп козака НовоwІсь 

коУ соtиІ СтароАj6ського no.uy 
Якова D1111tевкча на вдову Оуичу 

цового товариша Іва11а Бороз;цнн 

за иевиnJІату dоргу. 

Чернетка . 

5589 2354-2 Справа _npo вt.пправку і.з Чер 

иІгtвоькоУ поJІкової х:анuе.rярІ J 
в Сввс•ку nрqвіиціа.u.ну каице

мрtю донського козака Івана 

жовтня 

1736 р . 

Пугачева та рос~ян-втікачІв , .в - . 
ведених росіі!с ькиw вІІ!сько11 із 'і.2 ~JттонJ'а», 
ЛО.І!ЬІІІ! . І7Зб р . 
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5590 2354- S Qтр~і.11ення канцелярtУ про 

ві,!.правку з R t пнськоУ пмхо»оЇ 

ханце.rярІі до фen.JІ,118!)118.U фон 9 .ІИС'І'ОПІІJІа 
Wtнlx8 ООJІ;і!,8'І'fВ-ВТіІІ'ачІв . 1756 р. 2 

559! 2356- 5 Справа про вtдправку з Н!аин 

ськоУ по.повоУ канце.ІLRр!У хо 

Севе.ької провінціа..11ьноУ канце.ая 

plJ втtхвчІв-рооіян через вІ;11-

оуrнІсrь паспо-рrtв . 

5592 2358-4 Донео ения 6унчуновоrо rовари 

ша Яkова Яжу6о:вичз коwа11дире 

фоfІПООtноУ коианди fопре;uІдення 

каице.v~рІ У про приои.nсу паперу 

В-ІЗ 
!ІОВТНЯ 

1735 р . 

І сурrуч1 на капце.~ярtоькt пот- 13 аовтпя 
ре6и . І7З6 р . 

559 2009/ Справа про затриwаиня на яр-

марку в w, ~о.иевець Н!аииськоr 
по.пу :&Иtе.І.Я w. Оwе.n.пики .ltиp

ropo;цoьkoro по.псу 14!кмти Бу,11а111е -
кв зв вtдоуmіо'І'ь паспорта о про · 
icpaдiuy коней ОJІуаитемwи шиик -
ря-єврея u, .U.онас тирище > про :а6 в-

ство ооматоu Г.11ухJвоьІ<оrо гар-

нізону ое.иянина Роwзна Іванова 

t'a про н8uагання зrва...туВ8'І'И 

JІ,очку r.1ухІDСького циг:~на заха а 

Ваои.иьєвич8 г.аухІвсьkиw катоw fl. ~~~ 
КІн,цратоw . 1736 р . І8 

.Іру•. 11\І Р.1 УРСР 19(116 Зао lt316-12'f. 



5594 2262 

5595 2265 

559t 2099/5 

559 359! 

- 'Z79 -

Справа про вtхправху козахі 

Із по.11кІв JJІво(ІереаноУ Укра Уни 

на "УкраУиську .11інt ю в ноwан;ду 
ин. Урусова t про. відправку на 
wtсця ПРОЮІВЗННЯ вrІкачt:в з 

Г~uяцькоrо і При.1уцькоrо по.uі 

за -rриwаних на Кonaчl:soь:ttot.O" фо -
пості ; про забо"рону корисоrува -

і'ИСЯ 6ай;цакаwи по р , Jlecнt без 

дозво.Q" Генера.tьно1 вtІtськово1 
канце.аярfї . 

Справа про звинувачення но-

оівського сстm1ка ЮІУвськоrо 

по.11ку Карпа ПІаули в побитті 

ахютанта JH , Геоенt:Іурrоьхого 

кн . Васи.rя Обо.11енського на no!ll 
товоwу хворі в w. Носівці . 

Справа про напад на хутір 

жи те.u:я .w. Конотоп НІжинськоm 

по.11ку Івана С9ви t:Іогечанського 

поwІщика Якова Бирд,іна. 

Справа про взаємну вихачу 

провtанту із Ізю11::ьхоm wагази 

lfJ на утриwання 300-х козаків , 

призначених в коwа~у генера.18 

фон Лес і я . 

20 травня 
17'6-
22 берези 
!738 рр. 52 

З березня 
29 :ІІС:В'rНЯ 
!736 р. !<З 

22 J!ЮТОГО 
I7S6 р . 
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..... ро 

5598 3527 

5599 3528/І 

560: 354! 

560 3490 

"" 3489 

- 260 -

Справа про закупку І вІ;цпра -
ку провіаи!')' і фурааа в по.аках 

JІ!воеІережної УкраУни ;ц.ая poc i lf ~Оч~~~
ського війська в Криwу . · !736 р . 

Справа про віJІ.правк1 провів -
tJ з по.п-і в АtвоСІереиноУ Украї и < 

;цо ПерекопоькоУ .1tнlf ra виси.І 
ку иите.иtв nо.о:ів на УхраУнськ 
.1І:ніD ДJІЯ викосу сіна та !Н!ІІі черnня-

роеІоти . ~-·Н~н; . 

Справа npo ого.tошення в no.ii 
хах JІtвоСІереаноr 1І<раїни указу 

сенаа npo взяttя nІJІ.РЯJІ.ів на 

СІУJІ.івницnо wорських су,J.ев в w 
Таврові і Вря11ську ra 11ро not- Тl гр)'JІ.НЯ 

рееІу .1оцманів ;11..rя супрово;11.аеІ!Н 1736-

СУJІ.ен no р • .ІІНІnру . ~~з~. 

Ві;цоuсс ті пре провіант , з;11.а 

н иІf з по.~~ків JІ!воеІереиної Ухра· 

ни ;цо JІуСІенсьхого wагазину за І5 грудня 
вересень utсяць. 1736 р. 

Доиесеj{Ня і ві;цоwіоtь При.~у -
КОЇ ПО.11\"ОВОЇ каице.1.11рІї про 

кt.иькtсn, стар11111НІt t козаків . 
ІО IJ>JДH.11 

по.1ку . Т7З6 р. 

в~ . .......... . 

S3 

98 

15 

!І 
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5603 3488 Відоuість про жиrе.11Ів !з 

5604 3487 

5605 3454 

5ба) ВЗ96 

По.11ків ЛівоОере•ноУ Jкраі'нн , я і 

втек.пи з робіr по укрtп.иенню 

. Украі'нськоі' лtнІі' . І786 р. 

Bt,11.oufc'tь С'tародубсьхоУ по.11 

жовоУ канцемрІУ про кі.n.кtсть 

C'tal*!HHИ і козаків , ві;JІ.nрав.11ен х 

. в Кри~юьки: :! похІд по .сотнях та 

~~::~!сть повернув111ихоя та заn -і~Мн~. 

Справа про закупку коне!! 

в поАКах .лtвобере11ноУ Украі'ЮІ 

]І..ІЯ КОІІПІІ,Є<t't1}18ІІНЯ J,рагуноькнх 

по.1ків рооіІ!ськоrо е і ІІ.оька . 

Справа про .розкварnрування 

на територН JІtвобережноУ Укра· -

ІЗ гр)?.Н 
J:/86-
20 сtчня 
J:l'fl р. 

ни рос НІ.ськового вt І!ська , яке ІЗ гру;цня 

повертамся з По.иьщІ та нQJr.ани ~Ь8~;tтня 

ЗІ 

ІЗб 

утриwання . І735 р . ІОО 

56(17 3399 Справа про иа,11.ания коне !! ! 
Пі]І.ВОА З ПО.ІІКІВ mвобере.алоі' 

УкраУни ;~!.!Я росІІtсьвого війсь

ка , яке поверта.11ося з По.1ьщі т 

в звязку з цнu нестачу коней у 

козаків , споряд•еннх у військо 2~ ~;у;~:я 
виІІ: похід- та JкраУнську .1іНІю. І7Зб р. ІО 
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5608 2825 Справа про закупку коней в 

полках ЛівоQережної 1Rраїни д.11я 7 .mтoro 
кощтJІектувення драгунських пол- f~;oro 

1"'"""1 "•"'· •~сюа "°""" 

1;1:ів російськоrо вНІська . І7'Л рр. 458 

5609 2929 Справа про ззнупку провіанту 

2930/2 і фУража в nоJІКах Лівоdережно ї 

Унраі'ни на утриwання , російсько- ~~ ~~~~; 
го вtйсьRа в Криwу . І786 р . І54 

5610 2980/І Справа про відправку 6000 ко 
зані:в із лоJІкtв JІt:воdереинсї 

УкраЇІrи nід р;оwандою прилуцько

го ло.ІІКовника Ігната rа.11агана д 

Переяслівського полку д.ІІЯ охоро 

ни кор,цонJв та прОІ напад татар! 

Бі.погородської орди на хутори 

ВласівсьRоі' та Кре1.1енчуцької со ~~рrі~~ня -
тень Мирrородс Іо кого no.uty. І736 р . ІОО 

56ІІ 2884- 3 Спрзва npo ого.по1:1ення указу 

Сената в сотнях t полках JІівоб.е 

ре:инс'і Уираїни про висилку в • яз ~; ~~ня
І~..і в на роботи ;цо приватних ооі6 ~86 р. 

5612 293! Повtдо~ення Канце.ІЯрН wlнt 

иер:~ького прав.піння і указ Ііа ~ 
це.ІІЯрії у полки JІtвоdережноІ 

УRраїни qpo вmо"rя залоdі:жних 
з, ахо;цІв у _зв • яз.ку з наnадоw та-

~~а::с:;~~ ~:а~~~изу w. Ізюм і7~а~~я 
3 



- 283 -

5613 &ІОВ В ідоuі с'І'ь ПрмJІуцького сотенн -
~ YP1Ql.Y про ВЗЯ'l''l'Я Пt;І(ВОД <!ез 
ЬлJІати офіцераІАІ рооНІоько У ар-
Utї , проїзд11аючиЮІ чер~з 1.1 , Пр• 
~ЮІ про'l'ЯГОW І7З5 р , I7S5 р , 17 

56ІЧ ЗS85 Справа про по6иття ra за.иит 

тя оче\1: горtцо.ю j!J)yпнt О.ІfІИ 

re.tя Генера.ІІЬиоі' вН!ськовоУ ар 

'І'иJІерtі' з Г.1ухова 'ІЬ 'І'ЯН І Иоси- 2 І вереси 

noвtil вtііськовиw канце.ия111стоw 1736-
ЗІ січня 

Федороw Яокевичеw. І738 р . 79 

. . 
561 ЗЗ6S Справа про призначення чеР-

нІ гtвського поJІКовниха t 1ю..ен 

дан'!'а Іlихайла Боцаиова nереяс 

. .1авоькиw по.u:овнихоw, .а в!;а.сm -
ного поDовника Во.1одиwяра Із -

r.~аР."ІІОва - чернІгtвоькиw полков 25 <!ерезЕ 

никоw та п ро пере.11.ачу Yr.1 рангс І736-
квtrня 

вих wавтк і в . 1739 р. 124 

5611 2826 Справа про закуп.1ення 2000 
коне!! на територtї JіІво<!ереино · 

Укра і'ни .11..u укоwплехтування 
)ІJ)агунських ло.ахІв росtІtського 15 оічня-
війська . і~~~- 330 
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56!7 2885-І Донесення КИУ:вського wагіст1 " про ОГОJІОС!ЄННЯ С'1'8НОВІЩа вfІ!сь 

кових дtІІ проm татар і тур1<і:в ЗО вересю 
та здаqу 1.1 . Азова . І756 , р. І 

56!8 2865- 1 Справа про захупху провfанту 

f фурааа -в по.tхах !Івое!ере•вої 

У1<раїю~ "а вf,111равху ;1.0 w. Ца-
24 JІИПВЯ-

ри'!ан1<и і Криwу на J'l'JJ!waння ре 19 грудня 
сіІІського вІІІсьха . І736 р . 280 

56!9 2885- 2 Ві;цо.wіоть про кількість під 

даних /rрун'І'ових , uа.tогрун'І'ови , 
нищетних , -11І ,1;суоІ;цхів/ в wfo'ta 
і ce.iax Чернtгtвського no.uy 'І'В 

роз.wtри збору nровІан'f)' ;~t..ІЯ ро 
б 1~~~~я сійського вІІІсьха . , І7 

5620 2885-2 Справа про зе!Ір ra пооrавху 
провіан'І'у з С'І'аро;цуе!ського noJJ 

7 вересня 
ку до ЮІУвоького wагазину для ІО JJИO'l'Oll да 
російського в!Rська. 1736 р. б 

Ар~•· Л.І\ РА УРСР 198б 3•• · N316 - 171". 
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562І 2885- 2 лист Іtанце.1ярН про вtдлрвв 
ку в по.11ки .І!fвоdере1:ноУ Україин 

гроmе!! tз cyl.!lf , о;церzаноУ вf;ц 

Генерв.пьного Кригс -коuІоврІвта 

на закупку провІанrу д.ия рссІ!і 

ськсго війська та ралорr оера:а1 

та A'fJ aнacfя Тиртова ~tанце.~ярІ ї 

про ві,1оутнІоть у про,1цу рого 

·-

•І і по.1отна А.ІUІ wіпІв пІ,1 пре ~р~~~я 
вІант. " !'736 р. 

5622 2885-2 Справа про звwtну постачан1н 
пров іанту з uаєткtв генерально 

го підскарdія Янове Іdарновича 

в ЧернІгtвськоwу t Оrародуdсьно 
wy поJІКа'Х на постачання з uаєт 

кfв в Луdенсьноu:у поцу до ]fу

бенського wагазину rn про вtд
dування зага.ІІЬнонаро;а.них повин 

ностей пте.~яwи с , с . Лреварна , І6 вереси 

Сирець , Коретовщинв, nt,1.1ег.1Иwи 0 f~~-
Київськоuу uагіоtрвту . I7'if7 рр . 

5623 2885- 2 Справа про ВОТSНОІІJJЄЮІЯ poз -

t.tipy зdору провіанту дАЯ роо!А 
сьного вВІська п о . о . qy nxtвцt , 

:В:уравці і ~асtвцf Г.-ухtвськоУ 

сотні Ні~нськоrо nо.ІІІСу гр • ./Ів - ~ ~~~~~ 
р!У Го.1овкіної . І786 р. І2 

n"",. 
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5624 2885- 2 Справа npo закупку провіанту 

~:в~~~і ~~::~~к~~о~:~; . w. ві~~н~ . 

5625 ,!опесепкя nоnо:впика і коwе1 ан-

та Г.ІJхівсьхого гарнtзону Ки11кі 

на Ка1щео1.11рt У npo 0,1.ера:ания 1ха 

зу ПровіаптсьхоУ ховто~ж з виwо 

го .о nо;1,ачі ь t.1оwостеА з повів 

.лtвоСіерехноЇ УкраУни з торговк - 20 серпня 
uи цінаwи на провtант. І7Зб р. 

5626 2885- 2 Донесення І Bl;!l.OWOCT! ПО.t!.КОВ х 

канцелярій JІІвоСіерехноУ Украrни 

про поставку провtап'11 в JІуе!еп-

ськиІІ і !rмУвськкJІ wаrозкни ;u.rя yg і:Е::1 
російського війська . 1735 р. 20 

5627 2885- 2 Справа про nocтa;вJQ' провіан- , 
ту з ЧернІгtвського по.ІІКу в Кри ~ 

;u.iiя І8 тис . ко1.1а1t7J,и козаків пІ;ц 

керівництвоu генера.пьного хорун с~~~~: 
а:ого [lІкиuа] Гор.~~енка . I7S6 р. 

5628 2382- 8 ПропозицІ У кн . Барятинськоn: 

канце.uрі У про вt;uправк7 800 
коwпаніАських козакtв пt;ц коuан 

;uуванняw ПОАКОВПИКВ Григорія 

Пав.~ова :в розпорЯ]І,11ення кк . Уру 

Черне тка. 

JІ.pr~. Л >ІРД УРСР 1!іІІІІ з.~. NЗЮ - І'h. 

3 жовтня 
І736 р . ІО 



562 '2882- 9 
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Донесення сотенного ооавуJІа 

охочекоuоняого по.-.ку І.Іикити Wa -
вІєнка про неви п.-.ату yrI:Jtwaння 

Д.1111 його загону в KfJIЬKOO't'I· 

.667 чо.п . під час перебування в 

По.nоькоuу походt з Санкrпетер 

бурrоькиu ;црагуноькиu по.поu 

та .иІ!С'І' k'анце.:rярt У д,рагунсьхоw 
по.1ковниху про вияснення цього 

питання . 

5630 ~382- ІС . Донесення І!!ІПfтана Реве.ІЬсь 
кого драгунського по.1ку Ігнац! 

Гофwана , який супроводив биків 

в Сі .11 ез і11 , npo nереоиJІКу його 

~:::;:::н?k:::~~р~~~::' н:~ 
·11ИОВЯНЯ .'!ИОtа ПО.ІКОВНИХУ Реве

.ІЬОЬХОl'О по.11.ку та видачу зга;ца 

ного утриuзния . 

563 2999-І Проwе аорІя Каице.111р1У кot.tio · У 

усrанов.1еиня СJІобІдоьких по.nхІ 

30 берези -
6 квfn~я 
І736 р . 

28 вереси 
17"6-
сІчня 
TT'ifl р . 

7- 21 

І указ ~анце.11ярІ ї про ого.1оrпеи 
ня в по.1ках .ntвобер9яоУ УкраУ 

ни про ВИЯВ.ІЄЯЯЯ б8•ВІ)'ІИХ 'ЗЗЯ'R 

на відкуп цигаясьхиА збір , яки 

на.1е•а11 цигане ькоwу отаuану з 

. u. Г.1ухова WиxaA.ry ОЗипову . ~~"~ . 



1 ··"·~ І """"· 
•o~tp• 

5632 2567 

5633 2721- 4 
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Справа про стягнення Канце.11 рі -

єю Го.11овно'і арти"ерії грошей 

із заводчиків по :видобуванню 

ое.111 три :в 1.1 , Опішня за прода1.1 

се"ітри нижчої якоо r і . 

Справа про :відправку до Се

нату щомісячних :відомоотеІ! про 

пр.~бутки та вмдатки по Манцеля 
ріУ lilaJJopociiioькoгo збору та 

про збір провіанту з полків 

лtвобережноУ УкраУпи . 

jіJ~УдНЯ 
І9 березня 
. І739 р . 110 

5634 272І-5 Справа про вмдачу грошей {з 

!канцеJІЯріЇ МалорооtІІського збо-
ІРУ на додаткову купJв.11) пааеру !.j ~в~:~-
і сурrуча -на потребу канце.tярІї І7~ р. 4 

5635 2721-6 ЦИдуJJа стаµпого канце.11Яриота 

ІА н;а.ріл Безбородьжа КанцеО'ІлріУ 

~адорооіі!оьтго збору про по::.ач 

r&ідоuості про щорічний видаток . 

5636 82І68 Оп ред і лення канцеляріУ про 

поставку коне ~ дм рооіІtського 

І:еі І!ська з uонастирських кінних 

заводів Полтавського nо.ІІКу . 

Дру~. Л \\ РД УРСР 1986 За~. N37б - 1 :/т. 

28 JІІІПНЯ 
І736 р. 
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Кро'••с 
3 А ГОЛ О В К И 

5637 82І50 Справа про вfдправку кqзак і: 

Полтавського по.цу у вtRськови 

похf д до w. Переяо.nава nt.11. коw. н-

.!І.У при.І]'цького полковника rгна 

та Га.11ага на та про вЮІття запо 

6іиних захо.11.ів на ко.Р,J.онІ По.11-

tавс:ького пмху у зв •язху з 
Іб-22 wоиJІИвиw напа,11,оw БІ.tогоро,11,041<0 vtr: tатарської оми . . п 

5638 52Н9 QІре,1І.1ення ~111ще.tярt :і про 
:виклик .цо w. Г.nухtв значкового 

товариша Полта:ес:ького по.tКУ Іо 20 липня 
ва Sезепченка . !736 р . 

56' 32І48 Указ Wанце.аярІ У по.~тавс:ькоw 
по.uоввuу Ваоиа КDчубею ,про 

.оrо.11оmення оенатс:ькоrо ухазу в 

ІІіС'l'аХ j ОЄ.lаХ ПОJІlіУ про вата-

ІІОВJJення отроr;Ів ПРОВІІДІІІІНЯ wa 
кар і воького , Свенс:ько rо J Кро-

~~~н~ . левецько~о лрwарк І:в . 

5641 32І47 Jотрукцtл Іtанце.tярtУ в спра 
ві розс.1і:,11.увания ицwІрного зб 

Р1 порцfІt І раціR ПО.ІКОВКІ~ОІ ко 

wtcapawи Па:в.1011 Козе.аьоьккw і 

ГригорІ єw Афаиаоьєзиw ц По"tав 
т~~яр • . ськоwу по..u:у . 



564І 

5642 

5643 

1 ·""~ І """"· 
НО•<J>І 

32І46 

32І45 

32І44 
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· · · І ;;::-1 ,""".1~ ",ц ··с·о· І ····· 

Донесеиня , особисті та пере 

JІ і ковJ вtмuостt Полтавської 

nо.!Кової канцеJІЯрfї про вІ;цлра -
ку у військовий лохі;ц ;цо u:зри-

чан;rn козаків ;ц.ІІя участі в ро-

сfйсько-'r'урецькіІІ війні 1735-
І739 рр. та на лрИкоРд.оннt фор 

ЛОС-'J'Н ПО р . Дніпрі у ЗВ ' ЯЗКУ З квітня 
.загро~ою нападу таар. І7З6 р • 22 

Отре;ці.ІІення t указ ~анце.nя-
рі ї про звільнення по.11тавськог 

полковника василя Кочубея вt;ц 

.участі в коuісії по перема;цу 

та зведенню правних ю~иг t доне 
сення та відоuісn По.ІІтавоької 

полкової канце.иярf ї про кіль-

кіс'l'Ь ф.Уража , закупJІеноГ{) д.ІІЯ юзітня 
російського війська . І736 р. 

Справа про перехі:д козацtв .. посполитих u. Царнчанки і u • 
Китайгорода ПолтавсьJ<ого поJІКу 

до запорізької Січі через обтя 

иення прикордонн~нm повинностя 

uи та про втечу козаків Ізоі.11 

Бо<Sрик і Роuенець ВеприцькоЇ 

сотні Гадяцького полку до Сев-

ОЬКОЇ пров і нції . 
~у:з~~ Є ;цок-нт за 172І р. 

ДрJ<. Л ІІ РД І'РСР 1986 Зо • . М316 - L~ r. 



5644 32!43 

56145 32!67 
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QJредJ.1ения ~анцеJІЯрf У про 
призначення бунчукового <rовари 

11а АНJU)Ія Трощинсько_го д.1я роз 

о.11tдувQJІия ск_арr ии<rе.11tв Ново

Сана:арІ~коІ comt Ло.11<rавсько 

го_ ЛО.1КУ на CO 'l'HHK8 ДІІИтра JІе

веиця за кривди ; 

справа про надання грошеЯ 

із вf Р.ськового скарбу на фУраа: 

дп бикfв., закуп.11ениА в Ло,11тав 

СЬКОW]' ПО.tКУ ]І,J!Я про]І,аzу в СІ 

JІезt ю . 

Bt;a,owto<rь По.п'!а:еськоі' по.ІІКо 

вої канце.111рІЇ про кt.u.к І с<rь 

вf]1.nрав.1еного провtаиt')' ]І..tЯ ро. 

оtІІ:ського вfйеька із соrень 
ЛО.1'!'8ВОЬКОГО ПОJІКf . 

564( 32Іб6 Донеоання І.!иргородськоі' пол 

ково І кан,цемрі І про відправку 

"рабоnrиков" в розnорЯJІ,а:ення 

oбepквapmpwelfo<rpa І~ІоРJІ,винни

і'ОВS д.ІЯ реwон'!У . м t с<rечо.к Ср,11111 , 

.mтиіt-
28 берези 
!736 р ; 

50 грудня 
!735 р , 

~:Р~:::::~ь:~:я::~~к f І~ІаР.ч ~~У~~ 

564 32І65 ВІ]І,оw!с'!ь про кtлькtс<rь про 
вfан<rу , закуп.11еного в м . Ре11е-

;::::~:в:~;:т:~.~~:~~~ ПОJ!Кf ДLІІ і?~~~ 



5648 52164 
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Справа про надання .~tозво.11у 

на закупку провіанту дJІЯ рос!А 

ськоrо вН!оька в w. ГJІИиськ JJy 

Оеиоьког!ї по,11;су заutоть u, 'Ре111е 

'lИ.ІІі:вха ПОJІТЗВОЬКОГО ПОJ!ІІ'У че-

рез недостачу в продаау провtаr ~7~::ция 
ту . . I7'f!l р. 

l '""""j~ ....... ~···· 

5649 32!68 l[онесеиня нвгщача за зб~ 

pou провtвнту :в Ііо.в:та:вськоuу 

поJІку Взси.ІІЯ Ве.11Икоnо.111>сьхого 

з скаргою на по.11тавоькоrо по~ 

ковника Ваоим Кочубея за неви 

конання збору про:вtаиtу та не 

зазначення і :вtдоwостt розuірі1 26 .mстоп ща 
недоїІІКи-. І7Зб р , З 

565( 32162 Q:Іре;ціJІенпя t указ k4а ицежярі · 
про вtдwо:ву по.11tавоькоwу поJІХоІ 

нкку Васкм Кочуdею в звІ.11ьие111 

вtд покуховиого збору 111кте .11ів , 

як! постачаJІИ aputю харчаuи та 

виноu пt:n. 'ЧВС рос!Аоько- турець 21 .пиотоп ;n.a 
КОЇ віАпи 1785-І7З9 рр . І736 р. 5 

56~ l 92161 донесення ПОJІТВВСЬКОГО ПО.11"!\"(~-

ника Васи.м Коч7Оея з OI<apron 
на кварmруючих о.'f>Іцерів росНІ 

ської арUП за безхо111товне ко

ристування ;z,.роваwи ra ухаз кан 
целярії про подачу ocoOиonix зо rру;z,.ия 

відоwостеg;, 1736 р . 

АРУ"- JJ ll Pll УРСР 1986 J10. Іt37б- І11 



5652 32160 

5653 32159 

5654 32158 

5655 32157 
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Справа лро вl;а.nравку значко

ви х to в;:ipиmtв По.1rаво ького ло.л-

І<У ;а.о u. :sовнин в ко wанду чиг

рин;а.у6ра~сь1<ого сотника Jlвана; 
Бy.im6ama . 

Донесення t відоutсrь По.ttав 
сь ко І пОJІКовоІ канце.11ярІ У про 

кt.D:ькtсrь відправ.11еного nровtан 

ry д.ІЯ російського вtАоька з 
ооrень ПоJJ!'авського nо.ІІХу ra 

:1:::~~::. недоruки за вересень і-У~и~:оn<~\ 

Сnра:в11 про призначення писа

ря з По.пrазського лою:у :в ко-

11ісі11 :в u. царичанцl ;цм nриІlня Іr-
rя лро:віан~ ;а..ся росfАського 

війська з полків лtво6ере1шоУ &о~~;1 
України . !736 р . 

В ідоuоотt J квитаццІ'f на лро 
вІаt1т1 куn.11ен111t 1 utoтax t ое.11ах 

Ло.11rа:ась кого полку ;а..11я рооійоь- :~~~-
кого війська . I7S6 р. !Об 

5656 32156 Справа про on.aary .итe.viu По -
;авс ького no.D:кy за ІfЗдuІ рно взя 

rиІІ прові ант д.m росНІського во~;;: 
війська . 1736 р. 
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5657 52І55 Сrтрзвз rтро на;а.а11ня з Мирго-

родського rтову 1.1а!1с'!'р t в І rтr.o -
никfв ДJІЯ ре1.1онту 6у;цІ:веJІь в 1.1 · 
ПеревоJІОчнІ По.11тавсьхсго nо.пку 

в зв • язку з розnартируванн.111.1 .~~я 
!'81.1 ГО.ІІОВНОЇ арn~лврІ у . 1736 р . 

565{ 32І54 Справа про ЗВ І .ІЬН8ННЯ .ІІЧИ.11! 

нІ!кtв канцемрі У 1.1а.1оросі Rсько 

го з6орJв ві;11. зага.u.нонаро;11,11Их 

повинносrеА '!'а в І Rськових rтос

rо їв . 

565S 52153 Сrтраяа про в6н:вс '!'ВО ВЗХІ.ІІС!' 

рз JіаІЦ,1.1t.1Іцького корrтуоу Бі.110 

горо;11.ського по.uу Чечина в w. 
По.11таві . 

566С 34472 В і ;цо1.1іс'!'ь По.1тавоької nо.п:ко · 
вої канцемрJУ npo торговt цін~ 

І- 2 гру;а.и 
І7Е6 р , 

;~JІ~~~~~~~~\~:;~ннх 1.1Істах сі~ р. 

566 5760 Справа про ого.аошення в ·no.11 
ках JІіво6ереа:ної УкраУии rтро 

взя'!'~я nl;цpw на поставку про-

:r~::~::/:~:~::~го вІnська ~{н~. 

l 'N"K'j~ • • <fOo • • " • 
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5662 2885/4 Донесення І Bf.ЦOWOC'l'f ПОJІКО 

5663 

2885/2 вих канце.rярІІІ JіівобереаноУ 
УкраУ1ш про кі.nькtоть старпин11 

і козаків , вtдправлених в Криu 

.ськ і походи /п:І,11, час рооіІІсько 

tурецькоУ вtІІни I7S5-I739 рр . / 

повернув!ІІихсн 'l'a загинуВ!!!иХ та 

про Ri.u.кtc'l'ь коней , пf;11.вщ '!'а 

спорЯJІ,JІеЮfя, 

226/2 Справа про нцwtрний збір 

ІпровІан'l'у ;цм рооІІtоького вtйсь а 
житеJJ!в с.11 . Ра.цу.ан ЧернtгІвсь 

6- 22 
:ІОВ ПІН 

1736 р . 

ого пот-:у і о , WарчиUІина Буда 24 .пистопа а 
Т\1ухІвської co'l'JJI НІаинського JІ.r'ти~-
по.~ку . 1737 рр, 

5664 ІЗ298 Справа -про вt;в;правку І5СХЮ 

озаків -fз по.uів J!tвобереаноУ 

країни пtд ;соwандою геиера.11ьно 

о хоруниого Я"киuа Гор.rенка ;цо 

, Цар!Іч анки дJІЯ yчeort в poctA 
ько-турецькіА вtІtні !735-1739 ~ 

ро зві.u.нвння оrар11ини вІ;ц по

о;цу через старІсrь та хворобу ; 

ро вжиrrя запобtанмх захо;в;tв у 

вязку з моа.tивиw напа;в,оw татар 

ро зві.n.нення збор~цккtв tндукr1 

І;в; закуnЮІ провtанту 11..~я pocilt 
ького вНІська ; 

вІ,11,оwіс'l'ь НІаинсьмУ по.о:ово· 

!56 

33 

анцв.ияріЇ про КfJІЬКІС'l'Ь C'l'apmи и к~і~~я-
козакtв, вt;цnравJІе~mх в Криwсь1 иг; 1736 р 66 

oxf;ii; , повернувшихся та заnшув 

ІІ ИХ та про КfJІ.ЬК!С'l'Ь конеІІ , пі; -
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.ІІ.онеоеиня відкупщика fн;цуJ<;

тового збору ніпнськоrо віЯта 

Петра Тернавіота з прохання11 

1( ........ 

нцати указ про зОІ;в; Jидухтм, 00 грудня 
за продаи пеньки в м . Старщб 1786 р. 

5666 17946 ZІонеоення рте.ц: с, Ту.UІго-

_.1tв Г.аухtвської сотні Ніа:инсь

хого по.1ху 'І'ІІмІ>fІfя ІІ!К'урааrенха 

з скаргою на козака Івана Хоце -
ха за захоп.1ення во.1ів без оп

.:~~зти за потраву та указ канцел -

~~;н~"~~в~:~~д~~:::о:Р:;: -v~o~~ 

5667 30419 Справа про приїзд польських 

підданих від коронного лІ:~r.скар 

бія Яна J.Іощинського :ir.м закJІD

чення контракту з купцяwи на в -
:віз волів на прода• до w. Гдан 

сьха і 11.иьонська . 

5668 19897 Справа про затриwання в 11 . 
Га:~r.ячf ср.о.ата Архангелогород

ського піхоmого по.аку Анrипа 

Єздако:вр 1 увільненого на рік ra 
направ.nенного на .1ікування за 

11ісце11 про•иванпя в с , Ігнатьє 

ве Бе.жовоьхого пові ту. 

ApJ•· 11 \\Pll ~Р<:Р 1988 Зa • , Jot.17$ - 12'. 

1-19 
квітня 

1796 р . 

1 ,~""-1~ ··=· 1····· 
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5669 19897/ Сk!ре.аІ.:11ення /(анцеJ[ЯрfІ npo 
нада~rnя nІжвод та " раоотнІков" 

nо.пtв JІІвоОережноУ УкраУии з 

оn.:11ат7 на Оn,tвницnо wагазинtв 

пjд nровІ ант для. рос і І!с ького 

ІІІська . 

5670 І8352 ()~редt.:11ен11я і указ Uaнцe.upt 
ло.1ки JІІвоОереаної УкрНни І!Р 

подачу вtдоwостей про кі.1ькІсть 

козакtв , як! wоиуть висrупити 1 ІО JJЮt'oгo 
ІІ!НІоькови ІІ noxjд . І736 р. 

5672 20086 12 Донесення Оунчукового roвapw 
~а Старо;а;уоського ло.11ку АІранасІ 

Покорського про зві.n.нення вІд 30 сjчня 
віІІськового походу через croptc ь І7З6 р. 

5678 20509 Укази Аt нцехярі'f в ПОJПІ'• JіІв -
ере•ноУ У1<раїни про відправ1<у 

.ия УТJІ!t.t&ння козаків на ПJІ!днІ -
ряпських форпостах . 22 сі чня 

Чернетка . I7S6 р. 
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5674 15093 Чо.110О:итна жительки t.t. Ніжин 

ме.11анj ї Марчихи канце.11ярі Ї про 

передачу повіренноt.tj' Бімнсько-

;~:е;:ц~::і о:~:;~:і~ Ніжине -с~~ачр. 

5675 30330 донесення Чернігівської по.11-

tковоУ канцемріУ про одеРJіання 

казу про вtдправку до t.t . Глухі 
~те.п.ки с . Крисок поиорницької 

~ отні Чернігівського ПО,11Ку Чов- 14 жовтня 
ІПИЛИХИ . І7З6 р . 

5676 2261 Справа про видачу грошеІІ із 

~анцемрії Ма.поросі йського скар 

О:у провіанrwейстеру РосJІав.11еву 

з а фУраж виданий CepO:cькot.tj' !'У

арськоt.tу по.11ку , що знаховся на 

~орnостах . 

5677 І424І . Донесення глухівського ооrен 

Ного уряду про призначення "лі

ильників" із wіщан сотні для 

ntдрахунку SOOJO індук товоrа 
бору . 

5678 1424/2 . Чомо:итна війта і жителів . с . 

Сергіївки Гадяцької першої сотн 

на О:унчукового товариша Якова 

fІкуО:овича за захопJІення rрунтІв 

Лр у~. !1 1\Рд УРСР 1986 Зо ~. Н.37(; - 12т. 

.tистопад 
1736 р . 

26 травня 
І786 р . 

28 .липня 
!736 р. 
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5679 5339 Справа про неповернення ко-
.11ишнJ1.1 ЧернігІвськиu по.1ковни
ко1.1 Uиха!І.1101.1 Бо'І'Іоановиw 800 ra 

. .uрІв , вз.1п·их "Із nо.nкового 01< р-2І гр;пtн 

бця" пі:;ц час вf11.Уз;u А.ого в fе~я 
По.иьський похt;ц в І733 р , І7З9 рр . 26 

5680 Оnре;цtлення І указ канца.rя-
рt у КОНО'І'ОПСЬКОІQ' соrенноwу JP -
;цу про розс.сІ;цуваиия скарги ІJІ 

'!'е.ІЯ с . Кру'І'НІВ ГцяцькоУ пе~ 

ІІОf СО'І'Ні Власа Вакуленка ШІ 

вfІt'І'а 11 , КОНО'І'ОП Ніжинського 

по.пу Сеwеиа Шапочника за захо І JDІО'І'ОПа;ц 
.1ення коня. І7Зб р. 

568 .zrонеоення сосницьжого соrни 

5682 

ка пав.п.а _Лоuмковського про вІ;ц 

правку в _Чернігівську по.uов1 

канце.uрtю .ІІІС'І'Ів , загуб.1ених 

.козакоw Охочеко.)tонноm поиу 

Ги.11ецьки1.1 '!'В про образу нии со - 19 червня 
ннка . I73S р . 

Справа про вfJІ,правку 20СХ:Ю 

грошей tз ІНДJК'І'ОВОГQ збору АО 

jflop'!'eцi св . Параске:вfї Rн . Уру 
сову на утри1.1ання 1.ан;ц11І.11Іцько1 

1краУяського корпусу . 
.ІИПНЯ 
І7Зб р. 
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5683 Олреді.ження нанцемріУ про 

ІnрисиJJКу ,цо 1.1. Глухі:в жиrеля 1.1 , 

- 1'""'""1:.:::-••<«ІІ ••nno 

~оронfж Івана КадигроСSа , звину- 25 СSерезня 
~в аченного :в зawfнt від.РовоЇ 11t p І736 р . З 

5684 Олреді.11ення і указ канце.11яр f 

Іге неральноwу :вtйськовоuу суду 

tipo розс.11t-дування скарги житеJІЯ 

~. Ічні --ІІри.пуцького ПОJІКУ Григо 

ІР fя Каuишного на стем.11аха при

!J!У цького nОJІковника Ігната Га.11а 

ана МихаІІ.1Іі3 Сала'І'а за захоn.11ен я 

!коня 'І'а звинуваченн і в крадfж

Jках. 

5685 Оnре,ці.пення І уRаз нанцемрі 

"""'" І736 р. 

енера.11ьноuу вііtсьново~.q оуду 

лро розслі;цування снарm СSунчу

Ікового rовариmа Сеuена Чуйке:ви

Іч: а на Степана і ОJІексаІІДра Со

\.1онин за невиn.uату CSopry. 

5685 Справа про прискорення пода-

Іч і: :вt,цо11остей з полкових ка1ще

.пярій npo розко11андирування ота -

:,:н~;п:~::~ів. ; :в і ІІоьно:ві по.хо и~~~~. 

JIPJ~. !1 1\ РД У РС Р 1~ з.~. 1'1376 - 12т 
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56"7 Dnредt.11ення t указ канце.ІЯрf 

у ІЮ.ІКИ Лівоdере1шоУ Украfни пр 

вtдnравку :rозакtв і поспо.ІDІtих 

д.ІЯ укрfn.иения УкраУнськоУ лfиі 

у звязку з uоа:.1иви11 наnадоw ra-
?;~н~. tap. . 

5688 238~2 lІонесення t вf:1011tctь Старо-

дуdеькоУ nо.ІКовоУ канцеJІЯрІї п1 

кf.11Ькfс'І'Ь вІдправ.иенного npoвta -
'І'У у київоьІ<Ий uагазин дм рос і -І5 &ОВП! 
ського вІRоька . !736 р . 

5689 2380/3 Донесення Луdенської По.!Ково 

канце.1t11рt l з лроханняw про на-

дання допоuоги з При.иуцького І 

НіlОІІІОЬКОГО по.utв в dУJ.fВНИЦ'І'В 
uагаз1111tв ntд провіанt та звt.11.ь 

нення жиtеJІtв від охорони пров! 6-8 ЖОВ'І'Н 
анtу. І73б р. 

5690 2380-2 Bt;1.ouocti нfжинського t при-
,11уцького , поJІКових жоwісарІв про 

кі.ІІЬжfоtь провіан~у, зІdраного 

з мtе.11.tв noJtКiB та вt;цправ.tен- 15 J;ОВТНЯ 
ного ;цо Лубенського wагаз11Ну , . !736 р . !7 
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5691 2380-2~ .ІІонеоеЮfя і вtдоuостІ пору-

чика Степана Ко6и.1іна t бунчу
хового rова111ша Івана Пнроцьхо 

го npo Кt..ІЬкісrь х1п.1еиоrо про 

вІанту в w. Н іJІИн І w. Баrу.[Мн ~~ :g;;~~ 8 
;ц.11я рооіІІсьRого ві ІІська , 1736 р . 20 

5692 '2380-28 .l(онео.ення і відоuостt бунчу 
кового товариша Івана Чарвкша 

про кі.п.а:Ість провtанту , nриА-

нятоrо в Jіубенськиn wагазин з 

НfJІИНСЬХОГО і ІJриJІУЦЬІ(ОГО ПОJІ- 3 жовmя 
хів з 5 по 22 вересня !7Зб р. І736 р . І4 

569! !2380-27 .11онесення і вi,tow:fcn по.~та 
всьхого ПОJП\"ОВНИХа васи.tЯ Кочу 

бея про кt.rькість закуп.юного 

провІан'\'f в Пмтавсьхо~q по.цку 4 листопа а 
д.~~я роо і ІІсько го в!ІІська . !736 р , 4 

569 2380-2' Оnре~,f.11ення канце.1ярtl' про 

569 [?357_5 

позику провtавrу з магазинів , 

111.0 nоотача.ІІИ росіІІсьхі вfІІська 

на утр~1.1ання козакt~:~ на форпоо 

тах вf;ir. Уоть-Ка1.1енського до 25 11: овmя 

Ор.1иІ<а , І7Зб р, 

Справа про відправху в !:анц 

.11ярІ .о генерала фон-1.Н н ! ха с ол-

;ца та-втіІ<ача псковсьІ<ого nіхот 1ли~~~~да 
ного полку Федора Батuанова . !736 р . 
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5696 2367- 5 Олредt.лення канце.11ЯріУ про 

розслідування Глухівськиu сотен 

ниu урядоu СJ<арги вдови Палзгі І 

КарпенковоУ на жите.11ів JJ . Глу

хів Івана Науuчича , АІQІ.Ріл Ко-

иоду6ова та і н . за захоплення 7 жЬвтня 
речей та зг11а.uтування. 1736 р. 

5697 2874-6 Донесення коuланtйця: данида 

Тарасенка про вручення уЕазів 

нtжинськІ ІІ-по.ІІКовJІІ канцеJІЯрії 

про вихід у військовий похtд 

~озаків до w. Переяо.11ав . 
8 вереонл 

. І7Sб р , 

569: 238!0- Донесення канце.rлрі ї кн . OJJ:e -
t ю Барятинськоuу про заверmен- , 
я постачання провіан1'у з ПОJІК{ 

ІЛtвобережної України .ЦJІЯ 20000 28 вересня 
. ооі !tоь1<ого .віІІ.сь1<а . І7Зб р . 

5699 2380-З9 Справа лро затриwку прийнят-

я провtанту з полків Лівобереж 

10У України :Іі Луdенський , ЮІїво -
иІІ ta ін, uагазини ч~рез відоу -
і сть ск.uадів . 4 з~о~;~~сн -

ЮJитанції здач! провіанту . І786 р. !8 



- 004 -

1 ·"~~ І о>оок•. 

...... ре. 

5700 2340-З/ Донесення ГадяцькоЇ nо.акової 

~анцемрfJ про ві.11,правку вf;11.o
luoott про КіJІЬкіоrь козахtв , 
~t ;в;пра:в.1ен11х ta. поверн)']ІІІихся з 
Іпохсщу ra .11t;1;ouiotь з,СSору праві 
анту . 

570! 2380-51 0!1ре.цf.1ення 11:анцемрtУ про 

5702 

hозвJ.1 ю~те.ІJJ м . КасимІв Григо
ІРt ю Воєво;акtву закупки npoвtaн
h-y по nt;D.piщy в noJІXax JІІвоСSе

ІРеиноУ України ;11.м рооtйоького 
Ів tІtоька. 

2зз0-; Ь Bfll,owocтt про хt.rькtсть про
Іаtан!'у ' зі-Ораного в ООТЮІХ Нt
Миноького , При.11уцького t JІ.Убеи
Ь ькоrо по.rкfв дм росfІІDЬ!(ОГО 

ІяНІоька з П по 2І .пкоrопа;ца . 

5703 2380-34 Справа npo заміну козакtв , 

3 аовтня 
І736 р . 

ІІ ОВfІ!Я 

І756 р. 

l '~····j~ .., ....... " .. 

26лиотопва 
І7Sб р. І2 

Іякt повернуJіІ!.оя з Кримськоrо по 
Ь:ом nfJ. чао роqіІІ:оько-rурецько 
Івtйни !785-1739 рр . на Усть- Ка 
uенськоwу І Ка1.1еноькоuу форпоо - І9 Jlllotoп ji]J, a-

~7§EY~~11 І4 

57()11 2380-З Донесення і ві.11,011осtІ га.!І,яць 

Ікого по.JІ.ховника Григорія Грабян и 
Іпро кtлькіоtь вивезеного про:вfа -~;~я 
ту з Гадяцького поЛІІ'у :цо Перево І736 р , 

.11очв11ськоrо і По.JІ.tавоького wara 
зиljJ}t. Л \І.РД УРСР 1986 3•• 1'13711-1\'т. 
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57G3 2380- З Справа про виuа гання nрохо-

рtвсьюв~ .со'!'нико 1.1 Нtииноького 

поJІку Ceueнow Григоровиче1.1 у 

ntцаяих відставного uайора 

rягерu/dіа~ького JІ.РВrу11ського 
.no.uy миха!!.11а Баніна вс . Lta.111f 30 иов-rня 
5агорfвцf провіенrу І фУраа:у . І756 р . 

570) 2ЗВО.-З донесеЮJя Нfиинського подо-

вого писаря Івана Куичича про 

о~ер:zаНня_ указу канце.аярІУ про 
припинення вивозу провіанту ;цт 

козєнсtв , які повер'!'еJПІоя з po-

~~:~;~w :В!ЙСЬКОJ.І З КрІОЮЬКОГО ~~e~~Clt 
2 

!740 р. 

57(J7 Справа про призначення до 

Вен герсь.кого гусарського попу 

по.повника к;уwинга козаків з 

no.nciв ЛівоСSереа:ноЇ Украі'нн , 

яJІ"их навчав вІіІськовіІf оправі 

у 1.1. Ризі генера .11 фон-Бtо 1.1арко 

'!'а про вrеч-f 01<реІ.ОІх козаків. 

1736 р. 

5708 2380-З Ві;в.оuіе n. Черні ГІ ВСЬІ<ОГО ПОJ 

~сового хоруна:ого Васи.111: І.ІЄ~JІІев 

оького про ПО'!'реdу в ра1.1онті 

ІЗ оtчня-
9 .1ІЮТОГО 
!740 р . 

у1<рІп.иень '!'а woo-riв в w. Черні б :иовтня 
~L ТТ~~ 

15 
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5700 200~2 

57ІО 2З6І-З 

57! 2~1-4 

57І2 2562- І 

57! 2::62-І ~ 
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Справа- про прискорення пода 

чt відоuоо'!!і з Ніжинської пол-

1<ової 1<анцелярt~ пре 1<і.ІІ:Ь1<tсn 

збору провtаt1ту ;цм росНісько

го вt!!ська за вересень і иов-

Справа про видачу грошей 

із Канце.ІІЯрії uалоросfйоькоrо 

збору на канце.~трські вида'l'ки 

генерального вjйськового оу-ду . 

Опре;цілення канце.11ярtї про 

подачу відоuості з Канцемрі ї 

Uа.чорссі йського збору про на~rв 

ність грошових oyu. 

Справа про невиконання ~tонт 

paitтy та невип.жату жалування 

префе1<ту rе.перальної вt!!оьково · 

арm.11ерії василю Гавпичу. 

Справа про виплату жалуванн 

Із вН!ськсDОГО СІ<арбу 1<апі 'l'а!ІУ 

Степану Cipiroвy . ЯКИЙ наГJ1ЯД8В 

за збороu податків в Uиргород-

СЬКОІ.І)' ПО.ІЖу . 

Jlpy•. Л \І РД УРСР 198(1 з." . ... зJG- L2т. 

1'"""'"1;;;::-••otO• " ••• 

ІО .кистопа а 
І7З6 р , 

І-ІВ иовтн 
І7З6 р. 

5 жовтня 
1756 р. 

27- 28 

v~c;~ 

І!7 вереси' 
І736 р. 
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57!1 2362-8 Справа про :ви п.жату :аа.tуввн-

ня tз віІІськового окар6у проrо· 

колtоту Генера.1ьного ntІІоько:во о 

OY7J..Y Федору Козловськоwу ra во 

п і Їсту ІІкову Бе.1ево1>коw7 t вик-
.ІНК,ІtОІІ. Г.иухJв ві ІІськових ка1 

ЛІ!ПНЯ-це.tярисrів , які знахо.1tи.111ся у 

~~ вf,1tпуотках ra вf.1tЇз,1tах , 

571' 2З62-7 Справа про вип.1а'!!у :аа.rуванн: 

нанцемрисrа11 , пі,lІ,нанцемриоrа1 

ra копіїоrа11 Канце.ІЛрfЇ з6орtв 
~~~с~~ росіянаw ra коп!Іоту - укра їнцю . 

57!6 2"62-6 Справа про вип.tату •а.tуванн: 

із :вtіІоьнового скарбу ч.1ен7 Ге 

нера.1ьного вІІІськовоrо CJAY по 
29 вереси -
2 аовrня 

кавнику БоГJІ,ану nассеку . І7З6 р . 

571' 2362- І Донесення наг.ІЯ.Іtача за з6ор1 

141 податків в Лу6еІІСькоwу по.пу 

підпоручика Іва нв Ка.11tнtна і 

указ канцеJІЯрt ї про вип.1аrу иа 
аовтня 

.1ування . I7S6 р • 

5718 2359-І Спрuа про о6тuення заrа& 

яонародниwи повиниостяwи .ите-

.1tв ct.r О::Ітове І ПогорІ.1tвка . К! 

ропсько ї сотні Ніжинського по.1 

ку . 28 вереси 
Є док-нr за 1712 р . 17$ р. 
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lfJ>ІI••• 

57!9 2859-І Справа про nt.цпер.циення npa 
'!'а зо6ов1язань реutонихtв кова 

,n,ського цеху в u. Г.11ухtв Нtжи~ 
вересень -

СЬКОГО ГІОЩ . 
листоnаJІ. 

є JІ.ОК-ТИ за , І66Ц , І728 рр. І736•р . 10 

5720 2359-І · Справа про пІ~'1'вер;ценн11 зв! 

.п.нення коза!І'а Новоu.1111нськоІ 

comt НІJЮІнського ПОJІІ(У Васи.ІІЯ 

Го.цунов а від загальнонарОJІ,ких 

повинностей в звязку з ви,11ов.11е-

няu ииu риби на р . ceяut ІІ..ІІЯ 

гетьuанського двору . 
жовтня 

Є 11.ок-ти за І728 , !78ц рр . 1736 р. 

5721 2859-Т Справа про звІ.1ьненм через 

хворобf- бJПЧУJІ'ОВОГО f'OBSJЖlll8 

Сtепана Бу'1'ович!З вІ,'8, закупки 
10-12 

провjанту .ц.11Я рос!Яського віЯ-
аовтня 

1736 р . 

5722 2359- 1 Опре.ц:і.11ення і указ канцем-

рН Генера.ІІЬноuу військовому CJ 
ХУ про розс,11і.црання скарги ан 

'tе.ІЯ u. Березка ЧарнlгІвського 
no.u:y Пав.tа Люdченха на .Qбен-

сьхого ПО.ІКОВОГО OJ.U,D за неві~ 
не вирі111епия справи крадtuи 

ве~~яр. 
ІІого коней . 

JIPJ • . Л \І РД УРСР 19еІІ Зt • . ... 37&- І~. 
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572 І2З62-9 Донесення •аг.~я;цача за збо-
роt.t nо;ца!'ку в Старо;цу60ькому 

по.~rку капі'l'ана Сtепана Неt.tчино 

ва з проханняw про вип.1а~ а:а- ІО аов'l'НІІ 

лування tз вfіІоьков?го скарбу . І736 р. 

572Ч ДоізДІІе і wирове .1онеоення 

в оправі поби!''l'Я оера:анm Бу

'l'ирського ПіХО!'НОГО ПОJІКУ Акое -
'l'Ія Леніна nрмкаачикоw о . Яроо і!7 гру;z,.ня 
,11авець Bacи,11et.t Со.1огубоt.t , І736 р. 

5725 Чо.хоби'l'на и1н•е.t11 w. ~оронtи 
Ніиинського по,11ку д..'иrра , яков

.11ева на вікарія fіокровськоУ це к-

вн за звин111ачеиня в nfА,Робці ІЧ травня 
вf;цровоі wіри. !736 р. 

5726 Справа про иевип.11ату боргу 

ко.1111mнім,жите.11еw w. Г.1ухfв ии-

нІ житеJJеw о . Духаиfвка ПУ'l'ИВ.І -
о ького пові 'l')' ГригорІєw 5агору 

.пькоw пищ1рю Канце.11яр!У W:алоро 

оtІіоького збору !Jкову Щзинсь oq~;;~~ 
wy . І7Зб р . 
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57?7 Чо.побитна козакt:в с , Еогач:tв 

!;:: ького Г.~~ухtвсько І соrкІ НІжмн

І;:: ького пом;у Федора ПеІ'рова І 

Ісеwена І!Іуwицьхого на поопо.ІІИmх 
!Афанасія К;Jnрич:енка , ПИ.wиnа Пуа 
товоІІrенка І'З tн . зв наУз;ц на 

Ік уп.1ений юн.111 козаць~иА грун1' 

Іта указ ~анце.111.рі І Г.1ухівоькоІ()' 

l '"·-j~ ОІІСУОІ ••••О 

І;:: ооrенноwу уряду про розо.1ІА)'ван 15 серпкя 
ня оправи . І7Зб р . S 

5728 Справа про ви;цач:у грошеІt із 

в і йськового о карбу , в рахунок 

Ь бору провtан-rу , на куnІвJІЮ фУ 

раа:а ;11,.ая коней , вtJ,nрав2них із 

w. Яроо.1авц в ;11,рагуноькt по.пи .m~~~20 
Ів w. Яwпі .ІІЬ . !759 р . 

5729 Донесення а:ите.иlв w. Воронlи 

5730 25930 

Ніжинського ПО.ІКJ з проханняw 

взяn~ на поруки пе-rра ка-rренка , 

звинувач:енного воронtзькиw. oo-re 
ниw писареw О.иекоаН;JІ,роw Скирwа- 2І ч:ервня 

новськиw в фа.иьmуваииі грошей, !736 р, 

Справа про на;цання званкя 

зкач:кового rовари•а козаку Ічан 

оької OO'l'Hi При.ІІ)'ЦЬКОГО ПО.ІІІ(у l0в;~~~= 
Івану ,lІе.w •янову . І7Зб р . 

ApJ~. Л ІІ РД УРСР 1986 Зо •. М316 - 121. 
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Донесення АРJХИНИ ко1.111анtІІц: 

жите.ІЬки u. Кро.аевець Нtиинськ -
го по.11ку Єі!JІ,о к tУ 3енчих~1 та ол 

редІ.11ения каице.аярН про забо-

рону кр().!евецьк.і~ оотеннНІ ста -.ІІИлня 
ВІИНі привернення ЇЇ в поспоJІИт 1736 р. 

5782 23450 Справа про взяття ІІ'Ззакаии 
Чернігівського t Старо;uбоько

го по.пхів nі;и. чао вtІІськового 

походу фУражу в uаєтках гр. 

Є.Пенн Апраксиної в Ізю~юькіR 

пров і нцІї . 

5733 2345! lІонесення козака с . Богачев 

ська Г.11ухівськоУ ОО'І'ІІі Нtаинсь 

кого по.цу CaиfR.ra 1.1.атавнка з. 

схаргоn на козаків К..11wа t Пе'І' 

ра Ваои.хенків за вt;JІ.мову пере

JІ.ЗТИ по.иовину uJІІІна , про;~r,аиого 

с тарmиu C!paтot.t Cet.teиo" t указ 

каице.ІЯрі ї Глухівськоw:у соте11-

но1.1у УРЯJІ.У про розсJІІJІ,уваиня 

справи . 

573 23462 Донесення НОВОІUИНСЬ\І'ОГО со 
тенного урцу про ВІJІ.nравху до 

ТреrеіісЬІсого CJAY повtренного 

28 .иистопа а 
!736 р . 

від JІ.Р)'ЮІНИ КО.ІИІВНЬОГО сотника п ;:ІІ)!СТОП да 
У.аяни Іі!и!ІІкевички . !736 р . З 



І ""·~ І " '""" 
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5785 28458 

573 28455 
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листування канцемрі ї з Кро 

левецьким оотен11и1о1 ypiщou про 

підnе~:ження козацького стану 

"а вfдправку до вfІІськового no 
ходу батька священика · о , Добро 

1'"'""'1-;;;::;:-••стоо ••н•• 

· :::.о К~~:;е:;~:а с~:;~и:;::~ь 111fla~~я 8 

Справа про звинувачення коJІ ш

ні u ві J.ІськоJ3иt.t канце.11ярисrоu 

Івансu ВИноградськиu писаря ГJІ -
хівської ратуші Івана Яновсько 

· го у зношенн і пояса , який з на- раі~8І 
ходимя в ратуші під арешто1.1. !786 р . 

5737 28456 Справа про надання допо1.1оm 

5788 23740 

~жмтеля:w о . Серединої Бmи новго 

родсьної сотні с"ародубоького 

ПOJJ!CY із НЗВНОJІИ!ІІІ!fХ ciJJ для 
побудови ro реuон-rу , uостів по 

о rовбовоuу оrракту , що проліг 

через село . 

Опреді.nення J указ канuеля
рі ї київські 11 поJІКо:ві ІІ канцеля-

!4-22 
травня 

1786 р . 

рі У про за1о1і ну у вJ І!ськовоwу по о

ді носівського сотника карпа 

Шау.nу ro його приїзд до І.І . ГJJY- ІІ .11ИСТОП а 
хів . !726 р , 5 

Др~~. Л.\\РД УРС Р 1966 З••· НІ376 - 12т 
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5739 23746 Донесення закупщиків провіа1 -
ту поручика Степана Коби.11.іна і 

бунчукового товариша Івана Пир! -
цького про одержання грошей та 

дозвіл на закупку сироwолотноГІ 2 жовтня 
вівоа в i.o . Нfиин . I7S6 р. 

5740 23747 Донесення СоJЩаТа ГЛуХІ:ВСЬК -

5741 2374І 

го гарнізону Сеwена Сухого про 

виклик ;1to i.o . Глухова бунчуково 

го товар~ша Степана карпеки . 

Qтре;цJлення канце.11ярії про 

ре1о1онт иитемwи c.n. васнленко
:ВоЇ Воронізької сотнf Ніжинсь

кого по.ІІКу 1о1оота в о . Богданів 

ці через яке проходив веJІІІкий 

тракт. 

5 ЛИОТОГ!С а 
І736 р . 2 

П JJИСТОШ а 
І7З5 р. 2 

5742 374І/2 Справа про збір та розutри 

574f 23742 

торгового пода тку з роо і йських 

купців за продаж солі в w~ Ста листопад 
родуб і пог ар . І736 р. І9 

Донесенн11 осавули Генеральн ї 

військової артиJіерU Сеwена Ка -
пеЮІ про відсутність його брат 

Степана , якого визивали ;цо 1.1 . 

ГJІухів .та інструкція канцелярJ · 26- 28 
про повтор;rиіі виклик. п~с~~ 
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5744 23745 Донесен11я nopyч111i;a Степана 

КоеІи.1! на t сол;11,ата Стеnа11а Ко

това про nеревtрку виконання 

ухазІв канце.1ярії npo :висилху 
козакtв І nоспо.ІІИтих Нt:иинсько 

го поJІку до УкраУнськоУ лінії · ;о .ІІИстоп а 

та rf~ортець. !736 р . З 

5745 23744 ОпредІлення f указ канцемрtї 
ГцяцьхіІІ ПО.ІКОВІА ханце.1ярН 

про порЯJІ,ок·спові111.ення про од.ер 25 JІИСтоп tiJ.a 
жання указ Ів канцемр!У . І736 р . 4 

5746 23745 Донесення СІунчукового товари 

оа нt.ннського по.1ку Івана 3абІ 

.1и про з:вІ ль нення від вfІІськово 

ro походу через хвороеІу ra указ 
канцемрІ Ї пре його nрнУзд до rb лис rоп а 

І.І , ГJIYXfB . І736 р. 3 

5747 Донесення та осоеІнстІ вtдo-

woc'tf козаків; вІдправ.tеІІіІх у 
вІ!!ськовІ походи з пом:Ів · JІІ:во- 26 .mroro 

бережиоУ УкраУин та про споряд- ~Ь~Равня 
J!Іення t кількість провіанту . І738 рр. 222 

5748 8957 Донесення поJІХОВІІіІХа Івана 

СинІtВІна про віцачу на BIJ.JІ'fn , 
ор.п.овсьЮІw купцям закуnки пров! 29 серпнп 

анту д,JІЯ російського в!Яська . · І736 р , 
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Ко•••«••о fJp•~~· 

5749 Справа npo перевезеJПІя провj 

анту , закупленоrо 11айоро11 ГJJу

хtвського гарнізону Хрипунов11w ~ 

Старо}J.у6сьІ<оuу f ЧернігівсьІ<ОІІ) 

ПOJIJ(Y до .київського wагазину f~ ~g~~: 
·д.ІІя російсьІ<ого війська . f736 р . 74 

5750 6127 Справа про вjАІ<УП жи"е.пе11 11 . 

575! !4547 

5752 !2497 

ГJIYXfB НjЮ!JІСЬІ<ОГО ПО.ІПіУ циrан 

~:~::с~;:~:н~~0:х:й:~::е~~~~ ~!~:я 
6ережноЇ і СJІо6:ідської УІ<раі'ни . І788 рр. ІЗ 

Справа про вtдnравІ<у козакt 

При.11уцького і ГадяцьІ<ого no,1IJ(i 
під І<о11андою бунчукового "ова

~:мша Я:І<ова Затиркевича у війсь 

І<овий похід до Усть-Саt.tарсьІ<оr< fЗудтt~топ да
f Са11аро.ьІ<ого ретранже11енту . ~36 р , 5 

Опреді.11ення ка1ще.uярії про 

розс.JJ:tдування скарги жи"e.JJ:ill 

описних на геть11анськиІ! уряд 

11ає"І<ів : ·ct.JJ: Пушкарі , Рогі вка , 

Бмрин та c.JJ: . Еудмщі шеп"аІ<івсь 

КОЇ 110.ІІОСТі СтародуООького ПОJ! 

· Ry на полкову канцемрію за '06 

тяження зборо11 провjан'fУ . 
22 грудня 
!736 р . 
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5753 Указ ..Gенаа про призначення 

575 4 8663 

на чо.пі Ге.нера.~rьноЇ військової 

канцелярfї в управ.11інні JІі:вобе

ре:аної і С.11обі;цсько,ї України кн 

Івана Федоровича Еаряrинського . 21 червня 
Копія . Г7З5 р . 

rтw р. 

Опреді.11ення і указ канце.ІJІ-

рії у полки Лівобережної Украї 

Іни про л.о;цачу ві;цо1.1оотеІt про 
\кі JІЬкtсn. оу;цо11их і чолобитних 
Ю пра11 з r719 р . ra oyt.I)' гроmо
lвих зборів . 

24 сtчня 
17'37 р . 

5755 13429 Справа про вrечі протягоw 

1736 р . ~tозаків із коwащ , що 

Ь нахо;цилися у 11 . києві та фор-

Щостах , чере_з нестачу провіанту f~ ~~~~~=-
!хвороби та сwертні:сrь . 1787 р . П 

575 19907 Оnре;ціления та унtверса.и кан 

Іиемрі ї цехwістру гончарного це 
1хУ Іва11у r:оркавенку, про за6оро
Іну старшині притягати ;цо паJUЦи-

ІА и тв без.коштовно за6ираrn гонч Р-24 січня 
Ь ькt виро.6и . 1736 р. 5 

Дру~ . • 1 "І! РД УРСР 1966 з ... ... 376 - 12т. 
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1736 р. 

5757 13385 ~ ,lіонес.ення ігуuена грецького 
Успенського uонастиря Григорія 

в KoJJeгtю інозеuних справ з 

скаргою на грецького купця , як й 

знаходився в w. Ніжин георгія 

Паро зц_ невипJJату боргу. 

Копія. 

Проuеторfл 
0

КоJJег:ії .fнозеuни 
оправ канцеляріУ про розшуки 

грецького купця та стягнення 

боргу . 

19 листопа а 
1736 р .' 
17 січня 
I7;jl р. ОrмгІнал. 

5758 12494/ Донесення полтавського пoJJR в-

ниRа Ваоим Кочубея про одержа -
ня Указу Канцелярі У про над аня 

провіанту для рооіІ!оького вfй- 28 грудня 
оька за опJJату . І7З6 р . 

17Z7 р . 

575; 80580 Опреділення Rа1щемрі'f про 

відправRу до вfltcьROlJO!"O ПОХОд} 

бунчукового товари111а Леонтія 

галецького та бунчукового това 

риmа Степана Вутовича до u. Пи 2 березня 
ряn~на д·'tІ.І закупки провfан'fУ . 17~ р. 

576< 18786 Справа Про заборону вино.~су-
рfння в Воронізькій 1 БіJJогоро -
ській губерніях через незакін:.. 



576 І99І6 
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Донесення Grаро;~tубоької ІІОJІ 
кової канцемрfУ з nроханняw 

про звй.11ьненt1я козвка Почепсь

коУ corнt Іоона карповича від 

вііІськового лохо;цу через- хворо 

КроІ ••< 

бу та указ канцf:!J!Ярf! про сн:sс.11:1-5_7 сtчня 

,цуванпя його в w. Г.-;ухJв . ТТ'Ю р. 

5762 7303 Указ канце..-яр1 У поручику C'f'f 
' Папу Коби.11ину про закупку спt т 

но з бунчу1<овиw товариmоw 'Dlwo 
фієw Скоро11адськиw npoвtaнry в 

w. Н tzин ;цля рооf!:ІОЬRОГО вtІісь 

" . 
Чернеnа . 

5763 S2I42 Іонесения t вtxor.tlcть· бунчу 

кового товарм11а михаЯ.аа Го.11еw-

бt овського npo Кі.ІЬкІсrь закуп 
.nеного nровІанrу д.ая росtАськоІ Ь 

JІИСtопа:а 

І7'і!7 р. 

в і іІська в u. По.11rавt з 8 no 29 І5 січня 

.uис топа,ца І736 р . І737 р . 

576~ 6959 Опред:tJІення каице.аярі У 11ро 

ntр.твемzеяия виборів при.qць

ких по.ІКових зборциків .иавкика 

'І}Іохиwа Сере;11.и та wі•анина u. 
Стародуб Афанасія Спаоибенка 

на rт:зв р . 

Apytc Л \ІРД УКР 1986 3а•, М31б - 12т. 

l '""'""j "~··· ." ........ . 
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Кр.о"•< І!ро•е-

5765 !6692 Опре,JІ.і дення каице.1ярJУ про 

ВИГОТОВJІеННЯ в Ч ернJгtвськоuу 

полку возів ;и..ІІЯ перевозок зеu..11! JІИС'І'олад 
в СNакtвськіЯ ф9ртеці . rl:I1 р , 

5766 ~557 Q~ре,ці.аення канцемрfУ про 

приІіНЯ'І'ТЯ в Канце.І.ЯрІю "'8.1орооІ -

~::~~:~~~г~р:::;~ з6ор7 з "~~~яр. 

5767 5989 Bt;ii;ou f c'l'ь про розЮІартируван 

ня російського вfіІоька fз коuан 

ІJИ гр . фон-Мt нІха '!'а 'І'урецьких 

полоненних із ОчакІ:воЬІСоУ фор!е 
цt пi;ii; чао рооІRсько-'І')'рецькоЇ 

вtRни І735-І739 рр. на rериторі 

~~;~~peatfof та С.11оdі;и.оькрУ Ук- ~~~:ю 
3 

5768 2088/5 Донесення оо.вдата Сеuен і всь-

кого по.п:ку Степана ~тузовсько-

го з лроханпяu про Jщ11,ачу У'І'РИ- 9 dерезш 
uання г,рtшwи . rl'Л р, 

5769 І655І СПре;и.і.1ення канце.вярІУ про 

звtJІьнення на поруки вихреста

татарина Ваои.111 ra !!ого посе.аен 

11fя па териrорі У ЛІ;воdере.в.рої .~штий . 
Укра'fни. ГТ'Л р. 



5770 І6550 
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Донесення і вІJІ.оt.tІсть пра

порщика Фе]І.ора Jrec.tИ про кі.а:ь

кість КJПJІ.енного провtант1 А.ІЯ 

рооtІtського війська в t.t. При.І!)' 

м,.. •••• 

І .П>'!'ОГО 
І737 р . 

577І І6549 Донесення 6унчу1<ового това-

и•а Івана ЗіІ6і,11н з прохання1.1 

озво.Q' на за1t1пку бе з пІдря,J,ЧИ 

а рогОІІ:аЮІх 1.1!111ХіВ ААЯ провtан 5 J11'Ітого 

у . r7S7 р, 

5772 Іб548 ОпредІ.nення 1шщеJtЯрfУ про 

риси.tІ<у вt,101.1остІ оообистого 

к.1.а.u Сербського гусарського 

hо.1ку nо.uовни:;~;а К,у1.11нга А.І.Я ви ІО мтого 
Ьачt а:алування , порцій і рацtІІ . rl'ifl р . 

577 І6547 <Юре.n.І,11енпя канцеJІЯрt У про 

Ь к,119J1.еннк-вt:z~.01.1осtеА на 1.1аєтни , 

Rки1.1и во.rо:z~.Ів киУвськиЯ генера.1 

убе111атор фон-Вейсбах на тери-

І'і'Ор! 'f Лі:еоd"ереа:ноІ 1краІни в зв - ro JІD'!'ОГО 
h ку з пере;цачою фон-МІнІху . r737 р . 

Ар1•. Л ІІРД УРСР 19811 З••. "'31$- 121'. 

1 ·~"-'"1~ ..,..,.1-·· 
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5775 16545 Опре;ціJІения канцеJІЯріУ про 
розслідування Г.iryxf:scьxиu соте -
ни1.1 урщu скарги поручика Мек 

ле1:1С:урrоького корпусу Ягана 

В:І1:1к.1.1ера на значкового товариш; 

Глухівської' сотн:І Сеuена ВаСІt.1.1 єва0 ~рез1:1я 
за невип.1mту С:оргу , TT'i!l р , 5 

5776 16543 О'треділения канце.t11рfl про 
nІдтверµенпя указів JІуdенсько 

wy по.цу про виотуn козаків у 
в ! Rськовий похід до ЧиР.іІfД уС:раJ _ 
ськоJ сотні у коw~нду кн . Гесо1f!
dургського та заJІИшения части-

ни козаків np11 ЛуС:енськоwу рет 28 .ЦІТОго 
раКІ:еwенті . ТТ'§ р , 

5777 16542 Опр~і.1енвя хаициярfУ про 

~:тодачу вІдо1.1осrе ІІ: з n9.llX:IB JJi -
воС:ере:sної :rхраУни про кі.ІІЬкfсr 

провІаиrу С:езкоштовно взяrого 

~~::::~::оваШІІІИ росі йськиІІИ 61~1Sе;~я 3 

577 16541 донесення при~цького по.1ко о-
~ сотниха Степана JJУко..::ького 
typo звІ.~ц,нення вtд вtІtОьжового 

)іохо;цу через с.~уис:у в Генера.пь-
~ 111: ЩОПІіЙ коwісіУ. ТТ'Л р : 

Указ канцелярі У про повернен 

tiя масника1.1 коней t волtв зали e
tiиx росіІ!ськи1.1 віІІсько1.1 в Г.n;ухі -
ькfА і ВоронtзькІІt со'І'ІІях нtжи1 - 1738 р . 

ЬКОГО ПОJІКу , 
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5779 !6540 ОnредіJІенпя канцеJІІ'Ірії· про 

578( !6539 

повернення з вJ ііськовоrо поход: 

rенераJІЬ"Rого обозного Якова JIR 

:о::б~е~е:~:~~а;:н:~ ~~~::~J є1 6 r~Wt~ 2 

Опреділення канце.11ярІї про 

заJІИІІІення в увязненнt жите.п:і:в 

и . Псарівка Понурницької со'rні 

Чернігівсь~<оrо по.пку Сеwена Во 

рож6и1'а та Марії Човпи.лихи до 
закінчення розrJІЯдУ справи від 

отупника Іл.ІІІ Човnила . 

578 !6538 О;реді.11ення канцеJІІІрі ї про 

відпра:вху у :ві іІськовий похід 

бунчуКОВОГО 'rОВариса ДSНИ.118 За 

~;·~в:н:о;:;~д::~ераJІЬного су -~~з~ 

578: !6537 Справа про мтовнtоть до ви -
тупу у вііІськовиfІ похід старші'! 

ни і козаків Чернігівського по -
ку та відwову чернtгівськоwу 

лолкоінику Во.11одиwиру Із/.ІЗйлов 
у звільненні від в і йськового 

походу . 

Др1•. Л \\ РД УРСР !981:1 З•". ЖІ76 - І'h. 
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КроІои 

576S I65S6/ Опре;ці.Аення канце.111рІ У про 

в:ІдпраВ:І\:У у в і Іtськов:кІt похід 

бунчукqвого то:вариша Ащрія 3 б Ду~ттрашжа-РаІІ~І . І7~е~~я 2 

57~ І6535 Q:Іре,11,і.11ення канце.111р!У в 

nоJІКах JІtвобереиної України в.1. 

язнів-втікачів Dхи1.1а Костенка 

І UІfКиtи Ко.1туненка . 

5765 I65S4 Оnредf"'ення канце.tЯрtі' Про 
розслІ;r<ування Ніаннською ПоJІКо

вою канце.)Іярі:єю обтяа:ення nо:вин 

ностя111111апова.1.tвоько 11:1 оотенною 

Іста~иною пt;цданих о . с . ІІіапова- 7 березня 
JІІ:вка і Ю!Ое.rівка . ТТ~ р. 

5786 І6553 .Z:онесення прикаачика кн . те -

тяни шахо:вськоУ uат:в:Ія Руокого 

та указ канце.аярtУ про повернен 

ня коней , куплених у Сі;о:езU к~Ї~~~ня-
,Ідля кн . іllаховськоrо . І7~ р. 

57~ І6532 Справа_про укощ~.1екту:вання 

rapuaтau:и та порохоu ЧарніrІвсь 

кої повової і сотенНоУ арти.ие-
. рії та про приїз.11. Із u. москви ~ :;:: 
uаnстрІв д.1я nереJІІІtтя гарuат . I7fa р. ІО 
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5781 !65321 Донесення Ніжиноького noJJкo 

вого о6озного Іва11а Величківоь 

кого про ви'І'рату грошей, призи, -

· ~~::6:ап~:~:: :;;::~;і;~ Іт і~3~~~ня 2 

5789 6532/З Указ :!І" Га.цяцьку і Миргород-
оьку ПО.ІІ<ОВі каJщеJІярії про ві; 

·правку гарwат до Полтавсь;сого 

полку. 

Чернет;са . 

579< 6532/4 Донесення Старо:ду6СькоІ по.:11 

кової каицеJІЯрН про з6fр гро-

ІЗ червия 
!l37 р. 

шей з козаків за · наданиІІ i u пс- І6 берези 
рох . rr-л р . 

579! 6532/5 ОПредtJІения канцеJJярі У про 

иа;даЮІя nідво:д з господарств 

козацьких вдов ;дJІя відправки 

;~~оро;цськоЇ по.11<о~ої арти.в:е- • ~irs~н~. 

Донесення н!а:ииського noJJКo -
ника Івана Хрущова про відправ 

ку засейr.юьких сотників у вtй

оьковиІІ похід до 1,1 . По.11-rави у 

ко1,1ан;uу генерального осавула 2О .mтого 

ЛиоеНІСа . !l39 р . 

Ар1•· !l \IPJI УРСР 1\166 Зо w. }t37б - І:h. 
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5792 16532/6 .lІонесення По.павоь1<0У ло.tхо 
аоУ 1<анце.иярtУ про на;11,ання лі;ц 

во;ц дJІЯ леревезення за.пt за tз 

11. По.пта:ан ;цо 11. Ор.11ика . , 
.l(онеоеJІf!я поручи1<а ло.ІІЬової 

ар!'И.11ерії_ з прохання11 ftPO на;ца -
ня терmщн1<J11 fз козаків ;1,.пя 

наведення понтонних 11оот tв у 

ПеревоJІОчнt , 

6чер:вня 
-rz.з1 р . 

Рапорт поручика Якнwа тихо

нова про розподі.11 пороху д.ІІJІ 

повів JJtвo6epea:нoY УкраІнн . 

lіонеоення . і вJ;цоwtоть І<анце 

.mтиR 
І7'Лр. 

.tярtї генера.ц.но1 в!Rоько:воr 

арти.11ерfї про наявність опоряд 1 квітня 
.аення лоJІКа:вої ар!'И.rер!У . 17'37 р, 

57'93 16531 0Пре;цt.11ення 1<анце.ІІJІрІ і про 

5794 16530 

розс.11!;11,ування в Канце.аярІ ї Ut
нtс те}Х:ького правАІння скарrн 

иите.ІІJІ 11 . Г.п;ухІв Н!а:ннського 

по.11ку Воло;циwира С.пооаря нs zи 

ТЄ.ІІЯ І.! . ЯІІПіJІЬ Фе;цорs 'ІИ11офІєв1 

за захоnлення груvтt:в t wайна . 

ОПре;ц!.пення канце.uрt Ї рро 

ВИJІЗЧу пороху поручи1<оw Якиwоu 

20 .пютого 
1737 р. 

ТИwофtєвн11 ;ц.ия потреб ар<rи.11ерії 

Гцяцького t J1у6еноьrого no.n:iв ~i~_riro 
та козака11 за оn.11ату . r7'37 р, 
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5795 !6529 Сnрава про о mmення з хоз а 

хtв НІІDІНСЬКОГО ПО.ІКJ за гвин

ТІВІСИ fз СІІ.11ого і червоного за 

..tІза , грошей , в~анмх в- КриІЮь 'г'7 J!ЮТОГО 
коиу noxop.f п і ;ц чао рооtі!сько- 1 березня 
турецькоУ війни . !735-1759 рр, І7~ р. 

5796 !6!54. Донесення ічаноького DO!tllІR 

Григорія Оrоро:а:енха про в i.tnpa -
.11:ення провіанту дм рооtіІськог 

війська з І~!иргоро.цоького по.tку 7 аовn~я 
за вереоень І жовтень 11-ць. rl'31 р. 

579~ ІбІ52 Довеоення ое}).11.анm Д.Вю~.11а 

1 ···-~-.-.= ••<То• І """' 

Г;rрьєва f особисn~ А cmtcoк п.10 -
ників , uу.~:ярі:в , шклярfв 9 вtдnра -
.11еЮІх з Стародуаського по.11жу Х' ~~ =;~ri да 
Перево.11очнf . J:li'П р. 3 

5798 І6І42 O!pe;itlJJeння в:анце.v~рІУ про 

вІ1правку в Г.иухІвоьку гарнfзо: 

Wосковського піхотного по.ІІКу , 

затрм1.1анного в 1.1. Конотоп НІжи1 24 аовn~я: 

ського nоJІКу . rnn р . 

5799 І6І4І- .l[онеоення Новошинського со 

i;:ioгo JPW з прохаНJІяt.t про зв! 

.аьнення анте.1ів 1.1 . Нов! J.І..аини 

НІиинського nоJІІ ку вfд зага.11ьно

народинх nовиннооrеR у звязку з 

nоже.иаWІ ra переходоw жителів нІз ~3'о~~н~ 
2 

fнl]d.,J:Іf~,,_ УРСР 19111 з ••. ..-з~- І2т. 



- 827 -

58(XJ 16141 Допеоения uаоника с . Дупає 

ць Г.ІJУхfвоької оо1'нf Нfиивсько 

ro nо.ак:у СІуичуковоrо товариuа 

Uих11й.1 а Cxopoпa.n.oьiroro t охорон 

ний АИО'І' капце.uрtJ , про ззСІорон 

рооfJ!оькиu вfСоькаu CIГS'tH без 

on.iatи у пfnаних пt;цо;ци , про 

вtанr t /{!Ура.а ; 

опре;цt.1ення f указ канце.ая
рJ У про з:вt.rьнення жиrе.11Jв с . 

Новt 1.1.m!ни · НІжинського no.ir..ч:y 

вt;ц бу;цівницrеt. гped.11f ra зdо 
ру провtанrу . 

ЖОВfНЯ 
Vffi р, 

580! 16140 Справа про повернення лрові:а -
ту , взяrого козакаuи Ніиинсько1 

по.ику в і зюwсько.w.у wаі'азин t rф :а:~~~~ 
час вtйськового похо.цу . rт~ р. 

5002 І6І39 Справа про вt;цправку п.аоrни 

ків , uy.uptв t 11кмрtв з вt;цпо 

вt.11.ниu знаряд.11.Я11 Із Гадяцького 

і СтарQJІ.у6оького попів ;цо Пе- ~~ =~Е~~ -
рево.ючнt . І7'Л р. 

5803 16138 Справа npo захоп.1ення radyнa 
коней у в.tаоm1ка о . Сl\ІІ,Цовці Ко 

dиачанськоУ оотнf КИУвоького • 
по.ику WиxaR.11a пав.11овського жите .~~~; 
.1яwи .Правоdереж.но У Укра Ymt . Vffi р . 

!4 
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5804 І6І37 J!оиеаення Ніаинаь1<аї пал1<а-

ваї канце.пярtї t указ ка~ще.хя

рії глухtвс ькоwу сотнику Степа 

ну Уwанцю пра по;цачу ві;цоwоа 'l'i 

кt.11ькастt провіанту , вІ;цправ.пе !7 :жавmя 
наго ;цо Української лtніУ . 1737 р. 

; 
5805 16ІЗ6 Справа про затришшня соца 

58() !6135 

та-втікача.Uоаковського піхот

ного поJІІ<У Єгора Ронжииа в 11, 
Конотоп Ніжинського по~у. 

Спра11а про {Юзподіл u:аІіна 

мтем- 11 . Кро.левець Н іжинаько-

!2- 19 
!ІОВ'l'НЯ 

17-Л р. 

го по~у Андрія .JІаниJJава wt:ж 23 ж.овтня 
ЙОГО СПЗДІ<ОЄWЦЯW:І . f737 Р • 

5007 І6І34 Донесення 6у нчу1<ового товар -

5808 !6!33 

ща Федора-Грушинсь1<ого з прохан 

няw звt.п.нити ві;ц віІіськоваго 

походу у з:вяз1<у з поверненняw 

tз походу п ід Оча1<ів, під чао 

роаіІІсь;со- тур1 ць1<аї вВіни ! 735:- 23 жо:вtня 
1739 рр . , слілиw . І7'Л р . 

Спра:е_а про ол.11ату .вартоат.і 

1<оней , взятих на потребу Го.11ов

наї-ар~.uерії у козаків ГJІУх t в

ська ї сотні Ніжинського полку 

~ід час вНІсЬковаго походу ро- ~~~я 
сі Іісько-турець;сої ві йни 1735- I 73i р . 

1739 рр. 

JJ.py•. Л~l>JJ. УРСР І!)Іі(і З•м :.З7G - 1 ~т. 

І """"~~ ••<ТО• І ····· 



5809 І6І82 Сrтрава про вf;цправ.чення во-
з ів і саней з Старо;~;у6СЬJ«ІГО 

по.~tКу ;це Пе.револочні плотаuи п 

р . десні ; 

• ;цонес.ення старости с . Роз6и 

mtвка Гадяцької першоЇ сотні 

в.в:асника Сави Рогозинського 

nав.1а СкороО:оrатого з прохання 

]J.ОЗВОJІУ На ВИЇЗ]J. З W. ГЩХіВ Т 

присутність при вехенні розс.1і 

дування непоставки возів з wає -2~5 ж6~~~: -
ку . І787 р. 7 

58ІО І6І8І Справа про зві.u,нення Bi]J. 
військової служби значкового 

•Товариша ЧернігіВСЬІЮГО ПОJІКУ 
І:Ю<rина J/епецького через захво

рювання на ту6еркулез . 

58ІІ 7220 Справа про виси.п<у козаків 

~ nолків лtвоО:ережної t СлоО:t;ц

сько{ України пt;ц ко11ан;цування 

.кн . Микиm ТруО:ецького на . .llнi -
рянськt пост11 ; 

про відправку ;цо 1.1 . києва 

;цружини-nоручика Тверського по -

24- 26 
жовтня 

rнп р. 

ку Єфіwі ї- Телегіної , полоненої 

під час росіtісько-турещкого 

віІtнй І785-І739 рр. ni]J. Перево 

28 JІИСТОП да 
І7'37-
с.ічня 
І738 рр 
Оерезня 
І742 р . 66 



['"ООоо[ """'" 
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58І2 !8483 Сnрава. про закуплення та 

58ІЗ 18482 

58!4 1848! 

відправку провіанtу :і фуража 

для Сеwенівоькоrо ПОJІКУ з 1.1 , 

Коропа Ніжинського ПОJ1КУ ta пр 4- 17 
побудову- 1.1а гази.ну пt;ц провіант HYJlf~. 

Справа про ск..11адеt1ия відо

wостеІt 110.пковиии канцеляріяш1 

Лtвосsере.sної України про Кf.![Ь

кісrь відправлених козаків і 

.сmршнни на укріпленн~ та охор -
ву кор.цонів та вжиття запобtа

них заходів у ЗВЯЗКУ з WOЖJll!BИ 

татар::ькиw та турецькиw напа-

~~~:і~~~~J;~ t:;~ко-турецько 1j7~~У~~п 

Справа про вfll,woвy залишити 

в w. Гадячі служителя по.11онено 

ru турецького паші д.11Я JІікуван 

ня "параJІ-ічної" хвороби г.адяць 

кого ПО.ІКОВОГО CY.JUІ.f Марtина 

Штишевськоrо. 

5815 18480 Справа про притяження до за 

гальнонаро;циих пов11нностей мі -

щан 11. Г.пухо:ва , Н.ІtЇ н.айwа.nисн 

"лtчи.nьникаwи" Канце.nярії MaJ10 /-~~н 
.рос НІського збору в інші поJІЮІ .~~37 р . 

ApJ•· Л>ІРД УРСР l'JSб 3," ~3~- 1 :h. 

І '""'"''"[;;;;:-: ••<ro• ••••• 

22 



58Іб 14268 

5817 І4270 

58І8 14271 

..- ЗЗІ --

Справа- про видачу гроmеІі .цJІ. 

виплати жа.11ування пол:кови11 і 

сотенниw слу:ИИтеляw та на- кан

це,11ярські видатки КИї:вського 

по.ІЇЇ<у за 1735 р. 

Указ канцемрії Всронізькоw 

сотенноuу уряду про визначення ~ 

uіс ця втечі сотенного зборщика 

податків Афанасія Солодкого 

та козаків~ призначених кowfca

pauи Г.11ухfвоького- гарнfзону Си 

uона JІебедя і JІеська Бар;цака . 

Чернетка . 

ОпредГ.Иення канцелярії npo 

15 лютого 
1737 р. 

жовтея 

1757 р . 

порядок адресування .~mстів з 28 жсв~ня 
полкових -канцеJІЯрііі. 1737 р . 

58І9 І4272 QтредtJtення і указ канце.11я-

рfї у по.111\'и Л!воберевної Україї ~ 

про обрання та надіслання опио 

ків канди.цатfв на віJІЬні поса;ци 28 жовтня 
ПОЛКОВОЇ і сотенної С'l'ЗРJІИНИ . rJ'i57 р . 

5820 14273 .l(онесенF>я Канцецрії 1.1алоро 
оН!ського збору t указ канцеJІЯ 

~~Ї вп~~а;~;;б~:~::~~~; ~доїw- f~57Jnt~:Oп ~\ 



582І І4275 

-- 332 ~ 

Справа про заборону поручи

ку Уг.пицького полку Хоwутову 

справмти з "'· Коропа по р . 

деоні ;цо а~акова ;це рево , що на 

,11e~aJio ГеенераJJь11іJ! вt ІІ.оьковіІ! aR~~;~~ 
артиJІерt ї . І7і57 р . 

5822 І4276 оnре;ці:JІення та указ канцеJІЯ 

рfї поручику петру JІа;цигіну 

про подачу вf.JІ,owooтt про wol'\JJИ t -
on закупRи провіанту ;цJJІІ ро-

оііtоькоrо :війська в о . Душаmн 

L!ГJJИНОЬХОІ. сотні Стародубоько - 26 ЖОВТНІ! 
.го полку . !7'37 р . 

5823 2390-8 Олредt.11ени11 t указ канце.nя-

рі ї у по.n<и Jjjвобережної Украї 

.ни про в5итт11 запоб.tжних захо-

5824 2390-9 Спра:аа пtд підготовку Ста-

ро;цубоьмго поJJку до війс ~.ковог 

~походу під .чао рооійсько-турець 

кої віІfни І735- !'739 рр . та про 

::::~ :;:~:;~~о:~~;::;~~я- 2~7~а~~я 
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58251?890-ІО Виписка tз списку козаків 
tfернігівського ПОJЩуj, які зю 
ходиJІНся у :ві!tськовоuу цоході 

та бу.nи- призначенні до висту пу 24 черви: 
у :віІ!оьковий похtд . Гl'i!l р. 3 

5826 2390-І Справа пре ПРИЇЗД ДО w. Г.tу 

хів бунчукоDих товаришів Ч ерні 

гівськогс пс.u:у Андрія Бурко:всь 

. кого , петра .Войцеховича , Андрія fg ~~~;; 
СтахоDича та ін. Г7'і57 р. rs 

5827 2890-І Отреді.1ения канцеляр!У про 

5828 І4'277 

відправку у в і І!сько:виЯ похід в 

складі росtйськоrо :війська бун

чукового товариша Ан'І'она Uило-

~::::.оич:с::~~~:ь r:~~о~:в~~::~; • H~l?~. 

От ред і .nення кчнце.пярі Ї t JІИС 

r.tУхівськоwу коuен,цанту КИmкіну 

. про визначення відс'І'ані від u. 
JубЮІ ;цо ... Прип;уки. 

аовmя 

"І'737 р . 

5829 І4278 Справа по скаР'Jі жите.tьки 

w. Кро.nевець Ніжинського поJІКу 
. Аrафїї Sолотаренково~ на Кро.11е

ецьку сотенну канцеллрію за 

касування заповіту П чоловtка 29 жовmя 
а ;ціu , Г7'Л р. 



1:::1 ," .. . "" 

5830 І4279 Указ ВtйоьковоУ ио.1егtУ про 

'1 ОJІ.SЧУ вІдоІЮС!'(ІА про Bil'J'p&r)' 

ро !:! еЯ tз с1uи , npic.mнor на 

р акупку провіан't'у д.ІЯ роо!Rсько 28 червюr 
~ :вtІІська . . І7У р. 

58ЗІ !4379 Onpe;D.f.teнвя канцецрJJ про 

~го.tоІ!Іеиня в no.u:ax JІІвобереано 
~краУни про за.аи•ення в управ.1і - 30 січня 
~t кн . Івана Баряmноького. ТТУ р. 

5832 !4373-< B lдor.1to '1'Ь СrародуООькоЇ пол-

~овоУ канце.111ріУ про xyn.1eнt та 

ІВзя!І без оп.1аm во.-~ А.ІЯ роо І ІІ: 

1 ·~""'j " .. . ·- .... . 

І:J ького в І ІІ:оька у .мtе.1Jв Сrаро

~уdського по.u:у. rт~ р. бе 

5833 !4293 ~~шжн: 1~=~~:~їз п~=:~::~ 
І!fяw кІ.аькооrt козаків , які зна-

~ОJІ.И.ІD!Оь у 11Ійоьково"j noxQJІ.f 28 січня 
~ npo з б ір провіанту. V~ р. 

5834 !4467 lІонеоення І вtдor.1oort оер.аан 

та дани.11.а ГJрь в:ва про закуп.1ени 

~І~~ь~:~о~~:о:~:~tаиr д.t.Я ро- ~7~ия 5 
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Л•~аnро· 

5835 !4560 Аоиесе1111.11 dJнч~ковоrо "rовари 

111а Се11еиа llay.n1 з проханпяw пр 

звt.о.иеиня вJ;1, військового пох 

71.у через c<raptorь . 

5956 !4559 lІ.онеоення чернtгtвського по 

ковникв BoAOJJ.Ht.Щpa Ізuай.юва 

про ro-ro:внtorь хозакtв JJ.O вtІ':с 

ковоrо noXOJJ.Y та про звtт.ненн: 

його від похо;11у через хворобу. 

5837 14378 Донесення t вtдо1.1ість При.ІQ' 

цькоЇ nо.r1к;овоЇ канце.аярU про 

кі.r1ькІоть провіанту І фураиа1 
в11да11ого на утр11 1.1ання рооtВськ1 

ro вtІІська з Пр11.1уцького nо.ІКу 

з а І7З5-17Зб рр. 

5838 Н566 ПІJJ.nиока кро.1евецькоrо оотии 

ка Коотянтина Генваровського 

про оJJ,ерuиня tно-rрухцtї про 

2З М!тttГ 
f737 р . 

2І .wтого 
І7'51 р , 

П січня 
17'37 р . 

вис-rуn с!'арв~ини t хозакtв У ві! 22 ·Січня 
ськовнй noxfJJ. ;1,0 11. ПереясАава . "'(757 р . 

5839 14875 ОПРе.ІtfJІеиня каицеJІярії про 
вtмачу па ВІ;JІ.куп fндукоrовиJ! 

зdfp в 11i;pгopoJJ,CЬKOW)' ПО.ІКУ аи
Те.1е1.1 11. Горо71.ища JJуdенськоГо 

к...,•••<т0<Іlро.wо· 

5З 

~~:~ ~:~:~8;ааиtвоькоwу та ~З~и~:от~а 
2 
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5ВЦО !4669/ "СказNи" orauaнtв , :вІІІтt:в 

оrароот із OIJJ Новгоро;D,ської' оо -
нt СтарО11,у6ського nо.11ку про ого 

.110111ення 11ешканця11 ун Іверощ :ка -
це.uярlї про :вия:в.1енпя по.1ьоьких 

ntцаних , якt ЗІІК.ІИКЗDТЬ жмrе

.11.t:в АО nepexo]IJ' з Лfвобере:а:ної' 
JІисrопа.ц 

I7ff7 р . на Правобережну Украіну . 

584! !4669- · ОrредіJ!енпя канце.1яріУ про 

подання унtверсаJІ,У сrЗ.{ХІІОІоІУ вtй 

сько:воw:у канцемристу АНJІ.рtю 

l ,~"··~ '~"-
~·<fO• І ..... 

22 

Безбородьку про заборону сторон 29 JDІІН'ОП na 
нt11 шинку:ва11ня :в ІІо го uaєrl(aX . VZ! р. S 

5842 !5230 Донесення .аиrе.11.ьки 11 . Г.1ухІв 

Нtиипського по.пу Єи;11.окіІ Хо;11.е

цькоі' з скаргою на г.1ухІвського 

orauaнa даwfяна Тураноького за 

nро;цаи спадкової' чаоmни грунту 

канце.11ярисrу КанцеJІЯрtf Мtнtс -

::::кого nрав.11Іння Роwану Jва - 9 :гіWВ~~ 

5643 !5!55 Рапорт оберцеІІхв~ера Сеuена 
Секерина про кt.иьхІоrь о.І)';І:иrе-

.1tв при по.rьовt R а р'1'И.11.ер t1 в w: , 1 иоnrня 
Перево.ІОЧні . r737 р . 
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56"14 І5І57 Bt,101.1 tc!'Ь про КІЛ1>..'І'І ОТЬ стар 

5S:.5 І5І56 

Іі'!І!ЮІ !'а козак ів Гахяцькоrо , Пе

·ІНІЯОJUІвського , По.11тавоького та 

~и:у:::~!\':;~~:jд~кІ виступи Ih~~~~IO 5 

Справа про роз11І11tення росtІІ
оьк-оrо вtІtська на зи1.1овІ кварти 

ри в Київськоwу І Ч.ернІгівсько- ~~ ~=~~~ 8 
І.ІУ ПО.ІІК8Х . !737 р. 8 

581+6 І5І64 Рапорт підnоJtКовника охочеко 

5S:.7 !5260 

І.ІОННОГО по.ику Васи.ия ІfасЮІка 

про кf.rькість старшини І РЯАОВИ 1 
які вистулнJІИ в походи і повер.. 22 вересrо 
ну.1111ся . UY!fl р. З 

Справа про невип.11ату 6ОРГ7 

та ошукання :а:итем с , Го.tо:венкf 

Новоwщнсь1<0У сотні Нtииноьхого 

пол1<у Caui ІІла Петро:еа значхови~.~ 20 червня 
roвap1r.r101o1 lІу6енсько.гс полку Гав rf~~Резю 
rм.11011 Роз,1авидовськи1.1 . І738 рр , 23 

5~8 15258 Донесення аиt.В.ІЯ u. С..J.ІВ 113 
6енського пмку Івана Федорова 

з сжаргою на значкового tовари!ІІ 

НІииноьмго no.uy І:еана Савиць~< 22 червня 
го за захоп.rення коня . !l'Л р. 
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5849 !5256 Справа про невtдправху возt 

д.!lЯ рооІJ.tоьк,,ого вtЯоька з Стар -~~ igrт::~ 
;nу6СЬКОГО та f'адЯЦЬКОГО J1..0J!KfB Гl'i!l р , 

5850 !5257 Справа про nо6нrтя козака 

585! !525'5 

5852 !5244 

о . Чер'l'оричfв Г.Q"хtвоькоУ ооі'и 

Нfииноьмго no.axy Савм Куомчеи 
ка m його АРJЖІІЮІ ПООПО.ІІИrіJW 

зароu Бемникоu. 

Справа про пере;nачу в Гене

раJІЬни й вfЯоькови А суд скарги 

г.1ухtвоькоrо коuен;цвнта Кишкtн 

на 6орзеноько го наказного сот

ника Пав.иа Рnовськоrо t вfЯта 

Jгна'l'а Виова рки за по6иnя кап 

рам Ярuо.111 Бау 'l'ИПа пря: охоро

ні Яого о . ШanoB!l.1f:Sllff HfD:нoь

кoro поJІКу . 

Справа про пев1tп.л11ту rpowelt 
o-'rapocwю чаоmни о , Рааввць 

ІчиянськоУ oo'l'нt ЛриJJуцького 

по.1ку UихаАм Стороаенка инте--

22- 2S 

tf~"~. 

8 .1ИПНЯ 
-ЛS7 р, 

:ч~~~::~н:~_.;~и::~вJю l'JiJJ -1~§fR~~ня 6 



5855 І524З 

- 359 - -

Справа про сrяmення боргу 

жиrе.ІІЬкою u. Глухfв Нfжиноько

го полку Wарtєю Івановою з куп 

ця 11 . При.QІки Василя канівця 

, в звязку з, закінчення11 ві:дстро -
ки , наданої на три роки через 

захоплення його товарtв по до

розf tз 11. Астрахані в Хіву в 

І734 р . 

24 травня 
І7'37-
ЗІ s.овтня 
1738 рр . 

5854 І523З Донесення вНІськового канце 

5855 І52ЗІ 

.nяриста Грнгорfя Пдотного з пр -
хання11 розrJtЯдУ скарги на бун - . 
чукового товариша Якова Іуwко -
ського за неповернення речеR , 

в і ддаЮІх на збереження. 

Опредf.u.ення канцелярії про 

розслідування Глухівськнu со те -
ни 11 урядоw чолобитної жите.nя 

м. Г.QІхі:в Карпа ~рилеНІ(а :в 

::~~~0р;~:;~~~~~:~овоrр wa -Їі~н~. 

5856 І5І87 Донесення ПриJJУцької полков у, 
канцелярtї про відсутнtсть ва-

кантних посад полкової і сотен 

ної сrар1ш11и ; 

донесення бунчукового товар -
ша При.11уцького ПОАКУ Андр і я Го 

ленка про з:ві.1ьнення від війсь 19 .mстопа а 
кової служби через старість і UЗ7 р. 

хвор::~бу. 
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5857 !5188 Справа про оуnрово;u.ення 6ун 

укови.u товарм111011 данк.11011 386!
or:i ЛуцьRИй ;DJІЗrунськиR nо."ІК з 

рил;уцькоrо по.11tу на зиwовІ юза 

ири JІ,о- Сtароду6ськоrо nо.11ку ; 

указ каицемрІ 'f Канце.1111рІ У 

.11оросіР.оькоrо з6ору про з6Ір 

~ОЇWОК за ОТК)'n•икІв Uг.ІDІНСІо-

о'ісотнt . 

5858 !5189 У1<ази канце.11ярІУ у по.ики про 

аготtв.w оіна д.1111 росНІсь1tого 

Нtоька . 

Чернетка . 

5859 !5190 Справа про розшук JИте.ю~ w. 
тароду6 Антона Єр110.11аєва та по 

ерпення до waltcтpa по opf6.1y 

м . r.11х і в ОJJексІя І.Іеканщика 

м BИl<OHSHHR nІ,J.ря.ду на виrо

'l'ОВJІЄННЯ .11адунок офІцераw Буtир 

ЬКОГQ іІОJІКу , 

5860 15191 Донесення г.1.ухtвського отаwа 

.ІІИСТОПЗJІ. 

І7:П р . 

. !748 р, 

[ '~'"'""~ '°· І · ... " 

21 

18 JП!С'J'ОП Д.З 
""17~ р. s 

16 JJисто na-
17 rРУд 
"0'61 р , 

на деw •ЯІІа Туранського з окарго 

на wутинськоrо уnравите.ц Пеоrра 

Помнського за сnwовt.ІЬНе ув • яз 

неЮІя та зн~ання козаків ,с . 

Спаського Г.tухfвоькоУ ootнf Нt 

аинського ПОJІКУ ta указ КЗНЦе.11Яr 
рі Ї генеральноwу ві ROЬl<OBOIQ' оу l7 JІИС'tОП а 

"-У про розс.1fJІ,ува1111я справи . f7З7 р, З 

Д.р1с. І!.Ч\РЛ,~К.Р І'•'<\ 30• "'*316 12r. 
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5851 15!92 Донесення Ніжинського ПОJ[!(ОВ 

ника Івана Хрущова про вt;цuову 

бунчуко:вQго товариша Якова За

тирке:вича у видач і його пtддан

них-втtкач t в tз Українс:ької .tі -

~~~ч~:~:~ Тараненка і Федора \~М~т~? Іlї J3 
2 

5862 !5193 Справа про заwіну російських 

офtцерtв , які були присл.анt ;ц.ая 

ааг.nя;цу за збороu по;цаткt:в в 

Га;цяцькоuу , JІубенськоwу І При.иу ь~~~~а;ца 
. коuу ПОJІКах . I7Z7 р , 

5863 15!94 Опреділення f указ канцелярt 

в nолко:ві канце.хярі ї Лі:вобереж

!JОЇ України про надfС-!ІЗІ!НЯ до 

u. rщхJв по 2-х значкових това 
риmі:в і козакt:в д.tя потреб кап- 14 JІІІстоп~ ~ а 
цеJlЯр.ії . J.JS7 р . S 

5864 !5!95 Справа про позаш.m6не спt:вжи -
тя дячка Веригінської церкви в 

u. ГJІуховf Ю:в:инського полRу 

ЮІри.nз Хзрченка)Uелані єю Давид о ж5~m~ 
вою та :ві;цuову НИ !.і. в одрУJ!:енні . J.J'i!l р . 
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"'" !Sl96 Ctтpa:sa npo звtль11е1mя ві,ц 

вНісько:вих tтDC'l'oYв ,ЦDІІУ СВЯ-

ще11ика ВеригІнськоУ церкви у 11, 
ГJІухtв Ніжинського t10.1ку Григо 29 .ІІИСТОІІ ,, 
рія О;::тровсьиого . V:Jl. р , 5 

5866 !5197 Справа про З8ХОПJJ8НІІЯ ВіJІ.С -

тавви11 капі~но11 Г.~ухівського 

гарнізону ~рбврхо11 S-x коней 
:в рахунок збору ~уража з се.и:а , 
бунчукового товари!І!а Івана Sa- 15.ІПІСtОПДВ 

біlіи Обtсвn Корпмоь1<0J ootнf , t7"7-
І к:віtня 

. Н і ЮІІЮЬКОГО ПOJJKy . 1738 рр • І2 

5867 !5198 Справа про надання nІдво,ц з 

КроJJевецької оотнJ ;и.ц переве-
ІS-16 

.nicrona.aa 
зення пеньки ;в;о 11, Перево.1очні. V'ifl р . 

5868 15199 Справа про взятrя пt;ц проте 

цію та пt;цnерАжею1я прав u ac 
ності вдови бунчукового товари 

ша Аи;црtя Лизогуdа Парасцt на 

с . с . Погреdкк І Хи.1юt Г.1ухtвсь 

кої cot11f НІа:ииоького noJJкy 1 c . 

Кра-пивне ~асиянсьtоУ сотні Пр 

JJуцького. по.u ку , о . Стару Почеп 

~ну , сл . JІизогуdІвку , хут . До 

;11,оровськиА Почеnської coml Ст 
ро;цубського лnJІкV о . РУQа н!вк~ 

о . с~ні вку Коиот~l'Р,J>!&'і....О~тнt' Hsf-ctoп ;це 

и;У:;;~і:: та захоn.в~~~я коза :' 1Н~в~~ 
ких і ПОСПОJ!ИТСЬКИХ грунтів ро 
;111111.рц ЛИ».оnбt11 . ... J•• ...,31в. 1:lr. 
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5869 15200 Вt;цоwість про кі.иькІоть про-

вtанту і фура.а , закутrJІеного в 

u, Чернігові з серпня 1736 р . 

по серпень J:l'ifl р . д.~.я рооІІfсь V .пистоп ~· кого війська . rтffl р. 3 

5870 1520! Сnрава про наУзд на 1.tw та 
захоп.tевв.я воJІtВ у виборноrо ко 

зака Степана Носа с . БІJІО11апки 

При.rуцькоУ сотні городничиw 1- 211 
JІОВТНЯ 

fОЗіЄІА [<ЄПеТОВОЬКИW , rnn р . 

5871 15202 СЬредімнн.я канцемрІ У про 

заборону росіІfськиu вtlfcьxau 

б езкоштовно хористратися ntдво 
даш~ , фуражеw t провІантоu вс . 

Яоuавь Г.аухІвськоУ сотні Ніаин ІО иовти.я 
ського по.uу . !737 р . 

5872 !5207 Справа про побиття до сwерті 

підданого гр . ІDере"е'l'ових о . 

О.tьmаного При~цькоУ по.tКовоУ 

сотні Ваои.411 Карпенка Jєроuона-

хаШІ Гуоmноького uопаоr11р.я за 

вtдwову wонаотироького ліман-

ства та звин111аче1111я писар.я 

JІадинського wонаоmр.я Лf)U"арсь-

і~в~:gес1І.я-кого у крціацІ грошей у 11онао -

rирської церкви . r737 р. 
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5873 І5208 Справа про захоп.11е11ня wайна 

"а пр11верне11ня в пfца~1110 коз -
ка о . Соро1:111нець При.11уцькоУ по.в: 

ковоЇ сотні Івана Uа"вtєнка вoJJ -
. Ьr.арського оеJІа цовою Wapf$1) 
!Березиж:ьксю "а козака о . Попо-
вого ПеТра Чортоwаза в.ааснмкаwм tі~ня 
h eJІa Гусrинсь:киu монаоmреw. rпл р. 

5874 15200- Qfrpc;11.fJІeння і ухаз каццемрі 

І52ІЗ Ігенера.аьноwу віІtськовоwу СУJІ.У 
Іпро розсJІ!д.ування cкaprn nр11каж 

Ічика СІунчукового rовариmа макои 
li.ta Турковсьхого 11а Чер11tгtвськи 

ІкафеJ.РВ.ІЬниЯ woнacn1p за захоп- 7 жовтня 
!.иення .ІSНJ . JJf!7 р. 

5875 I52IQ. Справа про незгоду :вдови ге-

kІерального су;ц.uі: Ч арниmа з 
Ікро.1евецькиw писареw КJ!нwot.t Woc 
Jцепанови~~од,аQ оінохосу коза 
Іку о . ДуеІовкчt Кро.аевецькоl cor з ио:вmя 
hr f НІаиноького по.пу. fl:rl р . 

5876 І52ІІ ОnрІ!JІ.f.11ення канце.11яр!l про 

Іrтриси.11Ку д.екре'І')' НІиинського 

Іпо.пового ow про надання nра
Іва во.tо~нпя коwореuи в t.t . Кро

.1..е:вець НІиинського nо.ІКУ коза
Ікаw Хриnченку "з "oвapиarat.t11" . 

4иов"ня 
r7'31 р . 

1 '""=·1 "~··· ·-- ..... 
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Справа про захоп.~~ення хоня 

та побиття аите.m i.t . Кро"евеuь 

НІпнсьхоrо по.пу Івана Кравця 

кро.11евецьки1о1 наказни~.t оотнико~.t 3~;~я 
ФeдчeflXOi.t . ТТ'31 р . 

5878 І52І4 • донеоення капітана . r.~ухtвоь 

кого гарt1Ізо11У J:вана Брянчаяt 

нова з окаргою на козажа i.t . 
Г.1ухІв НІюrясько го пову Якова 

ПавJІова за захоплення пІ;11,вод 

з вІвоо~.t та указ канце.11ярtr г.1 -
хіВСЬКОІо/У ООТНІІКУ Сr.епану Yi.ta н 7 ZOBTH.11 
цю про розо.~~t"J,ування оправи . І7'і!7 р . 

5879 І52І5 Донесення пте.tя с . Ревутин 

588( І52Іб 

цІв КроJJевецькоЇ сотні НІnноь 

кого по.1ку Васи.11.11 Сердюченке з 

скаргою на отамана та вtІtта • · 
~о.11евець за виuогу гроше й на 
утрнuання пошm з ,с . Ревутия 

ці , увязиеияя m поdиття. 
ІЗ вереоя 
!757 р. з 

Дояесеям козака с . Праrtв р

зеяськоі' оотні Ніжинського пол 

ку lilиxalt.111 Остапенка з скаргою 

на /ilaкoaxtscькнR 11онастмр за 

наі'з;11,н та захоп.1еннн уроааю. 
SO вереон 
!740 р . 
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588І оnре;11,і.1ения ханце.uрІf про 

звtдненпн з увязяеикн JІИtе.ІЯ 

u. Глухів НІжиисьмго полку Фе 

;11,ора -Грищенка І JІИ'І'е.!JІ с . Сави 

иох Понурнкцьхої со'І'НІ ЧериtrІ -
сьхого лову Івана Яху(Іенха в 

Мр.оІ••• 

:::::~о~о п~;:~:::нu їх в олра іµf?н~. 

5882 І522б ,!снесенин wІ•анина w. Г.І)'Хі 

НІ.ииського лову Никифора Wи

хаІtлова-з скаргою на офіцера 

'І&офtєва за не;11,одачу пороху д.11 
вt;11,везения 11 w. Пол'І'аву та по-

6иtтн , олре,J.І.ІеН!fн канце.uрІf 

про розсJJt;11,111ання справи . 

26 травня 

5883 І5229 Справа про захоп.11енин wаІІна 

5884 I5S28 

І WУЮ!ИИ· на Bi,JJIOCl!'J'OK вt;11,ста -
ного соJІ;ІІ,ата О.Іексія t1п1а.1ова 

пІ;11,даниw 6унчуковgrо rо:вариша 

i!иJJ.иna БорзакІ11ського Dxиuow 

W.ocкaJJeнкow за невип.11ачениІt 

6орг . 

оnредІ.11ення канце.11яріі' про 

розс.tІдуванин Г.1ухівською соте -
ною ратуmою. скарги праnоРІІика 

Wосковсьхого полку wикиm ТоР-

6ев:ва на лІцанмх nетролав.11Ів

ськогс wоиастирн с . Хлолково 

Г.11ухtвськоЇ сотні Ніжинського 
полку за nо6МТІ'Я СОJІ;ЦВТІІ та 

ви1~н~и~~еІt1J& г;шш:з'іf- 17т. 

t;~и~. 

1 ··"·J~·· .. , .... .... . 
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5885 !5266 Чолобитна 11:ите.пя w: . Г.nухfв 

Ніжинськоr:о лоJЛСу Федора Грищея 

!\"З і ~тем с . Савинок Понурнн

цьмї СОПІf Черutг!ВСЬRОГО ПО.11-

~у Івана Яку СІ ен1<а n:Po приwирен
ня wіж НІІІІИ в справі взаєuного 

поСІиrтя . 

58ffi !5265- Донесення СІорзенського горо-

~ового ота.uана пав.аа РуJ!І!:Всько

го з скаргою на прикажчика гяу

хtвського коwенданта Ю!mкfна 

І7 червня 
!787 р . 

~:::~:ау::з~:::~д~ т~~~:т::~нува І7 1іg~в~~ 

5887 !5284 Справа про звинувачеюн1 ві J:І -

Іськового канцемриста Федора Яс 

ке:вича .11 вt;ціСІраннt 1<оня у вій-

ькового ~r_анцеляриста Андрія 

J!иmеня , у .пия•твt _та СІезчинства 

у канцемрськоwу курені та пере І6 червня 

Р3едения Ііого канцемристоu у Ге 17~-

Інера.nьну щотну коw:ісІю. l~~~р~~~я 

588 !6129 Справа про nоСІиття та катува -
j:Ія капtтаноw: ЛюСІецького форпос -

а Скуратовиu люСІенського горо-

ового отаw:ана Петра Пуwку , зви 

уваченного у переправі горілки 4-19 .$.СВТН 
ПравоСІереsної Укра:tни. ІТЛ р. 

23 

ІЗ 
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5889 І6І20 Btдowton. npo кіJІькІсn. куп 

.1еного провіанту І ф7ра.s:в в w. 
Опt111ня Гця:цьхого 110.п7 д.кя: ро 

ctRcьitoгo вІІ!сь~tа з оерпня: І73 

р . по .в.ов'Тень !737 р. 
ІО :а:овmя 
Inlp. 

5890 І6І27 Справа про роз;11,ач:у аитз в 

се.ка Г.J:Ухtвської оотнІ Нtюоюь 

itoгo пощ ;11,.1.11 виготовлення су ~7":~:; 
харtв дL!f росІRського війська . !737 р. 

589І І8476 Докесrення: бунчукового това -

· ри111а Івана Пироцького і Нtаинс -
кого nо.mового cy;u.i JІеонтtя 
Гроновського в справі розс.1tду з

ния: взВЄІІНИХ скарг ntцаиих 

Ю!єво-ЛечерськоJ .11аври о . Еобо 

вич! Новоиіської сотні Староду· -
оького noJJ.кy та надвірного J!И 

товського wapmaJІКa rp. заВ111е11. 
7 жовmя 
І7'37 р. 

589 !8467 · J(онесення старо,цуОськоі' по,11 

ковоУ канце.111ріЇ про вtдnравку 

до w. Г.Q'хова 2-х значкових то 

варишtв І 2-х козаків дJІІІ пот

реб ГенвральноJ вtnсько:воі' кан 

це.ІОІрtr . 

ь-~ . ... - 1····· 
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5893 18470 Донесення НtиинськоЇ поnо-

во"t канцемрtї про приси.ІІІ<у вf 

;цоwостеіf з цtнаwи на провіант 

. ~и::::~ ~~:~их wістах Ю - 2~~~У~~я 

5894 18471 Справа про реwонт укрtп.ІJеm. 

5895 18472 

5896 18473 

в сотенних wістах !{ернtгfвсько 

. го по.RКу . 

Справа про о6тяаення загащ. 

нонаро;цниwи ПОВИННОСТJІWК ЮІ'l'е

.ІJІВ с , Осітове Коропсько( сотні 

Н f ЖJ!~Ь.КОГО полку. 

Справа про висиJllіу ;цесяти 

козаків tз Кро.nевецької сотнt 

Ніжинсь кого полку ;цо w. ГJІУхів 

на потре(!у канце.11ярН та Гене

раJІЬного вtІ!ськ9вого суду . 

5897 18474 Донесення Ніжинського по.ІІКо 

:вого кoi.Qcapa Григор і я Олексан -
ровича з 11роханняw про переве

дення з іІого двору в w. ГJІухо

ві. канце.11лрt"t ІАа.11оросt_йсь К111 х 

зборів . 

І2 
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5898 !8474/ Оnре,JІ,f"JІення канце1111рt У про 

видачу tз військового оиарdу 

грошей АМ ианцемрио'!'fІІ t Ген 

~:::~~~~1=:~::~~ от пере r~З~~~ 

5899 18477 Слрава про оСS'І'яа:еЮІя :&Иfe.1t 

11, Короrr-НІU!ІJСЬИОГО по.о;у заг; 

.tьноиароаюtuи повинностяwи . 

5900 18475 Справа про приоиJІКУ з НJ.ин 

оьиого полку 2-х nиоарtв д.m в 

дення оправ кн . Івана Баряfин-

1 ·~--~ ."..,. , ..... 

ського ПfА час вfЯсьиового nox1 4-!2 груд я 
ду. 1757 р. 7 

590! 18479 Слрава про відuову в на.цаннt 

овtчок д.ІІЯ оовfw~.ення оо.ца"tУ 

Uих8Я.11у Xlloc оrову на пас foY у .u . г~~~~ 
5fнкt:в Гадяцького по.ву . JJ'ffl р. 

5902 18393 Сnрава про захоп.11ения ионеА 

та поСSн"tтя драгуна Гераоиuа Ха

ритонова '!'В сотенних о.tаСSинсь

иих ко11!С11рtв ctapOCfOJ) І ПІдАВ .
lflli.t:I! в.~шснmtа с . G.J!абиив Чернf 

· гtвського поп:у бунчукового то 
ввtжша васи,11я JІизогуба пfд час 'і!7 ~рудня 

збору провіанту ;ц.vi рос!Аського r~~f!ЗІІЯ 
вJЯоька . 1738 рр 15 

A,pJL UЛМРАУР(:Р 11186 3•1<. .-.316 - 121". 
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5903 І8392 Справа про привернення в nі;ц 

~анство козаків с . с . Кочергv: і 
Во.11окиmне Г.11ухtвоьхоІ сотнt 

НІаиноьхоrо no.uy :в.11асЮJхо11 цих 

І .11 СІуичукови11 tоварИ111е11 Степа- rpyi;J2 

Ін оІІ UІІК-І:8ШЄ:ВОЬК~ІІ. . "J:l';Я р , 

5904 18394 Qтре;ці.11:е11ня t указ канце.ІІЯ-

jрtУ про розс.11Ідування скарги 11а 
:іора Стреwнева на отамана с . Ча -
Іт ориІІ Г.11ухt:вської сотні Ніаи нсь 

!н о го по.uку Григорія Іванова за Іб гру,nня 
k-r оСІиття солдата павл:а КИСІирева . І787 р. 

5905 І4266 Донесення rенера.~~.:--аюпефу 

кн.Івану Боратинська.\У про не

моuявІс<rь вид і лення пІдвод: 

uте.ІІЯJ~ІІІ Шжянського dощ до 
царичанського магазв:tна в зв"я : 

ку з "m,;, що вони за'йнятІ пе- ~~~ре:ня 
Р.&ВОЗКОІІ провіанту до ДуСІенськ 

го wаrазе3на ; прохання направи 

~fnnt~~~Ь:grgo~g:rвx КЗІЩеля 
5905 U897 Вt;цоwостІ про розwІри засtя 

ноУ п.1011! озиwини в cl!.11ax поr а -
сьхоі сотні Староду6ського пол: 

~У · 
.ІІИПНЯ 

U87 р . 

ІІр•м•· 

29 
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59С17 І7592 lІ.онео!ння Прав.аtюrя генера-

5908 f7583 

.п.ноУ вfАоько:воУ apm.1eptY з 

проханняw про падання ;а;еояm 

козаків на послуn~ з Короnоько· 

сотнt Нtа:инського по.11ку зawfc!'J 10 .шrого 
Jfоо.11ання Ух ;цо u, Г.tухfв. V'Л р. 

Вf;1.оuІсть про кt.жькfоtь куп 

.11ениого провіанту І фураа:а в 

по.иках Jlf:вoбepe:zi:нoY Украі'ни ;цN 

рооІІ!оького :вfІfська по .ІІИпень 

!7'47 р . 
31 серпня 
rт'.!7 р . 41 

5909 17582 Допесення і вfдowtc ть гене -

5910 1758! 

ра.tьного :вtІ!оько:вого xopyflJloro 
Якиuа Гор.иенка про кf.п.кtоn. 

ПО.І!КО:ВОУ СТЗ}:ВІИНИ , сотникJ:в t 
козаків та вfйсь~~;о:вого опоряд

ження в JІубенсько"У , Га;цяцькоw;J , 

ПоJІrавсьr:оwу t При.І!}'цьr:о.111 по.І! №з~~~ня 
7 

особиста :вJ;цоutсть коза«tв 

НІаинсь«ого поr.:ку , :вІ;цпра:вJJен

них на r.юрпооrи пІ;ц коuан;цоD 

нtжиноьr:ого поJІКового сртRИка Іб червня 

Григорія Роwановського в І736р. І737'р , 6 
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59ІІ 17534 Донесення г.11ухі:воького про-

rопопа Q.Іексія ГаJJ.Яховоького з 

прохаЮІяw про надаЮІя паопорrа 

на проїзд Ііого синів до w. ""-
ва для навчання в лаrиноьких 20 ZО:В'І'НЯ 

І?:;! р . 

59І2 17535 Донесення сина священика о . 

ТуJlUголів ГлухівськоЇ сотні Ні -

виноького пол.ку Васи.1111 Виmиноь-

!\ОГО з проханняw про ЗВіJlьнення 

µi_ owy ІІого батька від вІі!оькових 20 !ЮВ'І'НЯ 
nостоїв . !1:;1 р. 

59І3 І7533 Сnрава про зві.п.не11ня від вt і-

.ькової о,11ужеІи значкового rова-

[Риmа Чернігівського полку Пав.ІІЗ 

~аоловоького через . поранення пр 
ІЗ-18 взятrі 1.1 . Очаків лід час рооі!І-
.ПИС'І'ОПЗДЗ 

ько- rурец.ької віІІ1111 !735- І7З9р І?:;! р . ІО 

59!4 !І722 Qтреділення канuе.ІІЯрН про 

ІаправJІення в ЛуСІенс.ькиІІ полк 

•?ОоіR:ськ.ого офіцера для описанн 
ЗО січня 

І<;Ііеіа і оіна . 1739 р . 

59!5 І7905 Донесення :вfі:Іоькового канце 

JJ.Ярио та ВолодиІ.ІИра }Jойцеховича 

;J проханняu лро надання відпус ·-
ки ;цJJ.Я ві;цві;цання хворої uare- 24 серпня 
рі в 11. Седнів Черніг!вського !7~ р. 

полку . 
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5916 16598 Справа про звt.т.нення О.ІУІШ-

5917 20380 

те.11tв Г.1ухtвоькоУ ооrенної ар

rилер і Ї в і ;ц зага.1:1ьнонаро;цних 

повиннооrеІІ п~;ц чао в і йоькових 

походів та nризначен11я гJІухіво -
·І<ИW оотенниw: цируJІИ1<оw: Аи.црія 1!4.1!Итg~~~я 8 
ВоJJовrина , їf'37 р. r7 

Ві;цоw:і-сtь з пере.1Іхоw оі.1 

НІ:жинськ1:1го поJІКу , иа які не 

подані ;цокуwенти на воло;цІння . 
Не пtзнtш 
1728 р . 

5918 19922 О'тре;ці лення канцемрt Ї про 

заdорону в оеJІах старшого кан

цеJІЯрtО'l'а А11;11.рІ:я Без<Іоро;цька 

Стольне qернtгІвоького по.о:у т 

Бог;цановоwу І п.ае111канах re.n.WІ 

зівоькоУ сотнІ Переяо.1авського 

попі dpa·'lИ пt;цводи без оп.1ати 

.та зdирати провіант dез :ви;цач І 

квитанці ІІ ; 

" Із:вео тt є " до канцеJІярІ ї 

U.іністерського пра:вJІtння про 

передачу оригtна.11tв-граuот та 30 січня 
унtверса.1tв на во.1о;JІ,fння КИУво: -f~~еЕ;пя 
кого Братського woнacnipя , · I7S8 р . 

5919 !9921 Справа про звІ.n.нення двору 

в u. HilGfH ииrе.ІЯ w. Севськ Ів - 29 січня 
на Шереwеrцевs вtn поотоУв . rпл р. 
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5920 І99ІЗ Оnре;цілеfПfя канцеJUІр!У про 

заwіну сотенЮІх зе!орщи1<tв Сто.а '1-

сь1<0У сотні Чернігfвськоrо пол 

ку , призначенних сотникоu Іва

~01.1 Бое!ироu ~з лtманних отар-

111ого віf!ськового канце.111риота 

Ан;црія Безе!ородька с. Сrо..аьне 
січня 

U'IO р. на ратушних уря;~:tникtв: 

592 І99І2 Оnре;ці.иеІJНя канце.а.яріУ npo 

592< І99ІІ 

на;цання універоа.иу отрf..аьцю 

J.Іг.~mноької СО'І'ІІf С'І'аро;цуООькоІ' 

лоJІХу Григорfю' Кове!аоІ з rовар1 

шаuи про право кор~с'І'уваиня nlJ 
во;цаwи д.m перевезення ;цичини ri січня 
;цО u. r.11хів . rl'efl р. 

ОnреJІ,і.иення канце.аярJУ про 

ви;цачу каnі'І'ану Івану Арисrову 

аа.иування із вt ІІськовоГо скар6 
ІО с!чня 
rт-ю р. 

5921 I990S ДонеоеннЯ уря;цу Березняноьк У 
pa'І'ymt ЧернfrІвськоrо по.~~ку 

про призначення двох сотенних 

з6орщІІКів_ Із жиrе.иІв w. Березю 23 січня 
;цо ~о.кинської со'І'Ні . І7'Л р. 
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5924 І990І Опреділення каице.~rярtЇ про 

щоwісячіfу видачу гроІ!Іей із вtй

ськового Скарбу на у"риш~ння 

канцеляристів каице.пярН та Ге- 28 .11иСrоп;tца 
нерального вtІ!ськового ст . І736 р . 2 

І7'37 р . · 

5925 !9900 Опре]J.і.пення канце.11ярі:У про 

на,цання універсалу каnра.пу Сере! 

ського гусарського rтоJІКу Миколі 

Павлову t солдату Ле"ру Стеrтано 
ву на зв_!JІЬнення їх родин , wеm 

каючнх в 1.1 . Борзні Ні1111нського 

rтолку , 'Зf1J. зага.11ьнонаро1J.ЮІХ 110- Іб .пю'rого 
винностей . rlffl р . 

5926 19899 Оr!ре]J.ідення канцел.ярU rтро 

видачу лодороzноЇ У.ласу Воронен 

ку на rтроїзд до w, Роwнів JJyC!eн 

сЬ1<ого по.лку ]J..ПЯ купівлі на яр

wарку 1<оней і волів ]J.JІЯ Гене

раJІЬНОЇ Ві:йсьиової apmлept ї . 

59Z7 19899/ Донесення воронізького горо 

;цового о"rа1.1ана ва·сим І<Упчинсь

к'ого з скаргою на с'отни1<а Івана 

Хо.по}J.овича за звt.пьнення від 

4JІІІТОГО 
І737 р. 

rтоса}J.И отаwана за подані на нь Г7 JlЮтого 

го чо.110С!итні . І7;17 р . 

JlpJ·•,ЦJ!MPДfPCP 1986 Зaw. N376 - !Zт. 



- З57 -

КроЬ•• ." .. ~ І ~~-

••••Р" 

5928 2ІО2І 

5929 21022 

J(онеоеннв сtарост ot.1 П0Ао
.1овоrо , Грузького І РеrикІв Кр -
.а:евецьхоУ соrні Нlаинського по -
ку з скаргою на соtею1у сnрвrи 

ну за о6tяаення повиннооtЯt.ІИ 

та указ канце.а:ярt'і кролевецькі , 
.ста~хаинІ про розслідування спре - 14 tравня 
ви . rт:.rт р . 

Донесення ІЬ!рrоро.11.оько'і , Ct -
роду6оькоУ і Гадяцької попови1 

. канце,11ярtІf про вi;ir.oytнfotЬ .;иоц 

.wанів А.ІЯ проведення оr,а.ен че 

рез Дніпровські пороги . 

59SO 2IS42 Донесення і відоwfоtь Cnpo 
Jtj'doькoY ПО.!11\'ОВОЇ КЗJЩеАЯріУ 

. про оtарmину t козаків , вІдnра1 -24 червня 
.1еннх у війоьковиі!: похt;ц . ТТЗ7 р . 

59SI 2І344 Справа про вю1езення 00.1! 
з wtot Воронt:а: , КЗ.Qга 'rll Бе.1еІ -

~:;~~~0~0:: 6.1:~,;~~::~ ~~~~~~ 2617~а~~я 

5932 2ІЗ46 Справа про надаІfffя пt;д.ВОlІ. н< 

~о.1евецьІПІА t А.JІtинtвоь1ш!!: оt< 

ни lІ..ІЯ nepeYзu поо.а:tв АО 1.1 . 

кив.аа на конгрес д.111 neperoвop ~ 

~~~~:~~І~~~;ц ;:~і~;~й~;~;-t -j~з~~~нл 7 
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.l(опесеннл горо_циичого с . Св -
рж Новгоро;цськоУ сотні Староду "і' 

оького по.ІКу fєроwонаха Хрното 

фор а з Gкаргою на глухtвс ького 

6урuис!'ра за неповернення хо

неJі , взятих ;в;.1я перевезення 

аwун · ціУ . 

5954 2!355 Донесення ч.11енtв канцелярf l 
кн . Івану Боряmнськоwу npo 

Kp•l••t 1'""""1 """' ."_ ..... 

~~::~a:~~t~~вtaнry до Укра lн- 2~Ж~а~:'я 
2 

5935 2ISl+9 Справа про опечатання кfwиа 

ти поручикоw I'p!ropt ЄІ~І Сокаро
виw пі.Ц час постою у wt11.авина 

w. Г.1ухів Нlиикоького по.u:у 2З rравня-

Лукяна ~ос нпо ва . 1 J~f~~ 

5956 2ІЗ50 Донесення козака о . зrокн11оt -
го БерезняноькоУ сотні Чврн tгі 

воького nо.1ку Івана БерІ'гового 

з проха нняw про звfJJЬнення з 

увязнення АІQІ.Рfя !фІІвоши r~ку , 

найнятого в f73З р. хо вtйсько 

вого похо,UУ та поввриув11огооя 

через хворобу. 
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5937 21351 Донесення Но:воu.nинського на-

казного со тника Нf жинського 

пмку захара Гордеєва про за'!'

·риwання втJкача-погонщика по.u. -
во У арти.11ерtї , уродженця 1.1 . Ми 

нович С1.10.11енського по:вfту Woкf 

:;~~о:;0::н~~~:д~:~:~; . канце- l~§Уа;~я 

5938 2І353 донесення -Га,цяцьжоУ по.tКово 

.канце.nярtї про відправку до u. 

~~х~н~:::~:~го сторожа Гj)иго 1~З~а;~я 
3 

59S9 21354 Донесення і :вfдоwісrь Старо 

ІдУбСЬКОЇ ПОJІКО:ВОЇ канцемрі'/. пр 

Івтечу пі,цданних з прикордонних 

P fA Стародубського пo.Jll(y на Пра 

Івобережну Україну та в fн . uic-

~' · 

5940 21356 Оnре.ц!Аення канце.v1рі 'і. про 

j"тор~ок розподіАУ посtавки під

~ о;ц з соtень Нtжинського no.uy 
АЯ перевезення провіанту з w. 
аричанка в Усть-Каw:енську . 

15- Іб 

~~~н~. 
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5941 21357 Onpe;цt .1ення канце.аярі ї про 

ви;цачу .аа.1уваиня і провfанtу 

~:н:;я;~:~:::и:к::"::t~::и- ~~~яр. 

5942 21356 Опр~І .1ення кaRЦe.vipt У про 

.Per.toиt крtпоот~R в wictax JІІ -

вобереавоУ УкраУюt в звязку з 

загрозою иаnа;цІв nt;ц час росііі 

;;~о-тур~цькоЇ вtйии 1735- 1739 ~7~3~~я 
2 

5943 21359 Доиеоения ЧернігtвськоЇ по.п 
ковоУ канце.11ярtї про заtІJІr.tанн 

по;цачt вt;цor.tooteЯ про кt.ц.кіоt 

виборних козакtв і підпо1.1ощни-

:~:ід~Ідправ.1ених у вІІІськовиЯ zr.т~а~~я З 

5944 21Зб0 оnре;11,t.1еиня канце.111рJУ про 

5945 21361 

видачу грошей Із Itaнцe.urpt Ї 

Uз.1орооt1tоью1х зборtв на пор... 

цt Ї t рацt У ;11,.1я гуоарськоrо 

nову. 

Указ Сенаtа хн. Івану Бopa

ni11oькoiq про уста11о:в.11е11ня nom
toвиx сtанtв ;11,.1я зносип з Kpи

r.tow та Азовоt.t І забезпечення їх 

кtньwи . 

Коп Ія . 

JlpJ~. ЦЛМ Р.11 УРСР 
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5946 2!362 Опредt.11ення каице.иярtУ про 

рt1що1.1tрниІt розпо;ціJІ загаJІЬио-

иеро;циих повиииооrе ІІ wt.a ce.tat.tи 

~о.1евець.кої oorнt Нt.аинського 18 травня 

к .... ••«••• п.,. ••. 

лощ , ГТ'31 р, 3 

5947 21622 Донесення І вІД.оt.tfсть Деt.t •ян 

!J.ахснwова про бунчукових товари 

111Ів ЧернtгtвськоІ.'о по..u~ " якt 14_червня 
не внс'і'упиJІИ у вtйськовиІt похt;ц !737 р, З 

5948 21623 Донесення значкового товериш 

ГаврнJІа Jуракtвського про По;ца-

:~ ~~~о:~~::~~~ьг=~~:;о:и:: аr;~в~~ 

5949 21632 Справа про ви п.цту •ВJ11ван11я 
ч.1ену Геиера.1ьпоі вІ ІІоьковоУ 

канцемріІ по.1ковпику васи.ІЮ 

rур • єву та вІ;цправку його на 

.Україж:ьку .1інІю . 

5950 2139! Справа про захоп.1ення wаІІна 
та С..Q'ИИ'І'Є.ІЯ оrарости о . Wарчи 

:rиноУ БJJІ.И Г.1ухІвоькоУ оотнt Ht 
ZІ]ІНСЬКОГО ПO.t!Cf JІе0нrІя іе...икевн з 

. Луrзнськи w 1nрзвите.1еw . Wao.11oвiiw 
:за невиn.tа'f1 оброку за wJІКН на 16- 27 
р. Івотt . 9 fУ~н~. 
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595! 2!838 Донесекпя f вfJ,owtcть капі -

тана Мики'l'И Литвинова про тор-

го:в t ціни на зерно , wуку J кру 5.~mпня 
пи в utствх Нtжипоького nоцу. !737 р. 

5952 2!839 Слрава про вt,цnравку козакі 

fз При.Q"цЬrого nо.1ку 1 вНІоь~~:о 

виІ! ПОХfА в КОІІВІІ;Іt)' генера.аа 7 .ІИПНЯ 
фов-Леоfя до 111 . Ізюма . ТТ37 р. 

5953 2І4І8 0пр6)1.fJІЄННЯ К!'ІНЦСJІЯріJ Пj;() 

приїзд до u. Г.Q'хf:в Нtzинсько-

го поJІХj СІунчукового roвapІWJa 

Якова карпеки t вН!оькового то 
't'DВВНЯ 

· вари11а ·ваои.tя Новя:цького . І'Іr!І р. 

5954 2!873 Ві;11.011tоть НtиивськоІ ПО.ІХОВ І 

кавцеирії про торгові цtии на 

провіант t фурва: в м і стах Ні -

ИИНСЬІ<ОГО по.nху в .ІИС'J'оnв.аа 

!737 р. !7'37 р . 

5955 21874 Відоutоть Опf111нянського со-

тенного- прав.1tr~ня про торrові 

ціни на зерно , wуку , хруnи t 

вино в u. Ott11нl ГаJ,яцьжого 

по.uу в СІерезнt . r.7~ р. 

APJ«· ЦЛ/rІІРД І'РСР 1965 Зоw. М376- 12т. 
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Bfдoutcn npo ціни та кіп.кt 

сrь закуп.ІJенного провtанту ' в u. 

КІ"'А••• 

Ічні ПрИJJ.УЦЬКОГtІ ПОJІКу дм ро- 23 березю 
сіІ1ського вtйська . !137 р. 

5957 2!878 ВідоІІіо'!'ь Прилуцької ло.ІJКово 

канцелярії з осоО:истиu переJІf 

коu сrар111ини і козак1в1 вtдлрав-

::;~:к~в:і:~~;:~:;:~tд '!'8 їх б~§~"~. 

5958 21877 ОJобис'І'а відоuість про ви:ца-

чу nopcxy козакаu форпостних ко 
uапд бунчукового товариша Якова 

Якубовича Jз Переяо.11авського 21 березю 

26 

цехгауза . Т'737 р . 21 

5959 21878 .JІонесення і вtмutc ть сержан 

'1'а Да11иJІЗ rур • єва про кількtст 

nровіанrу і фуража , tсупленпого 

:і~~ ь~:~~одубі Д,JJЯ рос НІСЬ1СОГО Іб. ~~;з;: 

5960 .JІонесения і відоuІ:сть бунчук -
tвого '!'овариmа Івана Забі JІИ про 

Іцtни '!'а кіJІЬкісn кул.nенного 

Ьтро:віанту І фураж.а в 11. Королі 

Ініжинського по11ку для рооtйськс 29 квітня 
го війська . 1737 р. 
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5961 22Cf77 Відоufсть 6унчукового това-

риша Іва~а д . ЯКОВСЬ!(ОГО npo ці 

ни NІ ІІУХУ , куn.11ену в u. QтJшю 
Га.цяцьжого noJJкy . rlffl р. 

5962 22014 Донесення ~ .11ужите.uя кн. Ащ 

рfя ТрофИ.uовича БорятИf!ськогс 

лрс втеч~ сnівакJв-х.попців Іва 

на Рижого , Павла Голубця і Лео 

на яковJJева та указ канце.1.11ріЇ 

у полки JІівобережноЇ УкраЇни 

пре розшуки . 

5963 22015 О::оОистиІі реєстр втікачів 

28 черви 
!l'ifl р . 

1
'"''"'"1 ''"''. ••<fOo """' 

з Юtси.ntвської фортеці нозакІв 

ХарьRівського полну С.nобідськоХ zт червня 
Укра їни. І7~ р. 4 

5964 22016 Справа про приснорення виси,1 

КИ І<СЗаКіВ із ПОJІІ< і В Лf:Воберез: 

НОЇ У1<раїни у вНІСЬІ<~ВИЙ похід 
;цо ... . Jзюwа у 1<01іанду п опксвни- . ~ ~~;:: 
1<а мас.11ова . V'Л р. 

5965 2r747 Справа лро притягнення .11охв1! 

ць1<ою сотенною старшиною ;цо за 

гаJІЬнонаро;цних првииноотеІІ: C~J -

теJJі:В Антона Григоровича , посе 

.11ених ниw на своі'х грунтах за 

onJJaory -ra про захоплення волів ~~~ня 
старостою лу .fеись1<ого полкового U'37 р . !2 
обозного павла Мартоса . 

Друк. UЛМРІІ,УРСР 19@6 З••· .... 376 - І2r. 
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Справа про звtJІьнення Короn

ськоУ corиf Ні!tИНСЬІІ'ОГО ПО.ІІКУ 

вtд постачання возів І oav11R 
11.11я росtІtського вtІІоькв у звяз 

ку з опоряда:еt111яw геt~ераJJьної 

~ роІ••• 

ві Rсьхової а~и.11ерІ ї та про 

вt11nрав.11ения гpocieR ТУ.ІtЬськіR 

зdройнііІ конторі за виготов.11еин І~ і~~:-~ 
ру111ннці Jt.ІЯ козаків . , !758 р. 22 

Опре.JІ.і.11енпя квнце.ІЯріЇ про 

реwонт wагазину в w. ,Jfубнах пі11. 

провіант ;цц рооfйсь~<ого вtІІеь 23 а ічня 
І737 р . 

Справа про реwоит "каw •яиог<' 

wосту по КИЇвськоwу трахту wia: 
w. При.Qкаwи та Бнховиw та tн-

111их wютtв t гатей в ІІрИ.Іуцько- ~~~чня
wу по.ІІКу . rтs1 р. 

JІ.онеоення НfиинськоУ nо.ІІКово 

канце.иярії і опре11t.11ення канце 

.ІЯрі Ї про з6Jр грошей з козаків ~~иіічня 
НІzинського попу зв руаrницІ . rт.:П р . 

Опре11ілеНВ"я канце.ІЯріЇ про 

ВИ11ВЧУ аа.1ування і з ві Rськового 

скарбу офіцераw , присJІвиниw Се 
натоw Jt.ІІЯ нагщу за з6ороw П січня-
поJІ,атк і в . 2917~~~~я 4 
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597І 222І2 Оnре;ці.JІЄННЯ канцеJІ.Я.рj Ї про 

5972 222IS 

складення відоwостеІІ про кі.11ь

кість козаків , як j знаходиJJИся 

у вііtськавоN}' noxoдt. 

Qipeдi JJення :канце.utрії npo 
- відправку російських семн-вті

. качів, заrр~н1.аних в.Чернігівсь-

9 січня 
17'37 р , 

коwу поJ!Ку , до севоькоІ лровін- 5 січня 
ціальноУ канцелярії . 1737 р . 

5973 22498 Опредtлеют Канцеяяр і Ї про 

5974 22496 

прийняття rpooieй від пршtаЖЧи

ка кн .Шаховської та відправлен 

ня їй восьми коне:t з каретою , 14 січня 
куПJІених у Сілезії 1737 р . 

Qтреділення і указ канце.ІІЯ

ріЇ npo тиwчасове призначення 
військового канце.tяриста Матвія 

Конись1<ого івангоро,1(ОЬЮ!W сотни 

коw НіЖИНОЬІ<ОГО ПОJ!І<У зawJc ть 

Івана ВезлаJJого , звинуваченого січня 

в пияцтві ; r737 р. 

CyлJJ!1<a с:вящени1<а сл. Каwен 

СЬІ<ОУ МгJП!НСЬКОЇ comt Староду< 
ського І'ІОJ!КУ Івана мики,товича 

І '~"""':г;;;::-
••«о • J••••• 

гетьману про nідnердження за

nові'І'У на uайио в ід житем c.no. 
боди . 

З :вересн1 
r7I9 р . 3, 4 

Дру~. llЛМРД УРСР 1986 з. ~. мзrб - 1 2т. 
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5975 22495 ltонесення С'І'ародубоького ло 

ковника Афанасія Ра,ttищева npo 
о}І.ер:вання указу канцеJІЯрf'f npo 
вfдУзд у віІіоьR'овиІі noxl.1 .10 t.t . 
Юtєва 'І'а приАняrrя nt;ц свою кр 

t.taщy від лереясл.авоьхого лоJІ-

ковника Wихай.rа БоГАанова 2СОО 20 січня 
козаків . І7'Л р • 

5976 22494 .l[онооення Га.цяцько'f nоповоі 
канце.хярfї про одержання указу 

кенцемрі ї , що до t.tІдних nя't'И- 25 січня 
коnІєчнкх грошей . І737 р . 

5977 22520 оnредt.~~ення канце.аярfУ про 

подачу відоt.tос'І'еА з nо.u:Ів JІІв 

бере.ано'f УкраУни про nос'!'авку 

nровtан'І')' д.vi рооІР.ського вій-
2І оічня 
І7'Л р. 

5978 22446 ОпредіJJення канцеJJЯрtЇ про 

надання .фурзжа з старо;цубоьког 

ло.ику д.~~я конеn ген ера.11.-uа йора 23 січня 
. фон-Бірона . І7'Ю р • 

5979 22447 Указ канцеJІJІр!У канце.м:рtї 

Wв.tорос і І!СЬІОІХ зборів npo СК.ІВ 
дення вiдoworeR. торгових цін 

на лрові-ан'І' f ФУР8JІі в t.tloтax Jl't 
вобережної. Укра Їни. 

г~rJ'p. Чернетка . 
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5980 22946 ()Jре~t.11ення канце.11ЯріЇ про 

по:вернення пра:ва капі rану Cepd 
ського гусарського поJІКу І:вана 

Божичу на збір по;цатку з uлина 

жите.ІІЯ ·u, Батурина Ніжинського 

псJtКу n~.11a Чаусенка . 

598І 22850 Чо.11оби'І'На гJІухtвоького коwе1 

І4оічня 
!7'f!l р . 

;цанта Сеwена киmкі на на mапо:ва 

.11івоьке сотенне пра:в.1іння за 

обтяження зага.пьнонаро;цниШІ по 

:винноотяwи піддани х в nогс ре

.пах Шапо:ва.11І:вка , МИКОJJЗЇ:ВКЗ І 

К:иое.11і:вка Шапо:валі:вськоЇ сотні 

Ні жинського nоJІКУ та указ кан

цеJІярН ніаиноькоuу поJІКовнику 

Івану -Jрущо:ву про розо,.11і;ц)'БЗННJ 2~е~;~~о-
опра:ви . І7З7 р. 

5982 22849 Донесення то:вариmа r.пухІ:всь 

кої сотні Нfаиноького ПОJІКУ І:ві 

на Кот.uяренка з скаргою на коw 

панійця петра Фимненка за не-

вірне звинувачення в поби'і'ті т1 8 березня 
захоп.1ениі коней. І7-57 р . 

5983 22848 Донесення Чериtгівоько"і пол о-

вої ка1ще.ІІЯріУ про о;п,ержання 

указу про приїзд ;цо w. ГJІухІв 

ЖИTЄJJJt U, Чернігів Корпа. Подо

J!ЬОЬКОГО по скарзі .жителя w. 
Н І .анн грека l!uнтра липоькана. 

Ару~. ЦЛМРД УРСР 198(; З• • · МЗJб- 12т. 

8 JІЮ'і'ОГО 
!!З7 р . 

1""""'1-;;::;:-.. """ ..... 
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Справа про· невип.11ату грошеІІ 

ота11ано11 11. Ворон!• НіЮІР.Оько
rо по.цу Bao11.1ew К)'пчиноькии 
пі;цданоwу гр. l.!иxaR.ta Го.1овкfн 

Jз 11. Хору:аівки Коотянтинtвсьtс ї 
оотнf JІ;J6еноького по.цу Івану 

'1'1п ч енк1 за . перевезення провtа 

ту до w. лУ6на > 
про зняття воронfзькиw оотж 

коw Іваноw Хо.11одов11чеw з пооа

,11;11 ота11ана васи.жя Купчинськоrо 

чо.11обитна козаstв Срfбрянсь У 

сотні ПриJJУЦЬКОГО• ПО.1!11'1 Uихай-

КроІои 

JІЗ t :tосипа Uойоеєнкtв на бун- l2 сtчня 

:~:~:::: ;:в::::,;:::: ~;:~~~ ~~~з~пь 
бt.u с. Грицtвка . 9 ГJ:gв~~ 

5985 228..?7' ОпредJJrепня Raнцe.vipiY про 

розо-11І:u,ування Тре'!'ейоькнw 01,1101 
скарги козака с , Во.JІИнка Ч ерні 

гfвськоrо поJІКу Антона Безоw:ер 

ного на по.u:ову отар11нну за ха . 16 оtчня 
бар. rr~ р. 

5986 22826 ОПре;а,f.иеивя канцецрії про 

розо.иtдуваRІІя Гадяцького nо.ико 
вою каяце.111рІєю oкaprn козака 

w. Гадяча Петра .Іlяка на Uоон па 
Лободу за побІІ'!''!'Я '!'а захоп.11еиня 9 січня 
одягу . 1787 р , 
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5987 22829 ОпредtJІения канце.uрІУ оро 

розслfду:в!ІННЯ НІІИНОЬНИW rрець-

ІКиw Сіратотвоw скармt селянина 

Іс. Uо.1щци Wосховоького повіту 

ерасиwа 'l'иwй<'f!tє:ва на грека Іва 

ІНа Терезtя за поруs:ення JГO.ll.ll 
І5 сtчня 

~на поставку во.tооького вина . І757 р . 

5988 22828 Оіреді.tеняя f указ канце.ІЯрі 

енераJ1Ь11оw1 :вtйоько:воwу ст 

ІJ1ро розСJІ іЩвання окаргІf ВДОВИ 

Іеіунчуко:вого товариша федора Се-
Іеіаотtяно:вичана бунчукового то-
1&ар11ша Івана СееІsсrtянова та 

~ого Wt>ip за захоп.аення спад- 8 оtчпя 
. ових груиt>J:в. І757 р • 

5989 2282! ОnредJJІеивя каице.аярІУ npo 
повернення права капt 'І'ВЯJ Серб-

ького Г7Сарського по.аку Івану 

Божичу на збір по;цаnу з WJІИПа 

rкнrеля u, Батурин Нtжмноьного 7 оІчня 
. noJlR'y Павм qаусенна . І7':11 р . 

5990 22820 Оnре;ці:.nения канце.rярІї про 

розс.11і;цування Г.Q'хfвоькиu Со!'Є -
11w JpяJtow cнapni п'І'еп w. Ко-

О'І'ОЛ Г.ІІУхівоькоУ CO'l'Hf НІпн-
ького no.ncy WоІІоея РибаJІЬченка 

а ІИtеАЯ W. Ізюw Івана К,у.ао'-СЗІІ І5сtчня 
а за розбtІІ. І7'37 р . 

дРr•.UЛМРІІУІ'СР 191111 Зow. i.316- l'h. 
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5992 22ен 

5993 22617 

599'1 22613 
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Опреді..1енн11 канце.1111р:Ії про 

rи1111аоове призначення :Івангород 

ОЬЮНІ СОТН'ИІ<ОW Н:ІІІИНОЬІ<ОГО ПOJl-

КроІ••• 

RY вІ:Ясь1<ового канце.1111рисtа W8 ія 

КоЮІського заw:tоть Івана Безпа 26 січня 
.1ого , звинуваченноrо :в пияцt:в,_і . TT'f!7 р. 

Опре;D;і.1енн11 ханuе.111рtї про 

розс.1tмванн11 схарги zиt-e.111 с . 

3а.1tзного Uocty Стародубсьиої 
ЛО.ІІКОВОЇ сотні ТиwофіІІ UочуJІЬСЬ 

кого на ~хаяла ІЬо~ькоrо за 
ІЗ аtчня 

вахоллення сла:~tкових грунrtв~ Г7'31 р . 

!736 р. 

Справа про роз•уки вttжача-

:в • 11зн11 , уро;zr,а:енЦІІ w. ІСа.tуги ха-

.1иwана Хоиова , звину:ваченвого 31 гру:zr.н 

:в нео;zr.норазових ира;zr.:Іаках у wia I70S-
січня 

тах JitвodepeaнoJ УкраУt1и . 17:)7 р , 

17:)7 р , 

Донесення t оnредtJІенпя Гене 

ра.ІІЬноm :вfІ!ськового суду про 

покарання на aweprь у:вязнеиоУ 

в w. Crapoдydt Ганни Воронченко 
<~січня 

:За :вdивство овоm чо.ІОвfка . Г7'f!7 р . 



КраІ••• 

5995 228І-2 Опреді.11ення t указ канце.ІІЯ-

5996 228!0 

5997 22809 

р і Ї прО" пере;цsчу ;п.о ТретеІісько 

го су;цу <асsрги в.цови І.І.ар і У КіІ!і 

ра'І'оВоЇ на С'І'8J~Ін1у ГJJ.ухtвсько : о 

соrенноРО пр1111лtн11я зв стяmен 

ня гро1:1ей , позичених П чо.tовf 

коw АО Oj!J)y:a:e11t1я . 

січня 
V'Л р. 

()Іре;1і,11ення канце.аяріУ про 

заuіну 11а Васи.u.кІвоь1<оwу ФоР

ПОС'І'і коwан;nира козаків старо

;цубського по,11кового суд.ці І.Ь!ко 

.ли хане11ка, 
20 сІ•шя 

V'ifl р • 

Опредt.11е11яя каІІЦєжяріУ про 

nfJt'І'вер~ення " J.meиtя" rенерат 

ного війс ькового оу.цу про пока , 
рання cwep'l'D /овмнцеu зц.1м'І'м r1 р
іО/ ИМ'!е.ІЯ ПравоОереиноУ Украї 

ни СМексІя І(учера за виго'!'ов.tе1 - 9 січня 
ня фаш.аrквих грошей. І7'і!7 р . 

5998 Опре;цІ.11ення канцєжярtr про 

nере;цsчу до Третейського сп,у 

окsрги 11,ЦОВИ J.laptY КfНJІ.РS'І'ОВОЇ 

на старв~кпу Г.Q'хtвоькоrо соrен 

ного праВJІtнпн 38 С'І'ЯГffЄНІІЯ 

гро!:Іеі!: , позичених П чо.1овікоw ro січІІЯ 
;11,0 ОАJІ}'»:ЄІІІІЯ . -037 р , 

Арrо. ЦЛМРДУРС\> 1988 31o. 1't314 - 1Zr. 

[ '""""":г;;::::-."_ І ····· 

,/;,1ІВ, 'І'Е 
Ік оа спр. 

5998 

~в. '!'а 
ко11. спр 

599<; 
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5999 22802 ЧоJІ0611тна козака о . СуходоЛІ -

щини r.11ухі:вськоЇ сотні нtzи нсь 

КОГО ПО.ІlІ\у JJL!! f Скоробогатого 

на посполи:тих Чернігt:вськоЇ ка, 

федри JІУІ<>ІПІа L'ироненка , YJtaoa 30 оічня 
С.ірого і ін . за побиття . JJ37 р . 

6<ХХ> 22602 донеgенюt пJдпоручика Ю!Їв-

о ького діхотного поJІКу Івана 

ДИ нена і .пиот канцеJІЯрі І гене-

ра.п-лейтенанту КеІtту про зві -

льнення...підпоручика від опису 

податкових зборів в Стародубоь ІО берези 
коuу полку через хворобу. V'Л р. 3 

600! 22619/ Указ .ь:анце.1:1ярі Ї rенеральноu 

:військовоwу суду про подачу ві 

доuостеJІ про. терuіЮІ винесенн 

су;цових рішень ,та утриuання січня 
в • язнf:в . rl'Зl р . 

6002 226І9/: Донесення і опреділення ге-

нера.льного військового О)')Іу пр 

покараюJЯ на оuерть увязненоЇ 

:В U. Г.ІІУХОВі НіZИНОЬКОГО ПОJ1КУ 

Баски Роuанихи за t1a1.1o:в.retn1я 

оо.ццата Глухівського гарнізону 

йосипа давидова та убивство П 
І 1~~е~:-я чоловіка . в 
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6003 2S29I .ІІонеоення Стародубоь;сої nол-

;сової ;са}!Цемрії про відоутnіст 

на території ПОJІіСУ " ша1щового" 

Ь:~н арл]ІJ(~, длл відправки до u. 
fперево.11очнІ . • ' 

6004 23І43 ОпредІ.nеЮІя ;са1щемрІ Ї про 

Іnозс.11Ідування о;сарги ГJІУхівоько 
о ;соuен;цанта КИmкіна на бОР'JЄН 

ЬіСОГО наNазного сотника пама 

Ьудовського і війта Вишкварку 

7 липня 
rl'!Л р . 

.: . побит_тя капраJJа ЄрwоJІИ Бщти 26 J~в~~ 

6005 2ЗІ44 Опредt.лення канцемрі ї npo 
виконання загаJJЬнонародних по

винностей t дачу податків вихі; -

~::: ~~-=:~~;0~~щ~::;. u. ГJJY- ~З~н~. 

6СС6 2З2ІО Опреді.11еЮІя канцемрїf про 

повернення коuанд,и козаків на 

чoJJJ з uнргородоь;сиu: полковим 

осавулою Антоноu Во.JІевачоu піс 

м оупровQJІ.Жения арrи.11ерії до не· пізніш 
w. Азов . І737 р . 

Ар)·~. UЛ/І\РД УРСР 1986 Зо~. М376 - 12т. 

! """"~ ••<•о· І ··"·· 



6007 23213 

6008 З2ІІ8 

- 575 -

Опреді.rення какце.111р1У про 

прискорення вfдРЯАження козвкt 

із ПОJ[К[В JІ.tвоСІере.1ноЇ УкрвУни Не пІзн:!m 
.АО вНІсько~ого noxo.u . !737 р. 

Оnре;ці.1:ення кокце.rярf У про 

:всrаноиення гв рwвr 11 ПJЖКОРJІ.О -
них ui:crвx JІІвоСІере:1иоУ Україн 

1 звязкf з woa.uiви1o1 rа"вроькиw Не пjзиіше 

. t1anaдo1.1 . !737 р . 

6000 23438 Справа про розwіщею111 на зи 

wовІ квартири рооfІІоького вtй-

~:=а~ ::~:::н~~JІ~::~:и~ , ~~~~~ 

60ІО 23828 Вtдо1о1ісtь Сtо.оноькоУ соrен 
ноУ канцецрtУ про розwt:~:енвя 

го.tовних доріг вероrо11и1о11 оrов 13 квtrня 
паwя , V37 р, 

6ОІІ 23832 Слравq про переведення воQJЗ 

39 

доькоУ канцецрf У Із u, Eaxuyr ~~ ;~~~ 
С.10СІtдськоУ УкраУни АО w. J.І:ояк !737 р . 4 



6012 

60ІЗ 

1 ~-~ 1 ; ... ~ 

24ІІ9 

24120 

60ІІ 2188 

6015 2І89 

-376 -

Виrrиска з panoPttB перевt~ 
ки ві.цправ.1ення ОТІІЬ'ИJИНИ і коз -
к і в із полкtв JJtвобережної Ук-

.раїни до віІІсько:воrо походу , 

Справа про :вІД.мовJ у звІ.n.-

неЮІі вt.11. в!Rоько:вого похо.u 

козака о. Коренкtв r.ар:Jвської 

оотні Ніа:инськоrо nощ Сtепан 

КоТАЯренка . 

Справа про збір wита з poot 
йоьких купців за про.цаz ooJІt 

та і ІПDі збори .цо в t ІІоьхового 

.скарбу > про виД.ачу rpot:ie ll із 

вtйоьковоrо скарбу на утриwан-

ня Сербського rуоароького по.1-

ку ; про вибоІІІ ПО.ІКОВИХ t соте -
них зборщикІ:в ; про звинувачен-

ня дозорця Іщук'fо:вого збору 

.Qяексан.цра JІевицькоrо його пи-

oapet.1 Яковоu КоноваJІенкоw в 
прив.ІJаоненнt закуп.11енного д.ІІЯ 

російського вІІІська провtан'fу . 

Справа про заwіиу '!'Исячної 

коwаН,JІ.и козаків чернtrtвськоrо 

ПО.ІІКОВОГО ооаву.10 !.!Мхв!!.tа Uокр -
євича фор'І'ецІ св . Параскевtї 

через нео'!'ачу провіанту '!'В одя 

су . 

Ару~. ЦЛ /ІІ РJІ УРСР І'ЖІ Зt• . .-.376 - 12<. 

1 ·~"~г; ." ........ . 

2 серпня 
І7'і!1 р . 

~~:ui 

29 серпня 

~JР~~ня 95 

!!ОВ'!'НЯ-

~~·~. 8• 
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6016 2190 .Jloнeoelf!fя Ніzииськоrо no.ucoв 
иика rваиа Хрущова І указ канце 

.1.11pfY про відУзд до 1.1 , Нові Са н 
аари дм прийняття 5000 ко1~1аиди 

Кр.оЬ•• Ko•••«"N Про ••· 

козаків та користування в похо- 26 .аистоп а 
;цt к.1еІlнота11и Нfа:инського no.n:y !737 р . 5 

60!7 231+4- 9 Чо.tоби'l'Иа посnо.tитого с . Fza 
вець Іча!fс.ьхоУ оотнt При.t)'цькоr 

nо.11ку Дави;~~а Горез)tренка на при 

кажчика гр . Сави Рагузиноького 

• ПарафtІв11и за прив.1аонення 
во.11tв t побиття та указ канце.1.11 
pfY при.1уцькоІQ' ПОJІКОВНИКУ Ігна 

у Га.1агаНУ. про розоJІfдування 6 тtnня 
карги . І736 р . 

6018 2341+- О Чо.10Фtтна к.Упця АКІfдина Са 
фонова на війrа w. Г.1ухів Powa 
на Явенка t wіщанина Івана ПІев 

ченка за побиття та ув • язненю1 

6019 12344- 1 Справа про на:~tання 00.QЗТІВ 
з Г.11ухtвського гарнізону д.ІЯ 

аrриuанкя по11fщика Ри.иьоького 

пові 'fY Івана Левпtна , звинува-

ІІ .І!ИПНЯ 
r7~ р. 

ченного в нападі нв МЦ'fОК про- ~§ ~~=; 
вtaн'fueiic 'fepa Єре1~1tя Арсеньєва . !737 р , 6 



І "··· 1 ··-·· •о••р• 

6020 2344-І 

602І 2349-І 

6022 2349-І 

6023 2358-5 

- 378 -

Чо.поdиtна вtдоtавного капіт~ 

на Баси.ІЛ Бурого на священика 

о, Книшt11ка ГадяцькоУ corнf Да 

ним Федорова за захоп.11ення ко 

ня ta указ канцеm1рfУ гадяцька 
wy nо.r.ковнику про прозо.11Jдуван~ 

справи . 

Чо.11оdиrиs dунчукового rова-

риmа rвгна Nокрtєвича на dуичу 

ковоrо товармmа ЧернІгі:воькоРо 

ЛDJ!l(Y Григорія Тоwзру за захоп 

.11ення коней t указ канце.11ярt ї 

Чернігівськt І! по.ІD<овtІ! канце.ІЯ 

ptr про розс лt.цування оправи . 

Донесе1rnя аиtеАки w. Кро.11е1 

ЦЯ НіDІІ!СЬКОГО ПO.l!tJ' ЗІНЬКИ Ко 

нова.півня з скаргою на свекра 

Артеwа Rеровню за захоплення 

wайна t 'Опре;11.1.11ення канце.ІІЯрІї 

про розс.11Ідуванн11 оправи в Кро 

л•вецькіІ! соtеннtІ! канце.nярtї. 

Донесення J вt;11.owtcn. rа;11.яць 

кої по.повоУ канце.ІЯр!У про кі 

.иькtсn-возах:Ів , в!;11,прав.11ених 

на форпости та кІ.rьхtсть надано 

го провіанту. 

'128 .ІИПНЯ 
rт:rт р, 

червня-

JІИПНЯ 

І7~ р. 

2f1W~~" 

,1 

8 JІІІПНЯ 
1737 р, ІЗ 
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6024 2356-6 Сnрава про заuіну на форпос -

тах козаків з НІжиноькоrо ПО.ІІКУ 

пtд коuаццою прохорtвоького сот 

ник а Сеwена Григоровича через і5 ~~~~~я 
відоутнІоть nровtанту та одягу . Г7'Л р , 20 

6025 2З5~І ,lІ.онеоения с тв.1ь11аха. Геиера.n 

ноі вН!ОЬRОВОЇ артим~рІі' Гевр1-

.1а Wop110.11eІJXa t указ ка~ще.1ярtї 

про зві.1ьиення Roro доwу в w. 
Кро.11е1щr НіІ!ИНОЬRОГО ПО.ІІКУ вt,,; 25 липня 

• зага.~~ьнонаро,цЮІх повинностеІ!, І737 р . 

6026 2302- І Справа ПJХІ видачу иа.11ування 

із військового окереІу пt,1щору- 28 червня 
чику Анфtяогену JlаЮІ.1ову . V'Y р . 

6027 236І-5 Донесення t вІ)І.011Іоn Канце 
мр!У Wа.иорос І ІІсьkих зеІорtв про 

КіАЬКіС'f'Ь провіанту з ПОRОВШО

·ВОГО зеІору , з w.tянtв рtчноі' пла ~-

:~х~ ~;~:~;~ ::.t ;~з р~ пуото- Іh~а~~я 9 

6028 2361- 6 Q!редf,11ення канце.111рtf про 

видачу rрошеІ! tз Канце.~яріУ Wа

.11орооІІІськнх зеІорІв за переве- 24 червня 
зеІПІя 3-х гapwar з w. wооквм . V'Л р. 



- 380 -

6029 ?ЗбІ-7 l[онео.ення Канце.1ярІУ "'3.1оро 

оі йоьхих з<ІорІв про надання ко 

11іоару С'!'аро;цуООького пову 

- іно-rрукц!У по збору приеІупів 

;ц.1я вНІо.ькового окар6у. 

6080 36!- 8 Проnознці Ї кн . Івана Боряm 

оького і оnре,цt.а:ення канце.аярі · 

про вм;цечу rрОІІІ:еіІ tз вtйоьково 

го скарбу ;а..~я відправки з кон

воєw ;цо w. Петербург ку<Іапсько 
ro татарин.а А.! і я . 

60ЗІ 2367-7 Справа про роз111ухк втtкачі:ь 

6032 2373 

:: ~:;:~~~о;~::~~/;::~:н . ~~з;~ 

Справа про захул.~~ення за.~~із; 

;ц.ІЯ виготовJІення завіс ;ц.111 ;цве 

ре І' , крючків і цвяхів на ПО'І'ре ~~~=~-

1 ·~·~~ 
l lt(fOl I ••••• 

20 

CIJ ()н~хі:ьської фартеці . rlrfl р. 53 

603: 2380-5 Донесення НІиинськоЇ no.111toв1 І 

канце.~~ярtУ про в t;11,правлення ;цо 25 .mtпня 

w. Перево.1.очні !450 пар вtаоІС . r7В7 р . 



- ЗВІ -

6<ХЗ4 2380-6( ДонеоеЕUfя І :вf.цоw!оть 6унчу-

~ового товари• а Івана ,lІ • яковоьх -
о ! ооz,цат,а Тарас а Са:винхова 

ty po кt.аьхІсть закуп.11еного пров! н -

ІrУ А.ІІЯ рос!Аоького в!Аоька в t.t , 24 .ІИПНЯ 

Ртt 11ия Гц,цяцького no.u:y . rl'Л р, 

6035 2550-61 .lІоиеоения t :В!JІ,оt.t!оть 6унчу 

кового товариша l.!Иxaft.ta Го.11е.w

оtо:воького ! ооz,цата UихаІ!.11<1 

Хвостова про нtлькtо'І'ь закул.11е -
ного лро:вtанту Д..ІІЯ рооtі!ськоrо 

:в!Аська в .w . ЗІнкtв ГаJІ,яцького 24 .11илия 
полку. rl'Л р . 

6006 2380-6.С .lІонеоення f вf.J.ot.ttoть 6унчу 

нового товари111а Степана Аазаре 

:вича про 1<t.11ькtсть закул.аенног 

лровtанту__х.ІІЯ росІ}Ісьхого війс -
ка в 1.1 . Нові J.Ltкни Нtжинсьх.ого 24 серпня 
по.пу. V'Л р. 6 

60Зі 2580-6 З Вt;в;о1о1Jоть поручика ТроЇЦЬRо 

о /В а.11ерІІtоького по'иу ЄВ;цо,ки-
1о1а Язикова про суwн пр11 іtняmх 

rpo111e lt та к!.tькІоть з.ІІ~Уn.1.енно. 
го провіанту ;в;.111 рооtІІ:ського 

:вtІtська в 1.1 . KUR6epna Пома:во1 25 серпня 
кого по.о:у . rl~ р, 



1 ~:.: 1 '"О'О"" 

6038 2095/9 Оnредt"лення f лист канце.m-

603.:t2'I42/5 

р! ї Г.1;р:!вськоwу' ко11еНJІ,анту пр 

розс.1t;црання скарги вНІn о . 

ОС!тове- КоропськоЇ сотні Htnнc -
кого 110.11ку на капітана Г.ІІ)'хів-

ськоrо гарнізону· ():tІеиберха за 

захоп.1ення коне й в рахунок не- RСтопа;ц 

доданого фураиа . rm р. 

оnр~і.tення канцемр!У про 

н~tомНJІя цоutоячних донесеш. 

з rенераJІЬного вtІІоьковоrо та 

nо.11кових cn,tв про кt.пькtоть 29 січня 
та строки розг.111нутих оправ. fl:rl р , 

6040 2ІЗ4 Справа про вt;цправку Rfюrиx 

козакfв 1 букчукових rоваришів 

1 ·~···"1-;;;::::-••<"'• ••••• 

з Переяо.tавського пощ ;ito "/к

раУиоької JІІ:н!У ;ц.1.я !.зиІ ни пf - І4-І8 
ЬІих козаків . .гт~я р. Іб 

604! 2088/б lІонеоення пt;цпор:учика Ua-rвt 

rо.-.енищб1За-кУтузова , який зна

хо;11.ився ir w. Козе.tьці ;11,JІЯ зе-

купки провtан'r)' , з лроханияu !6 березня 
вил.хаrи -zа.иування . ТТ-Л р. 

6042 2088/6 Справа про видачу utсячноrо 

провіанту OD.l;!!.З'l')' СеwенІвоьиого r /ис:~nа а 
поJІІ<У Івану І.ІаJІЗхову . I7Wp. 7 

ДрJІLUЛ.'І! РдУІ'СР 1!1811 3•• . .... 370 - І:h. 



.""~ І ...... с •. 
••••pt 

6043 2085 

- 383 -

Справа про закупку м • яоа t 
сала в Лу6еноькому поJІКу ;ІІ.JІЯ 

поставки військовим гарнізонам 

;цо оч:акі:воькоЇ !. КМмС!уtюької 
форrець. 

КроІ••• 

І- !9 
JD!C'l'OП!l:Цtl 

rr-л р . 

6044 !583-6 Справа про захолАеиня спа;ц-

Rового майва у Ніаинсько~q поз;. ІЗ гWзия 

ку UapfY і Апастасtї Сtоаковмх ~І!8Х!ис~~~ . ;ца 
рухою .U.е.uанtєю Стоаковою. І7З8 рр . 9 

6045 ~888-7 ПропозицІ ї ге11ера.11-леІtтенан 

6046 3957- І 

6047 3957- І 

ra РJиянцева t опре;цtJІення кан 

це.иярН про ви;цачу tз :вІйоьков 

го скарбу .аа.~ування СербськоLQ" 

гусарськоLQ" по.ІtКУ пt;~по.1.ковЮІк 15-8 сtчня 
Стоянова . І7'Л р. 

Опреді.rення канце.rярt У про 

вt~;,nравку ;цо канцемр!У І.Іu:оро 

оtйоьких зСІорtв вІ;црмоотеІt з 

цtнаw на провіант в по.аках 
ІЬ~У~~я JJtвoelepeJliнoY Ухраі'ни . 

· · Справа про 11аfз;ц Оаrуриноь-

хого наказного ооrника Нtиинсь 

1<ого по.ику Прокопа 1ilxait.reю:a 

~7~~~ на описну Оа'!'уриноьку рату111у . 

Про • •· 



- 004 -

І ~·~~ 1 З А Г 0 Л 0 В К Н 1 ·~·-·r= "~-· . ...,..,, ..... ...... ,.. 

"'"" 2888-! Справа про рЬзпо;а,J.11 І зб і р 

пров! анr1 І ф]раи1 з по.u:Jв 1lt 
8 .mщня-

вобереаноr JхраІни д.rя 1три1.1ан иовтня 

ня рос!Аськоrо вНІсь~~:а . r7'31 р . !20 

ба.9 5962 Справа про роз1.1Іщення росtй 

ськоrо вНІсьха на зи1.1ових хвар 

'І.'нрах в ... . Г.:пух ів Ні8ИНОЬХОГО 

по.пу f навко.nиmніх се.'!Зх ra 
постачання провіан'І.'у І фураиа 

19 вересня 
3 .m!С'І.'ОПВД 

tз sасеІЬ.tськи:х со'І.'ень . V'.:!1 р . 348 

61730 ~!87-І О:обиста ві;а,оІоІіс'І.'ь про ~<І.nь 

кfcn засІв1 ~mепицt t uта в 
JІохвицькtR оогні J1J'6енси:ого 

ПОJІІІ'у . V'5'1 р. S2 

6173! j3957- 1' Справа про сприян11и otaµDи-

ною Чернігівського полку в за-
7- 17 

купках провІан'І.'у t фУраиа д.1111 

росіRсьхого вІRсьхв . ИУІ'~ . 

61732 2996 Справа про вtдпра11ку до м. 

Перево.11очн 't кравцtв , вІа:о~< та Rfн~~~1Я тес.111роького знарЯЗUІ.я з повів 

ЛІвобереиної УкраУпм . V39 р . 69 
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6058 2885- 5 доне.сення t ві;цо1о1ість бунчу-

кового товариша Івана Савича пt 

кількість закупленого провіанту 

;цм росіІfського в і j!оька в w. , 
ІфасниІf КОJlЯДИН При.пуцьксго по.r. 4 вересня 
ку. 17FП р , 

6054 2885- 5 Справа про подачу ві;цоuостеі! 
на зі6раниіІ провіант ;цм росій-

сьt:ого віІІ:ська з НtЮІ~;ського і t:~~ня 
Прнлуцьrсого по,1п1·jв . 17'Л р . 

6055 2885- 5 Ві;цоwість Оунчукового то:вар11 

ша Степана Левицького про кіJІЬ-

кість закуп.11еного провіанту ;цм 

рос і !іського вііІська ви. СріОне 2 жовтня 
ПриJІуцького полку . 17'37 р . 

6056 2885- 6 Відоwості Оунчукового товари 

ша Івана КИЯ:иицькогс І поручика 

Ігната Сокурова про кіJІЬкtсть 

провtан'І')' , закупленного ;цм ро

сН!сьІ<оrо війська в 1.1. Батурин 

Ні!іиІІСького полку та 1.1 . Опішня 

rа.цяцького по,JІІ<у . 
7- 20 жовт я 
17'3! р . 10 

П ро.• •· 
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605~ 2885-6 Донеоею1я t ві;цоwос ті канце. я-

рії Wа.1орооtйськнх зборів про 

наявнtсrь npoвtaвry з покоВІІо-

1,""".1 "~··-
~·<.... " ... 

вого збору , а шннtв ta рtчноЇ 26 червня 

ПJІ!И'Нf з раtу~ІІІІІІХ ot.1 за І7Зб V:rl р. ІО 

6058 2885-6 Btnowicrь бунчукового rовар 

ша Івана Савича про кt.иькІсrь 

закуп.хеного провіанту ;ц.1я росі 

:~:0~:~:::0;01.1~ 0:;~ний Ко і,W~:ня 3 

6059 2885-6 Донесення t віnоwfсть бунчу 

ковоrо товариша Григорія CRopy 

пи про закуп.1ення провіанту JІ..ІЯ 4 иовтня 

росtйоького війська в w. ОJони- f~;ого 
nя Чернігівського по.цу . І738 рр. 

6060 2885-6 Опре,ц!.~rення канце.1ярН про 

відправку ,цо wаrазинtв провіан

ту , зtОраного JІ..ІЯ рооtйського 

вt йська в по.1ках .КІ:вобере:аноУ • 8 кв! rия 
УкраУни . rr;n р . 

6аіІ 2885-6 Указ ІСанце.tЯрі Ї в по.1ни JІ!во 

бере:аної Украlни про по,цач7 вf -

~;~:~:::. з торговиwи цІнаwи на q~З'Jя р , 

д,уо<. UЛ.ІІР}ІУІ'СР 19116 З•>1 . .-.316 - 1:h. 
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КроІо" к .... _.. , ІІро~.-

6052 885- 69 Справа про постачання провt 
анту t о.цяrу козахаw. Г.qхtвсь-

КОЇ соrнІ ИіZИН!fЬКОГО по.цу , Я1 t 
знахо;D.И.'ІИОЬ нз форпосrах Укра- ~Іч~~~~~я 
fноькоУ JІff!tї. . 1787 р . 

605: 885- 7S донесення канцеJІЯрtf ua.iiopo 
сtІtських зdорІв з проханням доз 
волу на вцачу грошеІt на утри

мання вtІІоькових канце.rярисrtв 

1 святкові ;11.ні . 

6054 2885-7 ~o6иott ОПИСІ\'И ОТ8І8'ИНИ t 

~~~~~:ь:~7~:~~::~;::~~ І 
провіант з Усtь-каwеиського wa квітня 
газину в t7'&J р . I:J';fl р . 66 

6065 2885-7 lІонесения і в t .цot.tooтt бунчу 

кового товариша Івана Дяковоько . 
го про кі.иькість закуп.1еиного 
провtаи'11 д.ur росІАоького вІІ!сь 

ка и м . О~іmня ГІІ)І.яцького no.11xy Гl~ р, 21 

6056 2892 Сл ра ва про з а ху п ку во.П в та 
набір ПОГОЮ!ІИКІВ :ЦJІЯ росіІІоь1tо-
го ві Rська в полках 111.&обереи- 25 травю -
но'і Укра Ун и . 4 :гі~в~~ v 
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1 ·"~- 1 •J80J<Т. 

~-~ 

6аі7 2930-3 Справа про вJ;цnравку козакіJ 

з nо.1кІв JІtвобереJ!І:ноУ Jкpafflи 

на прикор;а_оцнІ ФоР!'ТОС'І'И ; про 

на;цання пfІІ.Бо;ц lІ..ІЯ проУз;цу фе

..u.;цuар11111.11а Фон-LІінІха І гр . фо1 

Бірона і про у:коwп.11е1и•уванн.11 під 

во;цаІlИ поштових станів ; про за 

wtнy сwер..тноЇ карк фа.n.пrнвоuо- ~~~~го-

1 ·~····1"~·· 
A•<ro• I •"" ... 

нетчику QІехсІю Кучеру. r7'37 р . 29 

6068 ЗЗОІ Сnрава про збір гроmеІ!, з :ко

заків і поопоJІИТИХ та видачу 

Їх на утриwання " сщ1111теJІtв" 

поJІКових І сотенних канцемрій 

та канце.tярІськ і потреби . 

Є док-ит за !735 р. 

6С69 2936 Справа про споряд11енп.11 та 

І8 травня 
rтт -
І5квІmя 
!758 рр. 

вІ;цправку у віЛськов І nохо;ци ко З січня 

!О! 

jзaKf B ІЗ НОJІІІ:ІВ JJfвобере&НОЇ н';!l~С'tОПЕ ~а 
Р'краУни . !738 рр. 287 

6(170 2884-5 . Справа про розшуки в • язнtв

~тікачІв з в •язниці w. Г.rухtв 

юхиw11 Коотенка і Микити Ковту- І9 червня 

~ненка , звинувачених в " розбоях" І758 рр. І3 

Д91~. UЛМРД УРСР 1960 Зом. ШІ~ - l'lt. 
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6С17І 2284-6 Опредімння канце.tярії про 

відправку. до Генерального віІfс -
кового CYlJ.Y справ 22 в •язнt в 

д.11я винесення рішення . 

6(J72 2884-7 Справа про відправку із u. 
Перево.JJ.очна ](О w. ГJІ.ухtв 22 

липня 
J:737 р . 

в • язнів, з.атриманих на Sалорtж Іб JІИпня 
жt і звинувачених у "ворозс'І'Ві' r737 р , ІО 

6СУ73 2885- 5 Опреді.11ення Rанце.11ярії про 

закупку пров іанrу в по.11ках Лt 

во6ереаноі'.. України для утрмwан 

ня рос!Rського віІfсь1<а під час 16 мвтня 
посtоЇВ на зиuqвих квартирах . JJЗ7 р . 

6(]74 2885- :t> • Справ~ про перевірІ{у витрат 
грошеіі на закупку провіанту t 
фуража дАЯ російського війська ІЗ верео11 

в ЧернігІвоькоuу І СтародуСіськ -~fн; 
uy ПО.ІІКЗХ . !738 рр, 40 

6(]75 2885-аІ донесею'~я і відоr.tіоть Сіунчу 
кового 'І'овариша Uихайла ГоJJеw

Qіовського npo кількість за~уп 
.11eнoNJ npoвtaнory ;ц.u1 росі ІІсько 

го вtІІська в t.t . 3інкі в Га;цяць

кого ПОJП\'у , 

П вересн 
I7:fl р . 
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6076 2885- 31; донесення Канце.nярІ У ШІ.11оро 

сійських зборів про вІ;~tправ.аен 

ку вtм1.1осtІ приdуткІв ra ви

да ткі в в f Ііськово го скарОу за 

травень wtсяць. 

6r:Jl7 885- 79 J'.ист генера,11а Івана ·mипова 

про зеІfр-nровІанту :в Г.иухtвоь- • 
кІІі corиf RІиинського по.u:у 

ІО червня 
І7'37 р . 

І '~"""'і"~··· ••<ТОО •• • •• 

;u.m козаків , якt з находи.яися Іб червня 

на Українській JІiнtf . Гl'Л р. 2 

6r:Jl8 2885-4< ZонесеНІJя І віжоwtсть пору-

чика Степана Ко6и.rtна про кt,11ь 

кість пров!анту і фура.ка , заку -

.11енного J..ІЯ російського в!R-

ська в 1.1 . Rfаин з серпня І7Sбр ro червня 
по червень 1737 р. І737р. 5 

6r:Jl9 885-41 Донесення t ві;~tо1.1Ість 6унчу о-

·:вого tовари111а Івана д • яковсько 

го І co.ir,aaтa тараса Савинкова ро 

КіJІькtсn провіанту І фураJїа , 

заlІ'уп,11енного ll..1111 росІІІського 

війська в 11, 1)!!111ня Га.цяцького І мресн 

ПОJІКу . "J:l~ р , 6 
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6080 2885- 44 Опреділення канцемрії про 

з о6ов • язання війтів і прикажчи 

ків Глухі tаської сотні Нfжинсь

.кого полку приІІuа~и uуку на ви 

~~~в:;:;:к~:харfв д.m російсь 1;~н~. 

608І 2885-46 Відоwіс ть бунчукового това-

_риmа Григорія .Скорупrrи лро кі 

лькість закуп.1енного провіанту 

і фуража для росfйського війсь 

ка в u. Сосниця Чернtгівського 
полку. -

6082 2885-4f · Справа про пере:вtрку .tу6енс -
киu nо,1[І{оІІиu хорунжим ceueнow 

Сто.пповськиw Мору недоУwок пр -
віанту дм рооііІського віі!Оька 

в Ніжино~.коwу по.1ку за квітень 

липень 1737 р . 

Копія . 

6083 2884- 4 Справа про захоплення wайна 

у 6родських купців JJ:авида єха-

wовича t Герmуна Беичи11овича 

в .иипня -
"'1757 р , 

rпп р. 2ti 
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6084 12'7І2- І2 О1ре;цt.11ення канцемрії про 
видачу д1'ктору Боку аа.111вання 

та гpomelt на uедикаменn~ та І8 січня 

канце.uярськf витрати . rl37 р. 

6085 272І- І .ІІонеоення І 11tдоvfсть канц -
.nяріІ Ма.11оросtІtських з6орt:в пр 

прибутки -та :видатки :вtіІоьковог 28 .11 ютого 

скарбу за- гру;цень І7З6 р. ТТЗ7 р. І2 

6081 272І- ІР Опре;D.tJІення канце.JІЯрВ про 

идачу із :військового скарбу жа 

лування ад • ютанту кн . Івана Ва 

рятинського вак.11ано:ву . 

60f!l 272І-9 Qтреді.11ення канцелярtї про 

:вип.11ату жа.111вання із :віІtськово 

28 ,!ІЮ'l'ОГО 
Г7:Рр. 

го скарбу згідно з указе"! кан- 27 .11.ютого 
цеJІЯрі і' ві;ц 1734 р . rl:rl р . 

608812382- IJ Донесення поJrКо:вника охоче-
комонного по.~rку Григорtя Па:в.10 

вича про недодачу порцій f р9 -

цІіІ Із Стародубського І ЛубеІJС -п серпня 

.КОГО ПО.ІtКі]} . Г737 р. 

JlpJ~. ЦJІМРЛ УРСР 1986 Зо•. "'376 - 12т. 
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oow<po 

КроЬ•~ 

6089 2380-4 11<аз квнце.пярі ї 6унчуково~q 

rовврпу Воои.tю Биковськоw;у про 

ВИJІ.Вчу провtанrу оеш~ козакв.1.1 , 

я_в:І прибу.111 вtд росtйоького в.tfi 6 JІІІnня 

ськв . rт'ifl р . 

6090 2380-5 Справа лро не;цостачу провtан 

ту ПJІ! з;цвчt в ивгазини tз Ч ер- ~::_:~:я 
нІгtвського лоп:у. rПfl р. ІО 

609! 2380-5 ,Uонасення cp.1;11,ara ldllxвR.ia Хв с -. 

rовв про закупку провtанrу ;цм 

~=~:~::~го л:;~в в .1.1 . Зfнкtв 7 I~~n~~ 

6092 2380-5 Донесення f вt;цouocrt со.1;11.в -

тtв АфаюзоІя ТНр rова t Сrеnвна 
Кутузова про кі.nьк t сrь за~суn.пен 

ного nровtвнrу і фУраау ;цля ,РО-

~~=~:~:г:і:~::;. ~ utomx 

0

}ШІ; ~~н~. 12 

6С9З 2380-5 .Іlонеоення поруч ика Ананія JІв -
тєва з проханняw вс танов.пення 

1даrи виА_ачt ф)'ра&а ,а.1.11 .пеR6-rва ь-

~~:~:и: ~::::;~н!в , які nовер- 3h~~~~я 2 

Проwе-
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1 ~ 1 ЗАГОЛОВКІІ 
~".· 

600• 2380-5~ Вfдо1.1ос!'і про нІ.11ькІоть за-

нуп.11ениоrо провіанту ;цц pootll 
ськоrо вНtоька в uІотах При.1уц 

НОГО no.tky. 

6005 2380-5 ВІдо1.1tо І'Ь бУffЧУКОВОГО rова-

риша Миха/:1;11а ГО.11еt.1бІовоького 

про кtJІьк1оть закуп.11енноrо про 

вІаи!'у f фура:а:а .it.U рооJЯськоn 

війська в 11. По.11тава І 11 . Зін-
кtв ГЦRЦЬНОГО ПО.111\'У 3 ао:ВТJІR 
736 р . по серпень ТТ37 рр , 

6006 2380-5 Вtдо11tоть пров і ант11&ІtС'І'Єра 

Горчанова про кі:.хькtсть провІа1 

ту t фУрв:zа закуп.11енного lІ..М 

рооіІtоькоrо вПІоька в 11Істах 

JІtвобережної m С.І!обtдської 

України з квt тня І7З6 р . по се1 

пень TTffr р ., приRняrого в цвр1 

чаисьхоІоіf, кнтаІІ:горомькоW)' і 

1QІЩЬК0}5.У магазинах . 

6097 2380-5 Справа про стягнення нвдоУ-

uочннх грошей за фура:z з аите

.11.Jв 1.1. Глухів НіzинсьRого по.п 

-&з~и~. 

ьi~~~R 

2 вересня 
ТТ37 р, 

І9.ІІИПНЯ 
І7~ р, 

!6 
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lt••03po· 
к.,.._.., ЛJ••• ... 

з А rо л о ак н 

6098 2000-~ Форwа в fдоwостJ закупки про 

вfанrу f ,фуражв ;ц.1111 росtйеько~ 
липня 

в f йс ька . І737 р. 

6099 2360-5 BI;ito1.1fcть бу11чrкового товар -
11а-nетра Корецького про кf.1ькІ 

оть збору нe;D.ofw9к провfвнту І 

фурзаа lІ..ІЯ росfЯоького вІЯська 
ІfІ.ІИПІІІІ 

в Чериt rfвськоІ.Q' no.1J<y . !7'37 р . 

6100 2380-4 Вtдо1.1ість гадяцької no.u:oвo 
.канце.1111рії t квнтанцНІ про кf .11 -
к t сть провtан rу t фуража , зlб-

раноrо t ви везеного ;ito Лерево-
.11очанського t Ло.11тавського war -
зинІв за вересень t аовtень 
I73S р. Г737 р. 

бІОІ 2000-4' Донесення І вfдо1.1ос т! сераа -
ra Дани.1а Гурьєвв про кt.nьк:!сr 
закупJІенноrо провіанту f фура-
иа для poc f V.cькoro вtІІська в 

wtoтax Сmроду6ського nмку з 
Г7 J!ИПНЯ 

І7:.?б р . по .nine11ь Г7'іf/ р . Г737 р. п 

6102 2380-4 Справа про закупку пров! ант , 
t фУража дм росtЯсь~оrо :вJІІоь 

ІО берези -ка в ufcтax JІtвобареаноУ УкраJ 
П вереси 

. ни з Г7З5 р . по t;ерnень Г7З7 р Г7'іf7 р , 35 
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6ІОЗ 20-9 Справа про ВJіАачу гро111еІі: Із 

Канцемр!У І~Іа.11оросІР.оь1rих з6о

рlв д.1.11 заwов.11ення зброУ в w. 
Ту.1а дм Сербського гусарсьІІ'о 

го по.ІІКу полковника Сrоянова J 
на упJJату жалування cof)lцepaw і 2 .11истопа а 

соJr,Цвтаw Сербського ra Уго~х:ь- ~~3'7..;пнn 
кого гусарських попів. І7З8 рр . І29 

6ІО4 2"'~~ Справа про розміри не:11.0Умок 

6105 

6ІС6 3532 

провіанта t фУраа:а , про збір 

ІІого І вt,11.правку в wагазини з 

поJІХJв JІfвобереаноУ УкраЇии . 

'о~к~ 
паспортів 
· Справа про збір провtанrу в 

ЧернtгІвоькоІQІ і староду6ськоwу 

nОJІках та відправку АО w. Пере-

во.1очиа; про виСІори .1Jчи.1ьників 

ІЗ .1ипня-

9f;Еf~~ 

25 сі-чия 
1723-

20 серпня 
І764 рр. І9З 

з Гадяцького по.пу ; про иаправ-
.1ання кова.1!11 і !'еСJІЯрів в Cwo- ~ g~~:; 
.1еиськиІІ:-піхоrниІІ по.1ІС . ТТЗ'і' р. ~ 

Apr•-UЛMPJIYl'CP 198$ з1". lt3if - l'lf. 



w 
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QJpana npo :1asynxy провіант 
J (Шрваа АоІЯ poot .1:oьxoro :вl !! оь
кз за ра~.уиок t~укювоrо зс:Іор 

ta npo 1tвдания ПІ.Род з no.ulв 

lJвoGopeaвof Jxpa!mt nt:i. • JAoJ 
xo•t ос:Іози . 

'1~ 85-34 СJтрuз npo nоа!'ачання npo:вt я-

1109 sззз 

Ш< 34•0 

'1ІІ 34&1 

tУ lІ..ІЯ xoprr7oa reнepa.ra І\Юоев 
rомб1.РОьхоrс •• 1xpaf!foьx1 .11в о 0f~Rf 
f 3 ПpW.IJЦJXOro ПO.Uf. rt'i!f р. 

{))оG'іиоrв 11ІiowJ o rь про наяв 

afo'l'Ь лро11ІокtУ t ФУРМ:а 1 • -
tre.al:a wlot І оІ.а ttefl( lrt:вoьxoJ'I 

ОІ1ПІЯ 
поа1. J:7З7 р. 

Справа про вІАРЯJІ.ІІ.ея1т 1 вt 
СЬАО ВІіІ ПOXfJ. 6000 КО:і&ИJВ J 
xowaw nп1ери.а-.фе.nАwа.РІІІ.U 
фон- іііи Іха 1 6000 козuІв 1 
хомаи;n1 reuepa.aa фе.о...wар1111.11 

"",.._ фоН-JlеооІя 'l'B иа звwlЯ)' вrtxa-
'i.!!WI~. чІв j3 ~ОРПООТІJИ Х воwrщц. 

ДовеоІJЮІЯ І вl:.,oli!fOn orepo 
1,убоь•оrо no.uo:1>mtca ЦІRаоtя 
P&,ltiщeвa про no!tpeG'iJ в onopq,-

ІВ оt чия 
иепкІ )!.О по.аховоf apm.aeptt . I7?f7 р. 

ІЗб 

ІІІ 

ІОІ 



- 008 -

І ,"~".- 1 ІUО<ІМТ 

"O•eJNІ 

61!2 Зі9І Сnрзва про BlitRP~1 ва 6у::, -

бШ 2998 

1ІИ 11 ОІІuІ:вс ьхJ кtабJ]Л'зОЬКJ t 
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