
UЕІіТРАЛЬttИЙ ДЕРЖАВНИЙ ІСТОРИЧІ1ИІ1 АРХІВ УРСР у w. КІІЄВІ 

ОПИС М--1_.!:Е 

1740 - 1749 рр . 



ПереД)4о:еа • ... 

Сr~исск с:.;орочень • 

Оnис фонду .•. ••• • І - 400 



До опису З т . УІ ф . 51 ВJ!іЗШли справи Генерально)' вt~сь1:0-

вої канцем_рІ 'І за 1740-1749 рр . 

У neµ:ii графі далоrо сшщу поряд!';ов:.... но_":!р - зь.змчсно 

110!.іс.ІJИ справ, за .яюши вони ООnІ:ц_вані у (ю1щІ ; в другій графі 

подано наu:ери справ , за ЯКШUІ вони знач;ш;:ся з кІ1щя ХІХ ст . 

до 30-. років ХХ ст . (описп ua:ІZe не з6ерегл:ися) . 1 ':'рет!й 

грз.4! пода.ііі заголовки справ (заrолов:.іlі справ , що ви6улп '10 .цру

куютьсn) ; ;, четверті.! зазн~-~чои: краJнt дати до;су~>JНТІ11 , у п",1-

т! :1 - кІлькІсть ар:у-ш~в у справі . В останні графі , де необхІд-

110 вказується на фІзичнffі! ст11н док:.-ментtв, помилки у фондуван

нІ тощо . 

Описання справ здІіlсншш nрацtвнихn відц!лу давніх 

актів Г. В потова , В . В .Страако . РедаІ')'ВШ!НЯ провела 

д.:1 .Дw.ІЧенко . 

х Основну передиову див . ф . 51 , оп.І 



СП!ІООК СКОРОЧШЬ 

rp . - грйф , граЧшш 

див . - ДИВІ!СЬ 

- ЮUІЗЬ, КWІГШІЯ 

- місто 

- мІстечко 

м-ря - ианастиря 

р . ,рр . - рік, :Q1rx роки 

р . - рtчка 

с . , се . -село, села 

сл . - слобода 

св . - свя.тШІ , с:мта 

спр. - справа 

хут . - Х}'ТІр 



- І_ -

1740 г . 

7839 20079 Справа про забезпечення ЮІТ-

лоw та J!Родуктаw~ турецького 
ЛИПІ/Я 

пocJJa , пt>_яwуюЧого до Петербургу І7~0 р. 34 

7840 28080 Справи 

про поІІИJJування козака Почеп 

ськоУ сотні Староду6ського пОJІ-

и.у Івана Чухачова , заОудмного 
за дезертирство до с.wертної кар~ , 

та про покарання !!ого нагаяwи 

f роком каторжних робіт ; 

. про м:иття захоАfВ цм 6орот 
14 JШПНЯ би з еnJзоотfєю на лtвобережніІt 
жовтня 

та С.110ОідськНt Україні . flljQ р. 37 

784І 2813! СПреділення канце.rярії про 

призначення Деw • яна Туранського 

ГJІУХівськиu сотннкоw заwість по 
JJИПНЯ 

wерJІого матвія МанІ<овського . 1740 р . 

7842 29142 Справа про ого.11оmення указу 

є . і . в . про призначення генерала 

КеІtта прааителеw України , заuІс fЬ 

гр . Ру11янцеза , призначеного 
липня 

послоw у Туреччину . І740 р . п 



7848 29148 Справ~r про присиJІКу в Канце-

JІЯрію Пе'і'ра СтесJІавського , иите 

""'· Студенок Г,11ухtвськоУ сот-
ні Ніm!нського по,11ку , дJІя c;iiiд-

ства про захоплення mo.1 коня і 

по6ит-rя циганського отаuана Слс 

6ідськиf по,ІІКіВ МикоJІИ Грицько- !4 липня 
вата liofo 6ратrв . !740 р . 

7844 29!44 Справа про у~оРІІJtКУl!ВНІІЯ :в 
оrтисних рангови х uаєrностях шин 

JJИПНЯ 
кування горі.11кою . !740 р . 

7845 29149 Справа про захоплення nteJJfв 

Ьь киu сотЮІкоu Афанасієu П!Іr,11яре 
виче1.1 rрун!іВ Свято-1.!иколаївсь-

коrо Крупицько-Ватуринсь'коrо uo 
иаотирµ ""'І'а про заІtвt поборw 6а

jтуринськиu МРОАОВИІJ Oi'B!Jf.IHOU 

~осипоu Рии•u з uонастироьісих 
пJманих, жителів с . 061.1очів Ба

туринської cornt НJж1нrськоrо ЗJ~~~;я-

І '"""":г;;::: ••сто• І •• ••• 

noJІity . !740 J>, ІЗ 

784' !00?8 Лонесе11ня Староду6ської по.~rк -
Івої канцеляріУ з проханняu звіл -
Ін и1'11 від варти на Українсьхій 

Іл і нt ї в зв • язку з несенняu фор- 23 червня 
ІпосноЇ CJIY.ll.EIИ на КОРдоні поJІку . І740 р . 

Друк. ЦЛМРдУРСР !986 з.". М376 - 12t. 



- з - -
КроІ••• ''""~· 1 •>ІO.O.tf. З А r О 11 О В К Н 

•о••РІ 

7847 10025 Panopr ~ргоро:11.оькоЇ по.ико-

:0~0:;ц::;~~~..:~~r:f~~~;~Іоrь 2~:gа~~я 2 

78/fB 10024 Р8ПОрt' t :StAOJ.Іfcrь Нtииж:ь-
коУ по.uо110І канце.111Н про кі.11: -
кfсrь соrнккtв , знач.ков11х rова 

РИ!!!fВ І козакtв , вt:11.р~еЮІх н· 

роеІоrн ...по розwеаува~шю зеwеJІЬ 28 rравня 
на пtв1111і УкраУнн . !740 р . 4 

7849 l 0022. Сnро:ва про на .11згаІ!НЯ кзnІта 

на Сергtя Ка.11енєва закріпачиrи 

жиrе.1111 с . ЗуУвка !.Іиргоро;в.ськог 

nо.1щу І.Іаксима Никиtоро:вз . 

785( 13118 Сttре:11.t.аення Канцемрії про 

передачу в третеііtькиі!: су;11, слр -
ви про неповерн11ння чернfгtвсь 

!3 

киw куnце.11 Коз.ІІЯннцеD грошей , 

заеІоргованих СІунч7ковоwу rо:вар; - 21 оерnня 
111 Во.це:внчу . !740 р. 3 

7851 13223. Справа про кyntв.m у нас.е.1е1 ... 
ня СІа~аків д.ui перевезення ка 

зеипого провІанr1 з ~ . почеп А 

w. Ю1Ув . 



- 4 -

-~ 3 А Г 0 11 О 11 І[ Н І '::~ .. ·1 
.., ..... 

7852 І2З76 Указ КЗнце.uрf У про огоJІоше -

ня :в nо.аках укззу Сенату про 

· ві;цсrавку гepa.11ь;11,ueRotepa Ква

шинtна-Са1.1зрtна та призначення 
на цю поса.цу Jе.nяСSузького . 

21 січня 
І740 р, 

785~ 129!6 Рапорт !Соропоького сетеЮІо~ 

nрав.Пння про о;цер.анн11 указу 

Канце.црІї про захоп.1ення oore 
ної старmини , козакt11 t noonoJП 

тих ;цаваrn овід.чення проти нtи~ н

сьJ<ого nоJІковника Хрущова та 

лоJlКово 't отарпини . 
3 вереси 
1740 р. 

7854 !24!3· сnре)І.іJІення та указ жанце.tя 

рі У про передачу на розг.uщ в 

Нtпооьку по.паву канце.аяр!n 

с~арги воронізького наміоникз 

Маtвін Throвa на козака Пав.11а 

Загоро;цт.ого за нзк.1еп. 
ЗІ сtчня 

f740 р. 

7855 !0495 Указ Канце.І!ЯрІ У про 060-теае 

7856 10494 

ня .11ікареw Бокоu Єгора В.11ас:ієва 

:вt.црядиеного ;цо Санкт-Іlеrере!ур. 2 .ІU)Того 
гу 11-ур •·єроu , !740 р . 

Указ Канцемрt У про nереве

;11,ення козака Трохиwа ДеWИJІ,енка , 

жиrе.nя с . f<Уп<mчІ Сосницькоі' со -
нt в Понурницьку ооrню Чернігfв 19 .ІJЮrого 

ського по.пку . f740 р , 

JlpfL UЛМРД УРСР 19811 З•~. І'і316 - 12'. 

І "."."~ •О<ТОО ••••• 



785 ІІ436 

- 5 -

Справа про при!Іо11 на с.11&6У 

;11,0 КSнце.111рІУ 'Dlwo1t1Jя Ззкр,авец -

Кр.оІ••~ Про•"· 

кого , I.ut ПЬота.ка , Івана DІ:ся '"? .nic'l'Ona а 
сь11:ого та Івана JІ.анилевоькоrо . 1740 р. 

785! І279І Справа про ВИJІ,ачу заtриwано 

7859 І2640 

го аа.Q':вання t провfанrу m пр( 

надання :ВfJІ.ПУС'l'КИ КОЗ811'811 j О'NР-

. вrинt uа.11оросНtоької ре~:-у.иярної 2.~:~:;ня 
роrи . 1740 р. 

Спір за ола.uщкну 11!11 черні 

гfвоькиu aиte.tew Іваноu Crorow 
t кнївсьжою wtщзн,!':011 Євдокією січня 

Якиuовною. . !740 р . 

7850 12475 Справа про наwаганвя хро.ие-

вецькоrо nроrопопа Фе;11.ора ЮЗ.t11 

новського повернуn1 , зrt.J;Ho з 

fuлера'І'ороькиu указоw !738 рок , 
.свого nІдоуо І,1.ка Тиuо111а Пзсrу-

11е11Nа з роJІ.ИНОЮ. 

786! !2472 Оnре,1І.11ення Канце.uр! У про 

видачу паспорта прапо~иху Ін-

герwо.tаНJІ,оького .11.рагунськоrо 

ІО січня 
І740 р. 

nоАку .Степану Язи!І:ОJІУ на проїзJ 80 січня 
з w. Г.1ухt11 ;цо t.1 . 1.tоск11а . І7ЧО р. 
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І ~·~" І " ........ .... " 
КРІІ••• 

786 ІІ92І Справа npo вимчу паспорта 
ntuaнowy ки . Труоецько го ~до 

ру Зую 11..11я проїзду в о . :<от.11ев 

'Ри.nьоького повіту Бfмrоро;11,оь- сІчня 

иоУ rу6ернІУ. !740 р. 

7863 ІО932 Справа про зCSt р підвід дм 

зjотрfчf турецького поо.1а в Ні 2S вереоня 
.ИRСЬЖОVJ ло.пу . f740 р . 5 

7864 ІО6!5 Справа про иаwагання оrjІіце-

рІв Во.11оОького корпусу заn~ег

,11.и<rи права на куп.аенІ грунти І 

будинки у rадяцькоwу . При.1уць- rs ~~~~= 
коr.1у та Нtииноько11у по.иках . . !740 р. f7 

7865 ІОЗ7І ()Jрава про розсJІіJІ.уJання не 

акоиноЇ купtв.rt грунтів у коза 

,;fв m Ух n!J,оуоідків иіаиноьки 1 

о.11ков11икоw Хрущовиw І по.повою ~ ~;~~-
от арииною . !'740 р. !59 

7866 18447 Рапорт праnоІ8ІИКЗ Сеwена 

weniнiнa про nt;и.готовку nартир 

у о . Корибуttв І w-ку Конооrоп 

ta про JІ8гоµенм мостів І пере 

прав ;1,.ц nроУз;ІІ.У турецького noc 20 llODtня 
. .!Іа . ' F'tiO р . 

І -
І 



7867 !8396 

- 7 -

Справа про передачу на роз 

с.иі.цування в Ні.инську полкову 

канце.11ярію чолоСіитної Івана Ян в

сьІ<оrо про неповернен-ня підряд 

о:инаuи -ніжинської пошти Антона 1 

Фадеєвиw , Зіt1овієu ОВдієвнu та 

~ртеuо11 К.Uиuови11 грошей /3ІО І<Р / 
позичених у !.!ого dатька , 6ур-

uис тра ніжинського t.1аг іс трату 

Івана Костенка . 

7868 18387 Справа npo передачу на розе 
лідуваf!ня в Ні.tІИнську nо.11иову 

канцемрtю nонесення короnсько 

го свяЩеника І:Іаси.11Я Трохиuова 
про заборону !Соропськиu дозОр

цеu КИрилоu Бі МРОВСЬJ<ИU і лос 

поm1rими w-ка Короп володіти 

.цвороu куn,.11ениu у вдови поспоJІІ -
то.го Горпини ЛЗ1'JlОВОЇ . 

7869 !~88 

17!3 р. 

J.І ariptaJIИ про спір wіж відо1 -
ствоu гетьwанаьких раfІгових 

uаєтнос тей і Черн tгівсьниw ка

федра.п.ниu 11011асrире11 за грунт 

· у о. Бі лиця Яuп і JJьськоЇ':воJJОст 

Н:fжинськоrо полку. 

flrU:PПHЯ 
Ilt :вереон 
І740 рр. п 



І ~·~~ 1 ou-f. .... ~,,. 

7r570 І8З89 

7r57I !8390 

- в--

І740 р. 

Справа про спtр кромвецько 

ro про'І'оnопа Федора Ка.1mновсько 

го за 11JfHt'И у ~.:-ку КроJJевець 

КраІ•"' 

1 '~"""1"~··· . ......... " . 

зf зна~іковиw rовариае.u Нt:r.инсь- ~ ~~g:~~' 
кого nмку Григорісt.t Огієвськ,и!.! І71/О р , 29 

Справа npo ':відсилку на розг
АЯА управи'І'е.Ш І::SП'І'ВКІJСЬКОЇ 

ВО.І:ОО'І'f каnJ'І'ану Р'І'ИІЦевУ ЧО.ІІОСІІ! -
ноУ JJІ'І'е.ІЯ .u-ка ВоронІа: Васим 

ТруоеJІича про nodи'l''l'fl його І ві 

дJСІранин ІО карdо:еанцf:в :в f il'l'OU 

с , JІарtонІ:вка Шеn'!'акtвоькоУ вс-

лоо'!'І Зaxapot.t Wохонченкоu '!'а Я.о 22 :аовтня 
го родичем. !740 р. 

7r572 І7842 Справа про повернення козака 

t.tM no.imtв Лівобережної У1<раїни 

васмJІЬ1<fвоький t.tіІгазеІІн взя'І'ого 

в борг про:в!ан:rу і '!'уражу . 

7ff73 І68І6 Сnрава про розс.!Іду:вапия са~ -

!7- 29 
а:ОВ'І'Н.11 

!71/0 р. ІВ 

вІJІЬноУ від.1r;ки :вfІІськового ка r

цеJІЯрио:rа Артеuа Шхневича до І~ ~iE:i~1 

І!оокви І Пе'!'ер6урга . I7ti0 р . 20 

АJ>rw.ЦЛМРЛУІ'СР 11161\ :З.•. N316 ~ І'h. 



787 15962 

7ffl5 !5456 

- 9 . -

СПреД.ілення канцеляріУ з рі- 

них пи!'ань /Про повторний роз

г.~щц в Г.духівськовоwу сотенно

wу прав.пінні спору О.пени Ру6а

нової з ІUІзако1о1 Я.киио1о1 Яровиu 

за о . Годунівку ; npo суперечку 
. за спадІ!Ину ui:a:. удовою 6унчуко 
вого товариша Сте<)'!ана Єоиwонrо: -
ського-.Анною ra бунчукови 1о1 тов; 

риmе1о1 Іваноw Єсиwонтовичеw !'а 

ін . / І740--І764р· 97 

І739 р. 

!.ІатеріаJІИ про кіль.кість a6m1 
това1mх хворих , старих і зубов;! 

лих значкових 'l'овариmів у Ніжи ь::ого 

сьІ\оwу По,111\'у ra про ухимючихс: 4 серпня 

від коззцьRої СJІуа:би . 1740 рр, 22 

1740 р , 

7876 !4053 Справа про звt.rьне~ня , в зв • 
яз1<у з СJJужбовиw доручення1о1 , бу~

чукового товариша Якова Маркови а 

~:У;;11~нів від засідання у u. :~zї~~-

7f!l7 I40'5U Справа про призначення бунчу 
кового товари~а Стеславськоrо 

crapoc.roю в с . Марчиmина Буда 

b awJc'l'ь ІІ!п1кевича . 

4- ІО 
жовтня 

1740 р. 



- ІО·-

1·"-1 О>о<ц<>. 

•<>••І"' 

7Р/78 ІЗІ88 Справа про передачу на розг-

.ІЯJІ. в Г.rухtвське соtе11не праиі~

ня ,JІ.ОНесепня козака ВоронІзькоі 

оотнt ФеД"Ор!І еdе,JІ.я про захоп

лення у нього коня І оанеR ин-

телеw с . Шапова.пfвка Г.1ухtвоькс irz оtчня 
о отні Нfжиноького ПОJІКУ . I7i+O р . 

7W79 ІЗІ89 Справа про розо.11t;аування 

вdИJІС'l'Ва вtзюа:а кtнноУ rвардіі · 
Сави С11110А.1енка у u. Короп Нtжи ~- ~і~~я 

l
'u""u.j-;;;::::-

••<n>• I ••••• 

ОЬКОГО По.tКу . І740 р. !5 

7Є80 ІЗІІ5 Справа 

npo '$ВІ.11ьнення від посrоJв 
дому вІ,JІ.ставного оdозного Ніиин 

, ського по.tку Ве.хичковоького та 

ЙОГО ЗЯ'І'Я , З,JІ. ' (ІТанта Сер(jського 

гусарського полку Георгія Скер.І'ф

та в Іі-ку Борзна ; 

про пРноВОеf!ПЯ чина ПО.ІКОВR11 

ка-пf;апо.повнику Се,Рбоького гу

сарського по.ику Сrепану ВІ 'l'Кевн 

про оголоmення в ПО.І'!КЗХ Ліве · 
depell:l!of України Указу Сената 
про призначення д!Rоного таRно 

ro радНІІка о.хекоІя Бес!'уаева
РwІна :в каdІне!'-wія!отрк ; 

про ВІQІ.Зчу .tfoy з вІ.n.них ві і

ськових ратушних wаєтносrеІІ dl1 1J: 
u. Г.~~ухова ;itJIЯ .11агодаення 2- х 

гарwатних коліс /І2-ти косяків 

та 20 спиць/; 

Арук.ЦІі /\І РІІУІ'СР І~ З•м. НІ376~ І:h. 
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Л.•~ООf'<>-

З А r О .11 О В К 11 

про 1111uагання канцеJ111ріУ nри 

IC KOJ»!'J'И РОЗГМJІ. сnрав в- Генера-
ЗІ ceprrn: 

.а:ьноuу вfПськовоwу cy;D,j та J.la,l(o 
вереоня 

pootncькfll лtч11;11ьніА коwісІї . !740 рр . 22 

788І Справа про розс.а:tдрання не-

jз аконноУ купів.111 І провозу ro-
рі.!ІОІ /2І- ї ку!Т'и/ Васи.а:еu JІоСІач -
jвиw , zитe.11et.t с . kарчиmина Dда 

Г.11ухtвоької Co'nff , з t.t . Севоь11а 
І вересня 
.1иотоnаі1 

~ о t.t . Г.,УхОО :(740 р . І5 

7882 І9664 Справа про поотач11ння п~енич 

jml w X.11Clow турецького поО.18 nf.1 
2ІоерпНJ tt ac проїзд.у його через Г.Q'хІвсь 
жовтня 

~у сотню. !?40 р . 

7883 !9668 Справа про звільнення вІJІ. 

трафtв uонахів І священиків 

іСМУвоькоУ епархії та приписних 

t<o Київської гу(Іерноької канце- 7 ІІ:ОВ'J'НЯ 

~рії t.tlO'J' . 1740 р . 

788• Справа про зСІІр BiJІ.ot.toooreR 

!J po юзор~х коней І вер<!.ІІЩІВ , 

~ а.иишених у жителів ЛfвоСІереано 
24 липня-

!країни nрапор111.нкоw цариц1tt1оько 

о по.11ху Pouaнow, R';Узиєцовиu . rt~~;~ 
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7885 1966! Сnра:ва про огоJІоrnення в пол 

ках Jltвo6epezнo'f України указу 

Сенв'І'а про зв!Jrьнення вt;11, ІІ'І'ра 

• ФУ wонах ів· і овя~цеників , які 

приnняJІИ присягу . 

'і!7 :вереси -
:ио:втня 

17110 р . 

78В'і Спрв:ва-про переАВЧУ на роз -

7887 19659 

о.п:і;цу:вання в Г.ху хіво ьке оо!'енн~ 

прв:в.хіння ;цонеоsння гончарське 

го це JІІ w І стра w. Г.хухів Сеuена 

І~tа!':вІєва про не нцання ;11,оноwо 

ги 11и!'е.1яІJИ uіотечок Кро.11евеuь 

І Вороніж та ot.x 61№ w. Г.11ухі 

:в -11аго;цаеннt Іt 6у;11, І виицnІ пе

че~ у гетьw!'ІноькІІt резн;11.енцІї 

<ra в 6у;цинках генера.ІU.ноУ стар- :вересня 

тини . 17~0 р . 10 

Спрв:ва про повернення :в роз 

ПОРІІJІ.ЖВННЯ Бохwацького ОО1'8Н

ного прав-11іt1ня бувших про'І'е1щt -
нтІв Uиxan.11a Ко11uа.11а Іt Пе'!'ра 

·Нас'!'еч:ка 1'8 козаків /8 чоJІов!к 

:~і г:::;:~:=~ь а:~::~~і~иен- rmo~~ 

7888 19658 !.~а"ерtа-11и про І.!Мрову wf.1. ко-

з акоw Фе;цороw Бецеw і в;цовою о~ -
~cm Ага">іЄJ'.! НІцецько11 , якt wi 

.АИ суперечку за груп~ і оіноаа 

ті у с . СивОJІои Пр11хорівської 16 вересю 
сотні Нtиинсь1<ого no .111<y . !'740 р . 

Aprc. ЦJІ .\ІРА )'РСІ' І\ІІ!б Зо ~ . ...зте - І:h. 



7889 І9654 

- ІЗ -

Qтреді.JІення Канцемрі і' про 

відсиJІКу ,цо Сенату засвідчених 

перекладів з І~Іаr?<е6урзького пр~ 

ва і Саксонського статутуJ юри 
:цичних кодексів діючих на терн 

~ор! У Лfво6ережної України . 

КраІо •• 

!8 вересн 
!140 р . 4 

7890 19656 Справа про оголошення в пм 

ках лtвобережноі' У-кр::~їни указу 

Сената вf:ц 26 .ІІИпня І740 р , пре 

.11аго:ца:ення в Санкт-ПеrербурзJ 

старих f бу:цівницrво нових ка- ~ре~~~я:-
w • яних 6у,цинків . І740 р . 

7891 І965З Справа про присиJІІ(у з ЗасеІі!.! 

ських сотень до w. Глухів 500 
nідвід і І75 возів із 11огонича1 

для nеревезенНІt почту турецько і~в~~~есн -
І740 р , 

7892 20147 Справа про ліквідацію :ааран-

тинних застав та карау.л:tв на щ 

всбережнііІ і С.л:обі:цськtіІ Україн 25 вереси 
в зв •нзку з прнпинення11 епіде- !1~?.;"ня 
wi ї. І74І рр. ЗІ 

7893 2588 Справа про роботу I<owfcfї по 

перек.ІJаду на російську uову юри 

~ичних J<о:цекоів д іючих на тери-

торії лtвобере.ноr Украі'ІfІІ' - Ма - 23 січня 
~ еберзьксро права И Саксонськог ві~~3нz. 245 
статуту . 
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7894 2790-І:. Рапорт г.qхtвоьІСого сотенно-
о прав.піння лро о'l'рв.н:1ння rро

tпеіt1зtеІраннх з оеІнватеJJtВ Воро

ізьІСої та-Новоw~инс.ькоУ сотень 

а уrриw:ання хоwпанtІ!сьноУ ко

tюгви. 

7895 \2419- 5 Сnрзва про перемt1;ення 2-х 

паромів з переправи па р . Сейw 

CSf.tЯ м . Батурин Нtаинського 

поJІКу н1 лерелреву ко.110 о . Uy

r.1н д.tЯ переправи rурецькоrо 

7896 2419-6 Опре;цІJІепня t указ Канце.ІЯ-

ріЇ лро вt;цправ.tенпя J.O w. Г.1у 

хtв з ВоронtзьхоУ сотиt Нtиинс -

8 серпня 
І740 р. 

22:вересн
жовтня 
1740 р. 

::~н::"':~q;~о ";~::~~о~.ІІЯ п:: mg~~. 

789~ 2419- 7 Слрава про заоезпечення хар 
чуванняw та Іитмм "урецьRого 31 серпня 
пос.1а пряwуючого ;цо ПетерОургу №бс~~ 85 

789! 2419- f Донесення поручика Q.Іексз11;11 

Ра Ігиа'l'ьєва "а 11і&11нського по.11 

·ового обозного Івана Сахновськ -
о лрв 1111конаиня tнс'l'руа-ції в 

t;цгото1щt провtан~ 11 &И'l'.Іа .11.11 

урецьRоrо поо.1а та його почту , 17 серп~~я 
JІf;цуючо rо по j:tректу Г.т~ухJв-Нj - І740 р . З 

1ин- Бровари . 
Дру•.ЦJІІоІРД fРСР !І* З1м. ~16 - 12r. 
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7899 2419- 9 паспо11т gапра.1а Г.11ухf:вськог-

гарнізонного по.11ку Дu11тра Хар

.11аuцев11 на проrз.u з, u. Конотоп 

;цо u. Г.аухів і 

Справа про П~ИЇЗ;D. АО u. Г.Іу 
хІ:в бунчукового товариша Івана 

СВНJ(1рGЬКОГО ,UJIЯ З)'С!РfЧf 'l'Jpe 
цького пос.11а. 

6 травня , 
12 ао:в~я 
1740 р . 

7900 2419-1) Справа про забезпечення жар 
чу:ванняut і ХІІт.1оu турецького 

лос.tа та і'Іого по~ет по ш.ІJІху ві ig =~rт~: -
u. Перево.tочня ;no u. Г.11ухІ:в , 1740 р . 

7901 2419- 1 Справа про на;nання .tr.oз:вo.iy 

7902 'l787 

на тишаоо:ву :вf.tr..iyчкy погонича~ , 

п{Жбувmиw з Чернfгtвського по.1-

К1 з кfньuи І возаwи .11.0 W; ·глу-
хова ;nц сулрово.цаення турецько 6 ао:втня 
го ПОСJІа та ЙОГО почту . 1740 р . 

Справа про розс.11.t.tr.у:вання при 

:в.11аснення кро.ие:вецькос стар!Пнно . 

2-• 

прибутків :вf.tr. ратушного W.ІІИНЗ т і6°~~;~н 
церковннх і гроwа;nських гро111еЯ . 1740 р . 1СО 
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7903 2885 .l(о11есе11ня 6унчуко:воrо "ова-

риmа Чернtгtвоького попу Іван 

Сангу}Юьхого про ·з •яоування пр; -

чин зЗТІJіШ<И ві;цо1.1оотеА npo кt 

.ІІЬКІО'І'Ь s.iii6a і typazy . зІбра -

ноrо з Чернігівського поJІКу ;ц.t 2І tсвtтня 

арwtІІоьких кош~н;11, . !'740 р . 

79()!! 2935 Сnрава про збір пі;!І.ВІ;JІ; ;11,.ая Н серпня 

роаоти коuІоtї по вотанов.1енню І74О-
кор;цонtв з Туреччиною. &~і;~ І94 

7905 8379 Чо,11.оОи!'на /j реєо'rр ОдJж6/ 
нtаинського поJІКо:вого хорунжог 

Взои.t.11 Гриви з nроханняt.1 па;ца'І' 

право на посе.11ення с.110С!о;11,и в 

~:~~~~~я:1 ~~: Інгj.11 dt.tJІ урочищ ~7~gу~~я 

7506 І0002 ВІ;и,оwtсть про ціни на зdtu 

за І ПО.ІОВИНУ f740 р , у u. НІи: н 4 .DІПНЯ 

!'8 по.о:о:внх оооrнях . 1740 р . !2 

79( ІОСЮ4· Опре;цfлення про ОГОJІО!JІЄІНІЯ 

в по.ІJках JІівобереа:ноУ України 

указу КанцеАЛрії про nриОИАІQ' 

щоutоячЮІх :ві;цоwостеА з цІнаWІІ: 

на x;iild . 

Jl.PJ•.UЛMPД YPCP ІІІМ Зо ~. "'376 - ІZт. 
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?908 10065 

7909 10006 

- 1?-

Рапорт Нt:щнської 11олко

вої кшщеляр t'і про ві.цря,rv.tен 

ня 'Н?с~трів та р()бітних m.щeJ' 

для пореО:удов11 маrазе:Шів у 

м . к,~rєві 

Справа про передачу на 

розгляд в Генеральний віі:сь

ков~іll суд чолобитної ~ІТсля: 

с . Пустоrородське Г;rухівськоЇ 

сотні НІж.инськоrо полку Мар

ка Рудина , my1'8IOЧoro понов

лення в козацькому стан і 

7910 10012 Справа про передачу на 

роsrляд в Генералью!іі війсь

жовю1 суд донесеШUІ ворон і аь 

коrо сот1шка Андрія Холодом 

ча про спір за ліс ~i i;:;. коза

каrіи с . Собича Новrородсь1tої 

сотні Староду-О:ськоrо полку 

та Новгородським 1.:онастпреr,~ 

79ІІ 10013 Справа про передачу на 

розгляд в НІ ЖИНСЬК'J полкову 

канцелярію чолобитної козака. 

Кролевецької сотні fікова Ка-

26 д.іUІНЯ-

і~~. 

лиськоrо про покріпачення l\or:> 
з родиною знач~швш.1 товарИП101. 

Ніж11нськоrо полку Григорієм червня 

Огієвсь:киr.1 І 17'10 р . 

Цру•. UЛМР.11,У !'СР За • . НІG-7т . 
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7912 ІООІ4 Спраза про оrолаnення в 

nол:ках ЛІво6ере1.tНоУ України 

розс.~уку ІАОСКОВСЬКОГО за&од-

чика і: куШLЯ Михайла Євстра- ІО чорDІІЯ 
І740 р . 5 

7913 10015 Справа про присwщу коза-

11.а c .C1mo11oz. Прохорtвськоі 
сотні НІЖЮІСЬКОГО поm;:у Федо 

Беця для розгЛЯ.Цу донесення 
23 СІере 

про зaxonne!iW! його грунтів 

старостою Андрієм Нt1rецькю.1 f~. 

7915 10019 Справа про передачу на 

розrІ'!Яд у ка;щелярІ 11 доносен 

ня сииtв поuерл:оrо нІжинськ 

го поn:::'{ОВОГО хорунжого Вnсил.ч 

У!,ІВНЦF.Е з прохаюw.1 сха.сува'І'и 

і~. СІорг їх СІатька 

7916 2030? Cnpana про при!!няття 
засооtв полІrпиення роеІот11 

пакет-лоотІІ у м-ку Конотоп 9 жовтня. 
Ніжnнського полку 1740 р. 



- 19-

79!7 20309 Рапорт Севсько ї прОJІfнціІ!ної 

Ьаицемрtї про одержання уназ7 

jп овернут11 :а.о w. ГJ!ухів обер

О'!Іfцера Вс.!!ьяwt нова-.dернова , 

відрядженого, з Rоuащою ;цо J.f , 
СевсьІСа дм розmуІСу зло;ц!Ув . 

1!\В 2ООЗS Справа про призначення гене-

Кро Іо•с 

!О J\OBfHJ 
17~0 р. 2 

ра;~а КеІ!та правите.~:еw Лtво6ере!! 

поЇ Укра-їни з1111Ість генера.1t11 

Dtпова , nрнзиаче;.:иого сн6Jрськи 

гу6ернатороw та тнwчасове призи -
чення СSр11 гаднра Понозова t пі;цn л

. ковнижв СJ!о6ідського драгунсь
кого nову Бу.1:ського в11коиувати 

о6ов •язm~ Ке:їrа до повернення ~ ·~~;ня-
!Іого з -за RоР.ІІ,ону , ~41 р. 

919 19895 Опред!.ІJеиня Канцелярії про 

n !;цтвердиення 6упчуковоwу товв 

РИІJІУ Іnану QІе.~uшовичу необхід

ності своєчасно nостача't'и npo]to 
ВОАЬСТВО з НІ~sивськоrо ПО.ІІКУ Д.Q 

ко11fоіІ пр роз11еzуnзнню кор;а,онt 

м і ж РосJєю І Туреччиною. 

1 920 19891+ Cripaвa про розс,.11і;цуnання зат 

ІfЖІІtІ:и по;а,ачі в Кабінет є . t . в . 

ЗІ сер1tн1 
!740 р . 

t;a,owocтelt про кt.1.1ькfсть nІ.1.!Ьни : а-28 верес JЯ 
tІtоькових і рангових wає'і'посте 171+0 р . 7 
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792І І9892 Опре;11.tлення Канце.а.ярІі' про 
приси.11ку козаків ra ухи.11яючихс 

вІ;и. вІйсьrової CJJYJ: l:IH вt~сьхо-
вих товарищів : Якова ra Григо-

рія ДовгаN! , Петра Пиховця , 

Деw•яиа Курськоrо І Роwана Еіл -

церкtвоького з Ніжинського пo.11 'ISQ серпня 
ку ;цо 11 . ГJ.Іухів . І740 р . 

7922 І989І ,/Іонесення ХаркtвськоУ по.ІІХО 

воУ канцемріЇ та реєстр про 

видечу з держа11ного кІннсrо за 

~~~~t:~: ~~=~ у Да~оrанськи~ ~gн~. 

7923 19934 Справа про огоJJоmеннн в пм 

ках .ЛІвобереzноЇ України про 

спринннн Qосковськоt.tу куnцю S rg:дня 
Степану Авраwову в закуnцІ худоrfІ~ня 
би J..tR потреб двірце:воУ контори І74І рр. 

7924 І993З Сnрева про вІАРЦ&ения нароч 

ного .ц.ая ог~у Uут1шсько'і переr~

рави на р . Ceйt.ti на І!ІJІЯХУ с.чі,цу 

l ,~"":.r.;::::-•• , .... 1 ••••• 

вання турецького пocJJa JІ.С Пеmр ?~~~~~::,І 
бургу . І740 р. 

АР1•· ЦЛ/ІІРД УРСР 11116 Зо~. -"316 - І?r. 
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Рапорт отароду6ської полко

вої канцелярії про одержання 

90 І<ар6ованців дJІЯ оплати ІАеду , 28 Ішвтня 
зіьраноrо з полку . !740 р. 

7926 І99ЗІ Справа про надают указу 6у1 
чуковоwу товаришу КнягицьІ<оwу 

прибути в Чернjгівську поJJкову 

канцемрію д.11я вирішення поточ1Іи.х t!7 жовт~ я. 
питань . І740 р . І- За 

Матеріали про нада11Ня. вtдпу 

стки форпостній коwаиді Старо- ІО 6ерезю 
дубе ького поАку . І737 р . 4-6 

79С7 20678 Справа про подачу відоwостеі 

7928 20679 

слjдчtй жowtctY у справі оекре 

таря П!агарова про козака Андрія 

Юркевича та його родину з о . листопада 

Яотребщина Глухівської сотні Ні ~~~ 
J>ИНОЬКОГО ПОJІКу. І74І р. І5 

Вапорт ніхиноькоУ ПОАRОВОЇ 

канцетрі Ї про втечу підрядчикі 

ніюшськоі пошти Антена Фаддеєв 

Зіновія ОвдіЕ;Е.Ва та Артеwа ІJІИ-

wова , В11нних ЗІО карбованців 

6урwистру -ніж111юького uагІстра- 18 листопа а 
ту Іванові КоотенІ<у . І740 р . З 
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7929 20679- вапорт-Лебединоько го сотнню 

793' 2Ch98 

7931 20597 

Суuського полку 'fі! uофія Красов 

ського щю одериа11ня інструкut · 
ориІіняти учаоть у коu!сtї по 
njдведеІПІD рахункtв консистен-

ського побору в Гадяцькоwу пол 24 жовтня 
ку . І740 р . 

Справа про передачу на роз 

г.11я,1t Глухівського со тенного 

правлtння чо.побитноУ жиrельки 

1.1 . rлухі І'І- Ага!'fйї ЛеонтьЄJЗо ї пр 

вбивство зяте1.1 Родіоноu. ДW:Итрt - ~е~~~ня 
•ВИU ЇЇ дочки ХрИС'І'ИНИ . Г740 р. 

Спрам про на 1.1 агання бувmог 

пиоаря Чернігівсь:кого поJ!:ку Ів -
на янусп~:евина ухилитись від 
повторної поїздки в пр11кооонн 

ко1.1і с ію та повернути рангове 

о . Велика Веоь РойськоІ сотні ~Р~:~ня-
Чернігі вського полку . ГТ40 р. 

7982 Справа про огомmення розшу-

ку 8-Х ту..рецЬJ<ИХ ПОJ!ОНеНИХ , вті 
J<ачі в від кап і тама Угорського г -

~:~~:~oro. по.лку t.Іи х айJІа Карні - ~~~н~ . 

опреділепня про передачу в 

ГенераJJьни й вНІсЬІ<ови й суд чо

лобитної підпрапо рщика СJJ:обід

ського Суuського поJІJ<У Івана 

Дру<. Ц.11 МРДУРСР 1966 З•м. ~.316 - 12<. 

2 ,4 
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Стtt~иова зt о:rаргою на иj.:sин

ського оо.uовника Хрущова, за н 

.aon.iiaтy гро•еЯ за куп.иенJ у нь1 

го грун;и в Г.Q"ХІвськ!Я сотн! 
Ні:иинськоrопо.u:у . 

7933 !950! Справа про ого.:rtотеннл в пo.ii 

ках JІtвобережноУ України укtззу 

Сената про справу ~ртеwjя Во.11Ин ~Р;:~нл 
ського та ~ого сnf.~~ьників о !740 р . І- 8 

· матерtа.~~и np"o заходи обере.ж 

ностt пс кордонах Лtвобережної 

і Сло6І_дСЬІ<ОЇ УкраїЮІ в ЗВ ' ЯЗКУ 15 JJ~~~~~-
з епt;цеwІєю . 1739 р. 9-ІО 

7934 19254 Спра~а про кривди , заподіян і 
06ивате.u:•1.1 Чернtгіврькоrо рqм; 

розt!і!!ІОВЗЮІU на Вf1jtср-кварти2: 1і0~;~;зня 
Луцькиw JІ,РЗГІИСЬЮІW пo.u;ou . !71+0 р . 93 

7935 9602-І Рвпо-рт Иf~mнськоУ по.~~ковоі 
канце.пярfі про розвrуg волоха 

Іе;D.ора Бохенка з po;D.iinoю/ вті 
кача з Креwенчуцької сотні l.liip 3 хов'І'нл 
городсьRО_ГО поsу . !'740 р . 

79Ф 1%02- 4 Справа про підтвердження 

бунчуковоwу тОвари!!Іу І нану Чарн 1-

::iy доручення по в.11аmтуванню пит 
.111а І заготtвлt продово.пьств'а 

дм 'L'урецькоrо пoCJJ!I по тракту 

· Гадлч -КориОутІв . 
жо'втня 

!740 р . 
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І "".~ 1 :·::::· з .о. r о л о в ки 

7937 І9602- І Panopf прилуцькоЇ 110.11кової 

79::хІ 19986 

::;~::~~~ п~~з~:~:н; ~::~ 
чих JJ.юде І! та огоJJоmення його в 

СОТН ЯХ!І ОJІКу . 

Сп1нВа про пг11значення Сіунч -
кових товаришів у коuі сf ю для 

слtдства в Шел 'l'акrвськНІ: волос 

·ті Староду<Ісікого полку , 

7939 19727 ~ !daтЄpfaJJ.~ про заСіорону розк 

2І вереси 
1740 р . 

ІВ квітня 
•овтня 
17цо р . 

1 """""1~ "<Т<І• ••••• 

:nьникаu захоп.швати грунn~ "п ід 

даних Києво-Печерської лавРf . 

26 J!ЮТОГО 
26 Сіерезн 
f740 р . 2 

7940 2099_0 оrrред і лення про передачу на 

розгмд в Ге!fера-льний віІfоько

'вніt суд спра"ВІ( про по<Іи'l'·тя жит1 

ля u. Гщхів Йосипа Федорова І 
захоп.11ення у нього З-х кар6ова1 ~ 

~~:р:~ Іі~~::~:к::~целлрис то~ І~~~н; . 

794І 20989 · Справа про передачу на роз-

гляд в r.vхtвське сотенне прав 

ління чоJJсСіитної віхарь-vго -
священижа з передufс тя w. ГJJyx 

ва J.ІИКИТІІ Лав ренті єва з f СКЗРГ1 ю 

на житёля с . Ка1~1еня ГJJухtвськоі: 

сот11t Ніжиисьмго поJJку Пеоrра 

l!ук • янова за захоплення спадщи 1 ~~4~а~~я 6 

дРJ•. ЦЛМРДУІ'СР !966 3»r.JtJ16-12r. 



79142 2ІІО5 

7943 2І222 
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rзвес'rія /!2~ з різних __ пита fі4~удня 
яь управл·tння Л1воdережно1 Хкра І9 серпня 
ЇНИ. І766 рр . 28 

Спрааа про розслі;!.уБання· пр11 

чин вінчання священикоw с . Году 

ні:вка ГJІухівськОЇ сотні Ніаинсь 

кого пою:у ОJJексіє11 Нау11овн11 у 

Пилипів ттіс'r канцеляриста Мініс 

тероького прав.11іння Сеuена Ua- .Z7 С!ерезн 
карtє:ва з козачкgю Параскевою 2я серпня 
Яровою. І740 р . 

7945 2І8.:!5 Донесення чернігівського 110.ІJ 

ков1111ка rз11аІt.11ова про стан заго 15 січня 
тІвлі сіна для арuІ йських nо.ІІКі І740 р. 

79~ 2І945 Справа про передачу на розг-
Іляд в Чернігівську полкову канц -
Ілярію донесення генера.,u,ного :ві -
І::: ьковсго сумі Іlи хаІfла 3аС!tли 

hpo надutрні зdори податків з 
І;і ого піца11их у с , Синяві Черні 
івськсго полцу синя:вськя1.1 сот- 7_9 січня 

"" коw Андрієt.1 Полянськиu. f740 р. 
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7947 22262 Справа про одержаІПІІІ указу 

Сена"а , про надаm1я с '-"1 Шапова
. 1.nівка , Wико.11аЇвка , Насе.11f вка 

Іша11ова.11tвської сотнt у рангове 
ОJJОДіННЯ ПОJJКОВНИКУ f коwендан 

ту 14 . Г.11ухів де лат~~У · 

794 22275. Оrrредfдення канцелярії про 

~оередачу в Київську 110.11кову кан 

~целярf ю на розслідування оттрави 

ІПРО недоtтJJату генера.11ьни1.1 ос аву 

jло ю JJисенко11 грошей за постачан 

jня во.11ів д.tя apt.1fї житеJІЯuИ сі.11 

К.Иtщинцf t Галицьке Чигири-Дуб
ІРавськоЇ сстнf Лубенського по.11-

~У та с . Краси.11 і вка Ос"ерської 
отні київського по.uу . 

7949 22І60 Справа про передачу на розг-

~л,ц в Генеральний :вtRськовий су 

Іч: олобитної сооНІІцького с:влщенщ.; 

І'Ікиwа Полторацького зі скаргою 
на обиватеJІЯ u-ка Сосниця ти~.ю-

ЗО rРУдн: 
І740 р . 

ЗО серпня 
1740 р . 

І '" """':г;;;:::-
•оотоо І •···· 

tпа маса.11ая за образи та побиття 22 квfтня 

7950 22І6 І 

іfого .цружини . !740 р . 

сnредf.11ення Канцел.я:рfї про 

ІТJризначення в третеfІськи ІІ суд 

бунчукових товаришів Якова Марк -
~ича , )Іко-ва Жураковс ьксго , Пе тр 

rцорно.11узькогс 'І'а вt іtськового ка -
цемриста петра Богдановича за -

дР>•· UJІМРДУРСР 1(/86 З••· НІЗ76 - 12t. 
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wtоть 6111чукових tовариrіІів Wих. Jt

.1a Скоропадського , Петра Взме 

КраІ••• 

ВІІЧS та АнА.()fЯ По.11.уСSqтка . І7ЧО р . 

справа про подачу відоwосте! 

J Канцемрtю з сотенних і по.ІІ.Х· - . 
вих нанцеJІярІ R про кt.u.кість 

~~.ІІ~~;:;~в- та :~Іл розс.tі;а)'1Іанн . РJ~~н~. 

795І Справа про з • ясування wате- . 

рІального стану ві;цставЮІх со.п 

2- 4 

6- ГІ 

~~:J; ~. о~~~:~;~ . росtnсьно ї ар гі~~~:~-
9 

795< 22806 Справа про пеwдачу в НЩm ь-

ку попову канцемр!ю на розс.11 · -
;~~;рання ;11.онесеиня Івангородськ1 -
го козака Петра Wа.11юги про про 

;11.аа успадкованого ииw w.ІІ.Ина 

сестрою феодосtвю Стручихою нt 

:i:~~~~~~::;~wy сnді Леон V~"~. 

795; 22805 О~ ред і .tеиия канце.иярі ї про 

передачу на розсJІtдування в Пр1 

луцьку nо.11кову канцелярію cnpa 
ви про повернення боргу /8ІО 

нарбованцtв/ гJІухІвсьноwу wі111а; '1 -

ну Івану Янову синаwи прилуць- Z7 серпня 
кого wіщанина Uануй-JІЗ !Щнівця . 1740 р. 



7954 22004 
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Справа про приси.1.Ку ;цо u. Ні 

жина купців-греків /5 чоJJовік/ 
турецьких пj;цд&ІПІх , затриuаних 

КроІнно 

у u. Астрахань при поверненні з lІ6в~rявня 
Пероії . І740 р . 

7955 2268І Справа про передачу на роз -

ІО JJідування в Глухівське сотенне 

правління справи злодія Сеuена 

Коваленка.- ' 
І8 серпня 
І740 р . 5 

7956 23627 ~теріали про ви.-ачу· 98 коне і· 
!к інного заводу в Батуринській 
!в олості Німж::ькогс полку у Еу

тирськи-tі ntхотниJ:І по"ж . 

7957 23999 Справа про пові,цоwлення rенЕ 

jрала Де:віца про спокіtі на Украї -
І:: ькій JіінН та відправку його 

р, онесень гр . itoн-!Jtнtxy з пові -

7%9 

79EIJ 

7961' 

79~ 

11-\ОW.Іенняu надсиJJати лоа.ту з Пе-

терСіурга дм .Девіца через Іі іл- ;~а~~Еезw 79~ 
город . І740 р . 

7958 24285 оnреділення про передачу на 

!Розгляд в Глухівське сотенне 

tлравлfння сnрави про несплату 

глухівською wіщанкою Євдокією 

Дергунихою· Варварі де1.1 • яновіі1: 

20 карСіовапцtв на вtд111кодування 

"""''"'' ''Р"" · "Mb'i~ 
дРУ•· Ці1МРД УРСР 11186 З о к.}11376 - І:h. 

79~ 
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- '1%9 24294 І Сnравв про передачу но poJ. 

?9fJJ 24521 

7961 245ZЗ 

~JІ&д у ЧернtговсьtQJ nопкову nнl-

!
елярІю донесення f<озвкs с . 

оз.nьотки 11онурницько'( сотні 

стала Х.о,цуная зі скІ'Jргою np 
вхопленнл груtітіа радиЧ:евськ м 29-30 
ородничим Киеао-11еt:1ерськоУ квітня 

ав-ри Никифоре.. 1?40 р 

Справа щю' присКJІку 3-х 

нвч:коаих товарИ'ЛіВ з Чернtгt -
ького полку Д1ІЯ керування па а; церан -

кет-nоmтами та дпя tнmмх пот-

еб КанuелЩ'Іf ї . 1740 р. 

Оnреді лення про передачу н 

розгляд в канцелщ~t ю 11иУ nсь1<0 о 

архІ епископа донесення крале 

вецькоr'о сотrmка r.tихеАла Лука 

шевича про неодноразов! образ 

аtд крщ1евецького священика ІЬ аере 

Я1\:ОІ:І8 Мзковсьного тв його цру ня І? . з 

?962 4500 Справа щю звільнення з по-

?963 25063 

сади через хаоvобу глухІась - вересня 

кого війта. Івана !lухови<~а . 1?40 р . 

Сrтра.ва про ві дпревку зо. 
мtсцеw проживання 3-х втІквчІ 

з Російських губернJА, заоrрк 22 зересн 
маних СІіпя м-ка Кропе1:1ець. 1?40 tJ. 

?964 42 Спрам про дозвUІ в1дсоrа1:1 

нокІІ кепtташ )Jргестенськог 

опку Францу КоJІькtє1:1ичу осе-

итись не Лівобережній УкреУ І . 1?40 р . 5 
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?9ffi 

?966 

?961 

2ЬЬ40 Матеріали про наwаrання 

nолков1шкв У=-орського гусарсь 

коrо полку Кумtнга одеР'!Іати 

подороину волонте~;:~у Іввну 

Вальтеру з двома гусарами на 

проtзд від Глухова до Москви . 

,lfoa Справа про надання. на '!'ри 

= 

роки ГЛИНСЬКОІ~fУ сотнику- Ан

тону l\рИJІ:ВНІ BCbKOW)' Відкупу 

податні в з .І'.убенсь!'Іоrо І МИР

го-родського полк і в та rrpo на
двння йОІІ:У у тимчасове воло

ці ння w:.Красного Ко11ядинR. 

Справа про організац ! ю ре-

3() ЛИЩІЯ-

1 серпня 
1740 ~ -

вt зі ї та ревізькі вtдо11остІ оерnня 

?9ffi """ 

?900 15ІІ 

Новr>ородсько! CO'l'Ht Стародуб- 1740 р. -

ського полку. 

Спрвве про ремонт гребJІ! 

на р.&ивнь бtля w. . Глухtв. 

Справа про відновлення 

яриарок на ЛtвобережнВІ Укреї 

ні, заборонених на час епіде-

w.ІУ. 

rрупня 

1?41 р. 

червнР-

вересня 

1?40 р . 

10 беt')езнF -

липня 

1740 р . 

2? 

20 

дР1"'-ЦJІ/ІІІ'.І.УІ'СРЗа • . 1~- 7т. 

'(91 І5J 

?97 І 

7975 2 ' 
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Справа про напад гаІІ;цаwакfв 

на 111.ІЯхеrоьІ<і wаєтностt Право- 'і!7 червня 
6ереиноІ Украjни . ~~о~:ня 24 

r9?; 29885 Справа про призначення walto 
ра Васи.tя У'ІіІаковв коuен:~r.антоu 

1.1 . Почеп з аuісrь Гри горія Пав.х -

ва та реєстр wайна R боєnрипас ·iвj3 ~~~~~~ а 
Почепської фортеці . J740 р , 80 

797 2$1+ Справа про оргаиtзацtю робо 

ти коwіс ії по :ir.euapI<aцf у KOIUf.O 50 пі mя 
вІ:в wіи Росією f 1уреччкною. ~g~н; . 350 

7974 І847 Справа про набір з JІ t вобере! 

ної УкраІни лереселенцtв в Оре ~с~;,~~~~-
бурзьку губернію. І740 р . І55 

7975 2157- 4 Справа про шукання козацтва 

Гиатоw m василеw .Z.е11ченка~.1 

ИИТЄ.ІЯІІИ с . ВоJІОКІІf'ЯНЄ Г.11ухfв

ськоУ сотні Ні~инськоrо no.vxy . 

29 6ерезн -

•tJZМ11 р . 21 
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7976 2419-2 Справа про за6езnечення аит-
~оu та nро;цукrаwм '1'урецькоrо 

І ".~""-І:;;:;:-~"о· •І••• 

tioc.ia /с.1!11.уючого до Пе"Терdурrу~Ічнн 
tra іІого поче'J' пі.11. час проУзду fи~~ 
tто htвodepea:нHi Україн і . Гt.112 рр . 29! 

7977 2419- : Справа про зdtp пІ;цві.11. у по.11 
ах JІіво6ере21:ної УІ(раїни д.11.11 

р упроводу турецького noc.ra . 

7978 2419- 4 Справа про з _бір козаків t ко 
ЗЦЬКОЇ О'J'Зj)ІІИНИ ДАЛ зус'J'рІчІ 

Іfурецького пoo.ii:a , лро·заdезпече -
я його провіантоw '1'3 про кривд , 3 вересня 
апо;ц і яні почтоt.1 посла жите.аяu fе~ня 

}ftЮІнського по.uу . !742 рр . І7І 

797 5122 Справа 11ро розведення на кі -
них заво;цах Лівобережної Украі' 

ни коней ,n.ІЯ іwпера!'орських вересня:-

~~·~. 

7980 5853 Справа про з • ноування осоОи 
запорізького козюса ~и'1'ра І!ак 

с11uова ІвайЖи 1 заrриwанного на . 
Ч ерніrtвськоuу RЗРЗП'tИННОІ.ІУ lf,o -~~р~=~ 'J'НЯ 

93 

пост! . !7110 р . П 

Ai>1к.UЛMPAVl'CP 1980 Зо •. м.316 - І:h 
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798] 590І 

7982 59С6 

798.J 59І8 

7984 6366 

Справа про передачу на розе 

.11ідування в Батуриноьке сотен

не правління донесення глухів

с_ького коuенданта Де.11атура.прс 

переоd'І'яження підводною повин-

ніс 'І'ю його рангових підданих с . ІЗ гр;-nня 
ШаnоваJІівка нtжинсьхого падку . І740 р. 

!739 р. 

Справа про збір відоuостей 22J!ОВТНЯ 

з полк.ів про ocid , які uають 
І739-

зловжива ння по сщжdі . ві~4gн~р . 

І740 р . 

Справа про видачу грошей ~ 

f'pd . / зг і дно квитанції , г.1ухів-
8 трізвия ські й гарнізонпНІ канцелярії д· 

реuонту караупьних приwіщень . i~i·~. 

Справа про розсJІідування сJІ.у 1-

dовю: ЗJJо:вживань СОТНИ!їа Ніжин- ' 
ької Jфугої сотні Леонтія Мзге 

овського та ніжинського по.t'ков 
ика Івана Хрущова . 

Є колії док-тів за І735 р. 

~в ;11,ок-тн і колії за !738 р . 

Іі7~~ЄСНJ 
28 сtчня 
.І742 рр. 

Пр• •• · 

67 

156 
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7985 6434 Справа про п~жІtняnя заходj 

д.т боротьби з епtдеutяt.ІИ в 

Старо-~;анzарськіЯ comt Полтав 2°:-~~~падІЗ 
ськоrо nоJІКу, І740 р . ІІ 

7986 7(171+ сnредt.1еню1 КанцемрfУ про 

798' 8559 

дозвJ.1 uо,Qавоьв:оuу дворянину 

Григорію Радескулу оое.ІІИ!'ись п 

JІtвобере:жні JІ Украrнt . 

Копія . 

Справа про ВИJІ.8ЧУ паспорта 

циганськоuу отаwану G.JJобfдськи 

поJІКtв Nyxalt.ay О:Іенку на проїз 

з u. Г..11ухі:в в С..ІІобtдську Украї 

ну. 

30 серпня 
І740 р, 2 

796 Справа про !'Иuчасове звt.n.н н-

7989 8562 

ня від засtдань бунчуковоf'Q rо

вариmа Васим Іуракоsського 
/в зв • язху з розгмдоu справи 

його род11ча , генероJJь11ого обоз 

ного Якоnа JІизогуба/ ta пр11зна 
чення на Ного wtcцe сrароJІ.убсь 

КОf'QПО.1ІКО:ВОГООбОЗІІОГQ!.!иКО.t;У 

Ханенка . 

Справа про прохання нtииноь-

~ї в~~:о;о~. с~~~:~и призначи 3 J~~в~~ 

Дру•. UЛМРІІ УРСР 19116 ЗІ•. №37G - 12t. 
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7990 8538 
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Справа npo призначення ГJІ.У

х!вського сотенного о'l'а11ана Де 

1.1.• яна '!УранськоГQ виконувати 

о6ов • язки гJІухtвсько го сотника 

заиtсть поwеРJ.!ого сотю1ка. 

7S9I 4І49 Справа про ко 11плектування 

коиіс і Ї по деиаркаці ї комонів 

11 і ж Росією і Туреччиною козака 

ми і! старпиною з ЛІво6ережnих 30 JІИпня 
і С.106ідських по.п;ів та про fві~я 
за6езпечеf!НЯ ко11ісії пров і ан'І'о ; !7Н рр, 232 

опре.цілення про налагод:аенн 

ігуuен о11 Рихлівоького 11опас'І'Ир 

переправи пакет-поm'І'и qерез "о 

пастирський Іорпівськи й переві 

;;0~::~ь~ 11. О:!сниця до 11, Іh~У~:И 

7992 9225 Указ КанцеJ111рі: ї про nриско-

рення робот~ кролевецької ко11і , 
сії 110 розгляду грунтів клі~кі -
qьких і qепліУвських козаків 

поручикоu 1Dатлау11ови11 і військ -

::;и:~нцеJІЯрис то11 Павло11 де1160 -,Н~~н~. 
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7993 9998/2 Справа про реорган t зацJ D з do 

7994 9999 

РУ по;цаrкtв з насе.~~ення лtвоdе- ~~Р~~тня 
РЄ!ШОЇ України ; І740 р'. 

про видачJ грошей в контору J Р.с"ьк 
Війс:ЬМВОЇ кодег!l за ВИГО'1'0В-

ення у w. І.tосквf П ' Я'1'И зпаwен 

.ІЯ ЧJГJЇВСЬRОЇ KOWЗIQ,H . 

Справа про наІіагання ю~:mни 

лухівського соf'І!ика 11.а!'Вfя lilaн 

.ІИПИЯ 
1740 р , 

овоького Ксенf ї nовернуm u.чин r§ ~~~~я-

І ,~"" . ..j-;;;::;:-••<то• І ····· 

І-24 ; 
29- 35 

а р . Івртt . І740 р . !2 

7995 9664 

7996 9685 

О'Jре;цf,11ення Канце.аярІ ї про 

сrанов.11ення кt.in.кocтt козаків 

а УхраІнськtІt JІfнІУ ra Васк.п.
І:вськоку ~орпос тІ . 

Справа про нsuaN11111я Єв;цокі ї 

вановоЇ , :а:иtе.~rьки u. Г.аухjв , 

J:І;Цериа'nІ паспорт д,11я rоргtвлі 

а JJtвoбepeJ!н l J! УкраlнІ . 

9 .!ІІТОГО 
!740 р . 

ЗІ оtчня
л:ютого 
І740 р . 

7997 9686 . Про on.nary уtрмwання 4-х ко-

ней ІзuзІ!.11Jвсьхого по.11ку , зa.r.;i Jf;;~ 
•ених у Нtnж:ькtІІ ПеJІІІfІІ cof'll· . !'740 р . 

Apyi<. ЦЛМР!І УРСР 1'.1116 3•~. Н.370 - 12r 
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7998 9687 Справа про ПРИОИ.l!Ку КВІ!ТЗН-

цtї архат-е.погородоькиu по.акав 

никоw Дуровиw про взлтrл 3-х 

коней з wаєтнооrеR генера.11а фон 
15- 25 ІІ!тофе.жя в Коропоькtй сотні Ні -
січня 

жинського по.цу •. І740 р. 

7999 9688 Справз про відсиву гро!ПеR 

в Канце.11Яріn ГОJJ.овно:t арm.аерії 

за варrість 11кіри коня , зsяи111е 
І5- 2б 

ного у w. Ніжин Поручико11 О..ек-
січня 

оандроw Хитровиw •. І740 р. 

8000 9689 Опреді.пення про вfдрЯJІ.:аення 

г.11ухtвськи.w коwен.цанrоw КИ11кі -

ниw ДО Канце.tярf 'і ОlІ,НОГО о<!1fце-

ра ГJІУХівського гарнізонного І2 січня 
Ідохку . 1'740 р. 

800! 9775 Справа про видачу подорожноі' 

пtдnраnорщику wооковоьного }І.ра-

г.унського noJIКy Івану Крутову 
5- 25 

на про їзд з 11 . Гпухова ;цо 11-ка 
.Jlm'OГO 

ЛyRot.uя JІусsеноького no.uy . І740 р . 
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8002 969! 

вооз 34473 

8004 32276 

воа 32275 

вros 3221s 
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з А r о л о в ~ 11 

Справа про пt;цnерджеmtя ви 

1<онуваm пі;цво;цнt ловинпосrf з 

ПрИJJуць1<ого ПOJUCY ло леревезен 

ню провfанту ;ц.ІЯ JІвдозького п і 

хотного полку з uагазейпів u. 
переясm1' до u. ПрМАf1<и . 

Рапорt" ПОJІТВВСЬІ<Оf ПО.ПОВОЇ 

С'!ар111ини про одериакня у1<азу н 

з:ві.льнення:вt;цзц.га.11ьнnхповин 

ностеn /кріu консиотенських no 

ІЗ-25 
.ІІD'І'ОГО 

!740 р. 

-<Іор f в/ грузинсь1<их дворян , по- 15 JІИпня 

селених у ПоJІ'fа:вськоuу полку . !740 р. 

Справа про ЗНЯ'І'ТЯ каран'І'Мн-

ого форпосту у С. ПЄrрfвка По.І І ЖОВ'І'ІІЯ 

'1'81ІСЬКОГО ПО.tКУ в ЗВ ' ЯЗКУ 3 пр -..Гс':~а;в.а 
пиненняw епідеwІУ . !74! рр. 

І ,";~·"'"···-........ ,." .. 

Сnрава про розс.11t;цуваmtя 1.10; -
JІивостf еп і ;цемtї в 1.1-ку Стар і Іб ~~~~; 111 
Санжари ПоJІrавського по.пку . !'740 р. ІО 

Справа про пока рання кия№І 

козака новооаниароько f с~нf 

Ан;в,рія u,удраqею:а за загу6.11ени 

указ Канцемрf r . 

дР!•· ЦЛМРДfРСІ' 19$6 Зо •. НІ37G - 12<. 

20 серпня 

d~Ь°~~ 
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8007 32272 Справа про ві.11.ря.uае;~ня на не 

виR корд.он ~ Туреччиною 65 ко

з<JКіІІ Гщх І вської сотні Ніжин

сьІ<ого полку д.пя зустрfчІ туре 

ЦЬІіОГО ПOCJJa . 

8000 6227! Рапорт пр.11тавськоУ по.uовоУ 
о тар111иии про розв ІАХУ китаІtго

родськиu сотникоu Єрофеєu Cewe 
новиu в степу вf;JІ. р . Са11ара ;11.0 

Ібсерпня 
!740 р. 

К<>•••кtМ Про ~•· 

~~Р=~р;ца R узОереuя Азовського Н4ьР~~ня 2 

80СІ9 32270 

рапорт ПОJІ'l'ЗВСЬКО~ 110.ІІКОВОЇ 

с тзршини про одержання указу 

затриuа'І'и 3-х козаків втікачів 24 серпня 
з коuпанійсьхого no.tкy Пав.1ова і 1740 р. 

Реєстр с.1уиОових ;JІ.окуwентІв , 

ооrриuаних ПоJІnвоьхою по.о:овою 

канцемрією :~з ОерезнІ , квітні й 

~~:~=~Ї ~;~ц~~я~t і~нера.11ьної ві i -H~i"~. 

80ІО 32269 Справа Про наuагання l.tipl ї 
заньковськоЇ , JtP)'niни старооsн

~арtвоького сотника , по:вернуm 

~аєтиості свого поwер.1ого брата І;е;~~~=я 
ригорІя Ч'ерняrа. . І740р. !б 
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80ІІ 32268 Справа npo ого.пошення 11 По.1 

тавськоuу ІJо.ІІКу wяру з Туреччи 

ною та лро цереuонІю ого.1011енн 25 квітня 
миру у u. По.і!тавє . І7ІІО р. 

80І2 32264 Справа про лере;цачу в ПриJІу ь-

80І3 855 

ку по.вову канцемрtю гpomelf , 

з!ОраНІ!х на бjдівницrво церкви 

lhlKOJiaJІ у W- Kf Кобе.ІІЯКИ , В ЗВ ' 

язку з cuepтm збирача пов:ертв tgz_4 січня 

І7ІІО Р • 

Справа про спір за грунm wtla. 
в:ите.ІЯWІІ w:-каЯw:пІ.u.НІnнсько 

І ,~.:.1~ .... <ТО• І • ... ·• 

гs no.uy :J Гаw:а.11 J всьfІ'иw: wонас ig8~~~; 
tиpew. І740 р. 62 

еон I8IS/2 Справа про передачу калі rан; 

80І5 4034 

Шат.кауw:о:ву на роз с,11 t ;11.у вnння не 

вІ ;11.шкодуаапня кро.1евецьхою-оо

rенною старІ!Іипою :вкрцаного waf! 
на у q-актора fн;цукти Сtе-'/Іана 

хwельника . 

Ревізькі :вtдоwостt Но:вгоро.ц

сь!'оІ сотнІ СтародУбоького поJJ-

ку за І740 р. 1740 р. . ПЗ 



80!7 7396 

- 4І -

Ма'l'ерfаJІИ r:po зОfр податкі:в 
та :випла'l'у жалуваР.ня за irnireн1 ;~ 11~~тня 
'1Исtола:ц І740 р. І740 р . 

Сnредf..11ення і указ про лере,rJа

чу на розг..11яд J<ОНОТОІ10ЬJ<ОГО оо 

Т€нного прав..11tння чоJJобиrноУ 

жителя w. Г.1ухів Фе:цора С;mнче1 

1<а про неповернення його дружи 

ні боргу 26 кароованцfв /за І 

куфУ горі.І'!ю1/ козакоw Грицькоw 

~~~~0:0:11~ . н;:::~::;о к~::;~- чн~~я р . 

80І8 ІООІ7 Спрам про зві..11ьнення від за f 

80І9 І9254 

га,;~ьнонародЮІх ловинноотей Є1здо 

кії Іванової , убогої J!И'l'еJІЬки 

=~~а Нові Млини НіЮІнс ького пол І'~~~в~~ 

Справа про кривди , залодіянJ 26 серпня 
ЧЗСТИНЗW! регу.ІЯрНОЇ apuiJ ЮІТЄ п~~ 
JllHІ Чернігівського пмку , І742 рр . 

8020 бІа Справа про наuагання вдови 

!п оручика А'1)анасія Артюwкова Сте ,ан 

Іниди , повернути майно свого по-

А.ер.пого 6рата Іг11ата Деревиць.ко 

Іго у с . Прохори Прохорівської 

!:: отні Ю&1нсьхогопоJJКу . 

50 



602І 4(!73-7 
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s " r о л о в к 11 •д#F. л ~ І 

Справа про вм;цачу :zа.1"ування 

за І740 р. гenepa.n-uaAopy Іван> 

П:ипову з UІнІстерської канце.1.ч ~gpe~f~~я 
рі У wa.11opoc І /~ських справ . І740 р . 

Оnре;цІ.11ення про передачу в 

Генера.11ьни R :вfRсько:виіІ: су;ц ;цоне 

сення коsаха ПочарськоЇ сотні 

Сrаро;цубс11І<ого по.1ку В1.жипа Ко-

сини про неnо:вернення бунчукови J 

товаришем ЛеонтІєw Га.tецькиw гв ч:ер:вня 
гроwе!!, позичених у \"!ого батька !750 р. 

8023 Укази Сенаrу ra опредІ.nення 
про вf;цс"№JЗКУ за cтapfc s11 ПСJІКо -
никjв Івана Синя:вtна J:I Сеwена 

Поа:озо:ва та про присвоєння Ум 2~~~вня 
чину бриrвдирtв. І740 р . 

802ч Справа про видачу »:SJІУВSИНЯ 

вt;цставноwу чJJену Генерамної 

!вІRсьхової ха~ще.кярtf Івану Си- п серпня 
ня:вfну за травекь-оерnень І740р І740 р. 

еО25 Справа про втечу з Угорськог 

гуоароького nмку козаків НіJІИн 

ІОького , rа,,.яцького R Чернtгfвсь 8 .~Што го 

1 ':'"~"'1 ; •. , .. " .. .... . 

~ого ІІОJІК!:В . І740 р. І8 

JІ.ру•. ІІЛМРДУРСІ• 191.!б З••. ,о/137б - 12t. 
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8026 Реtfзька вtдoufcrь про хіль-

jR ісrь дворів , виборних 1<озаків 
та підпоuічників у сотнях Пере -

11с.1tавоь1<ого поЛІ<у . І740 р . 

8027 Справа лро повернення в Угор 
J::: ью1 f! гусарсь1<иіt поJІК втJ1<ачtв , 2З січня-

802 І24І4 

Ізихідців з Лівобережної УкраІни ~~~5з~~ І5 

І7З9 у . 

Справа про звинувачення nрик -
жчика васиJІя Прохорен1<а у від

критті указу Канце.ІІЯрt ї , а;цре

со.заноtІУ dунчуковоuу товаришу 

ЯкоБу Якубовичу. 

І740 р. 

з~~::цня 
лютого 

І740 р . 

8029 І24І2 матерfІt.жи лро повернення на 

8030 І24І9 

форпости дистанції Ново-Троїць 

кого драгунського ПСJІКУ втіка-

чів та козаків , відрядиених за І4 січня 
пpoвiawrou . І740 р. 

Справа про передачу на розе 

.1tідування в Чернігі.зську палко у 

канцеJІЯрію протекцtонування 

dунчуко.зиwи rоваришаwи Григорі u 
Савичеw та Івано u_ Сангурськиі-1 

!\"Озаків у Сосницькі!! сотн.і Чер. 
нігівського по.JІку . 

І8- 24 
січня 
І740 р. 
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80ЗІ І24І8 Справа про лоІСарання за вtе 

чу з КонотопсьRого форпостt.ко-

заків !Fи110111а Е:і.ІІИчен~а та Зіньк 
26 

JIIO'l'OГt 
!Боrданенка з с . Сосюв1<а Коното ІЗ березю 
Іської сотні Ніжинського поJІІСу. І740 р. 

8032 !2380 Справа , про на uагання чернІгt -

8033 12379 

Рького поJІІІ'о:вника t ко11ендан'І'а 

Іволодиuира ІзuайJІова одержати 29 січня 
озвіл на поїздку до w. Москви , 1740 р, 

1739 р. 

Справа- про видачу паспорта 

подорожньо ї oo~a'I'au г.~~:ухtвсь 

~го гарНізонного ПОJ1КУ -МИкитt 
БаJJабае;11у та 1вану Ракнтіну д;щ 21 .л.истопа а 

упроводу колодника ·Зінця Нико- ~~36ічня 
о:ва від u, Г.~ухі:в до u. Поокви І740 р. 

1740 р. 

8034 12378 Оnреділення про видачу, пасло -
~а uайору КИївського драгунсь-

мго поJІІ\'у lrene.u.e:11y на проїз.ц 29 січня 
з u. Київ до u. Петербург. Г740 р. 

8035 !2375 Справа про видачу паспорrа 
прапорщику Пав.11у Аnосто.цу на 

проїз.ц з u. КИїв до u. Москва ! люrn іІ 
u. петербурга . І740 р. 

Дру<. UЛМРДУРСР 196(; З•w. МЗ76 - 12У 



ВОЗ6 І2673 
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Справа про к.~~опотання черні

гівського по.икового канце.ІЯрнст 

Dxкwa U!ефовича фдераа'І'!І nосцу .J,;~~ 
бур1.111сrра в ратуш і w. ЧернІrІв. !740 р . 

І789 р , 

803 І2377 Справа про надання дозволу 
jосеJІНтись :в по.пах лtвоС!ереаної 

І1країни rs звf.n.нення ві,11. noJtaт 
ів хорунпх Війська ЗаnорІзько V аовrня 

го Взси.ая Басараба та Івана !(уз J7~~ня 
Іцеєви11а , І740 рр . 

!740 р. 

8М Q-трзва про призна11ення ~нер .ii-

~aRopa Івана [Млова управите.11еu 
рнвсС!ережноУ Укра ї ІJИ заt.tІоть re 
~ера.11-uайора Q.І!екоандра Руuяице б- 22 

~і~бз~~ 

~~ ila'l'eptami про :ві;цря,u:еиия 
унчукових товаришів Івана Гзt.tа 

1ію ra Івана І(у'І'невського д.ІЯ 

часті в с.11ІдчІІІ xoufcti Шепта
івськоУ во.1.1ос'І'і Стародубсьмго 
О.ІlКу. 

8-9 
квітня 
І740 р. 
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8040 Справа лро наwагання житель 

ки w. Г.11ухів Нtжиноького nо.ІІКу 

Єв;цокіІ Іваново У прискорити ро: -
олtдувания втечі Т8 ·кр З.JІ.І •КИ ї' rз ~і~~~ 
11а!Іна о.иу,жннцею І.І.арtєю . !740 р. 

804! СПре.!(f.1ення про перtЩачу на 

розг.ІЯА в Г.вухІвоьке сотенне 
прав.1fнпя ,11,онеоення старости с 

Іfроо.11.авець r.11ух!ВСЬJ<ОЇ OO'tH! Ні 

nноького полку J.!ико.ІН Березин< ько

го про оnаш пооtвtв та оtножа~ 1 
в 11аєrноотях ПО.11'1'8ВОЬКОГО по.п-

ковника ВаоиJJ.Я Кочубея 1ите.ия111 з березня 
с . Хотеви.а:ева . !740 р . 

8042 Справа вро передачу на розг 

.u~д &Г.11ухtвоьку рату111 ;а;онесенн 

JІtкаря кмївського лtхотного по.r 

ку Гемєрта про захоnJІення J:Іorc 

wanнa візника1111 О.ІІекоан;цро11 Куз 

нєцови1.1 та Іваноw BoJtКoвиi..t , ю!

тeJIЯi.m с . С'tес.11авоького Во.11о;ци 

ІАИроького повіту. 

00<!3 Справа про ви;цtну паспорта 

підnогуч11ку Et.110:.:ie,oькorJ піхо~ 

ного лову Якову Ко111кtну на збі~ 

підвід ;ц.ІЯ перевезення 400 рек 

21 березю
тразия 

!'740 р . !б 

рутfв з 11-ка ЯwnІл.ь НІиинськогс 19 берези 
полку до u. Білгород. 1740 р . 

Ai>r•.UЛMl'Jl)'l'(;P 19'!6 з ••. .'4137G-12т. 
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8Qtl4 Справа про передачу на роз -

о.1f,иування в Н t.аи1юьку nо.ІІКову 

канцелярі ю ;цонесення nоJІЬськог( 
ш.ІЯхrича І<аз ЮІИра КащщевLІЧа пр 

к ••• " " " Щ•~• · 

~апа,ц на нього 11 а1t,цаuакtв , по~Іt 20 dерезн 
тя ra захоплення 1.1зІІна . 1740 р. 7 

~5 СІ'ІредtJJення про ВІІJІ.ЗЧУ JІЗ.!)'Е ! -

ня за !740 р . управ11теJШ Jіівоdє 
режної України генера.11-wаІ!:ору 26 dерезн~ 
Івану ~пову . !740 р . 

8046 Справа про зві.11ьнення вІА в11 

конання нЗАwірних підвідних по

винностеІІ а.иrе.11!в с . І~І.еа:енхи 

t;тарод.уdської ооrиІ оозrаmовано d~Р~ня - 9 
ro dl.nя ПО'DТО:SОГО rракту . !740 р . 6 

8047 Справа про ВІІJІ.ачу по;1оро:аної 
npeu • єp....wallopy ТроУцьноrо квв а

JІерfІІського ПОJІКУ Івану Деко.11ер 

~а про їзд з 1.1. Гщхfв д.о uІст 

!.looirnи і Петербурга ; 

.понесення значкових товари11і 

київського пощ Роwана Саврана 

тз Івана ФИ.11оновича з прохапняw 

~:;;: ;~с:~Р!Кр::а:~~~~А вt.и w. rhgбP~~н _ 4 
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8048 Донесення Г JІухt:воького соте 1-
ного прав.ttння про розшук писа 

ря Сачинського ;цц с.1 t ;цс":ва пр 

бу;цf:вниці':во ТроїцьмЇ церк:ви У rs .аиІІня 
" . Г.uухі:в . !740 р . 

8049 Опре;ц r .1ення про ви;JІ.ачу :аа.иу 

вання з ка1Ще.1.11рtї "a.topootiloь 

ких зборІ:в козаку Ан"ону Поє-

;11.инщико:ву за час перебування ІВ серпня 
його :в "урецьиоuу ПО.ІОНІ . !'740 р . 

5050 донеоеJІня nоJІІ<о:вJІИІІ'а охоче-
ІІ'Оt.tонного паюсу Ваои.ая Часника 

11ро о;цер:аання нових ·по.uового 8 .11ипия 
А со"енного знаwен. f740 р. 

805І 7555 Сnрава про ОГОJІОІІІЄННЯ в пол 
ках JJtвoбepezнoY 1Jtраі'ни указу 

Сената про rpayp у зв • язху з 

1 ·~."""'І "···· ." ........ . 

:~рттю tuпера"рицІ Анни ~озні -}94№~~ня 7 

805 Донесення Н1.аинсьиої по.пов ї 
К8fІЦЄАЯРfЇ про НЄЯJІИ!ОТЬ на 

розг.ам с-nовоі оправи про обр -
·зу особи підпоручика АпфІноrе-

иа Дани.аова та яt.tnі.1ьоьиого со - 5 січня 
пика №xaRmi ОО0.1онського . !740 р . 

Ар)•· ЦЛМРд УРСІ' І~ З>•. м.)711 - І'h. 
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Справ8 про переjІ.ВЧf на розс 

.1tuвання ~ Кро.1евецьку сотенну 

кdнцемрІю Аонеоення козака с . 

РевутnнцJ nxиwa Іваненка про 

захопJІення його грунтів 6унчу

кови11 товари111еw дзниJІоw За6t.JІОІ 

8054 Про11еwо1Ня Канцемрtї до 

Військового п Ьх Ідного ко11ісаріа 

ту про п{:ІІСИJІКУ з wtcт Перелс

лtв f Бубнів 50 СJаІ!дакtв , не 

при;аатних дм оллаву в олиснt 

:~й є~~ ~:t . wаєтності у Ба туринсь ~gвн~. 

8055 Справи : 

про на11агання tвангороjсь.':о

го сотника І~lатвfя Кониського 

о;аер.аа'l'и відпусn:у з Васишів- ~f.;";~ 
ського 'f\OPПOC'l')' ' І740 р. r' ~5 

про заwtну козаків на !popnoc 17- 24 січф 
тах JІІво6ереиноІ Укра Іни ; І740 р. б-9 

про ваwагання іІ.РУDНИ коропе -
ого І~отника Григорія Трохиwов11 

а Wtiptf ПрИСКОРИ'l'И 'l'epUtH Сф rr- 24 

С:и на ФОРПОС'І'8Х п '!'0.JІОВtку . ~7'4Мя р. ІО-ІЗ 

8056 2372І Справа про огоJІошення в в ол- . 
<ах .1І І во6ере1 ної України указу j~ ~~~~;я 
Сената про з6ір~~оУ11ок . rrчo р. 
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Ю57 4585 Справа про в11;цачу рІзииw SI січня-
oco6aw ласлорrtв І лодорожЮІх . ~ гру;и;ия 

40 р . 25 

8058 49'51 Справа про розс.rІ;и;ування CJJ.y 
іСІових з.Ювживань новгороJІ.сько- р)УАНЯ 
го соrника Сте1!ана Су]І.енкова пі 40-

25 К1ІІТНЯ 
час проведення ревІзІі' 1740 р . І742 р. 28 

Ю59 32274 uатер ІаJІІІ про збір мзакtв 

з поJІКів Лtво6еРежиоУ України 

для .~~агодgення Перево.ІІОчаисьмї 
.~1~~і~~я 1 .орrеці у Ло.~~тавського лову . 

,,,.о 237І9 Справа про 6удtвницnо каu • 

яної церкви св . Wмие~ая у w. б січня 
г.аухів Ніииисьиого по.u:у . Г740 р. 

І738 р . 

006! ЗОІ'74 Справа npo призtн1чення капі -

іана Пеrра Безо&разова acc~ow І2 вереси 

-ra про дозві.11 llouy на поїздку !73&-

до w. петерСІJрга . ~Еьс;~ І5 

Ї.740 р. 

8052 Справа npo розс.аtцваюrя хри .. 
заподіяннХ мте.tЯw Полrавськоrо Б4&:резн 
поJЖу co.!;!l,ara wи ra оNцераwн ре 28 .шrого 
Гуляриої apwt ї . · І742 рр. 23 

ДрJж. lUlд~JI УРСР 19111; ~·•· ..-~т6 - IZt. 
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8053 атре]!.f.11ет1я про пере;цач-у на 

;>озгл~ в При.~уцьку по.ІІКо:ву кан 
цецрtо донесення tгуr.1ена Рниі -
ьRого wонас mря про захоп.11ення 

конеІІ у wонастнрськнх пf;м,аних 

:~н:;:І(> за JІевчасне постачання 2j7~~p~~m 5 

ВС64 Q-rpaвa про в~ачу паспоР"lВ 
вдові пt;ц1tанце.11Ярnста wa.11opocHI 
сью1-х аборJв Степана Проrопопо-

:·~в -:::~ ~:а;~;ї~к~~~ r.1 . Г.ІІУ - 2 r~ige~~я 2 

8065 Справа про оn:м:ошення в поJІ!( х 

е<Jбб 

ЛІвобереаноУ У1tраїнн указу Сена 
та про з!'І6орону надаваm пt;а,во-

дн особаr.1 , які не t.tаиь пр,цор~ж )І~~еg~~ез 
н іх . І740 р . 58 

Q-rpaвa про 11~ачу паспорrа 

піичоt.tу tt.tпера~орської прИJ.Вор

н.ої капе.11и Сергію лаrn СІеву на 

про1з;ц вf;ц u. ГJІухі11 ;цо 1.1 . Uоок 

" · 
8Сб7 4а73-81 Справа про вн п..1ату аа.11ування 

Сер6ськоt.І)' !І Уrорсьвоr.1у гусарсь ~t~=~eзJ 1
-

:кнu пот:аw . І740 р . V 
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8058 Донесення сосницького соnrик 

Па:вла Політанського про при6ут 

тя :в кowtctю по роз1о1ежува1J11t1 з -
wель з Туреччиною на за1о1tну 

;:::~ського сотника Федора 121~~Вп~. 

eD69 Справа про вt;nnрШІлення ука 
зу коро!'"ськоwу отаuану іІкову 

Борд.ачеп1<у nовер11ути nри:в.!!!Існе 

нt ниw гроші :воронtзького wіща 

нина Герасиwа .\ртеuо1н~ . 

/ .. . /-
5 JПІnня 
1740 р . 

f!IJl( Рапорти :вороиJзьжого 11 кро-

B(f/J 

.иевецького сотенних nравJІіиь 

про одераания указу затриwуви1 

КО.!ІОДНИКі:В , якt BtЄKJDI 3 Г.иухf -і~:~~~; 
ОЬКОЇ в • язиицІ . :r740 р . 

Справа про розолt;ауваннн Bfj 

чЇ з форпоотноУ о.11уа6и козар;а 

Сооницькоі сотні ЧернІгtвсько~ ~~;~ 
по.,11ку Филиuоиа Шати.,11івоькоrо. І.740 р. 

АРУ•· ЦЛ.\\ І'АІ'І'СІ' 1986 За •.Н.376 - 121". 

l "'''"j "~··· ••<1<'• ••••• 

21 
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Справа про спроОу 1<апrенар

.wуса ГJІУХівського гарнізонного 

полку Онисиuа О::wолова покрІпа 

чити Ою1ська .lіовгого з родиною 

та Федора 11 Ониоька SаО:оцьких 

К роІ• •• 

жиrе.11ів с . Пусrогород Г.1ухівqьR ї~~р~~;вн -
сотнt Ні:в:инського no.axy . І7ЧІ р . 34 

ват~ ІЗ346 Справа про з:вt.аьнення г.11хt:е 
ського отаuана Івані~ Стожка :вf)'] 
проведення ревізії в Я1.1пf.11ьські 120 серпня 
сотні Ніжинського полку . І74І р . 4 

OC!l4 І3345- Справа про ви,цІ.11еНня кошrів 
на утр111.1анн11 rурець~их військо 

вопо.аонених у 1.1. Роuни ЛуО:енсь 
кого по.пу . 

19 серттня 
І74І р . 

SG75 IS226- Сnрава про [7І' О JІ011ення в пол-

S(Jlб І.;1226 

ках JJІвоО:ережної У1<раfни указу 
Сената про відсилку дрfdиих ері -
них та ці ~нrих грошей в канце.1111-

рtю wонетного прав.и!ння та про 

заuорону вивозиrи дpfdн:r uoнery ~~t~~f~вня 
за кордон . І74І р . 

Справа npo _роз111ук uaRнa , ~а

хоп.аеного у канце.ияриста ua.a:opo 

~~~~:ких зО:орів Якова Дадзинсь- ~4ір~~ня 
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g(J17 ІЗІ20 Справа про спір 11fж 111апова -
.11івськиu сотником Marniєw Соха -
СЬКІ!ІІ f J'ІДО:ВОD ПО.ІІКОВІ!ИКЗ ОХО'ІІ 

коwонного поJІКу Карпа Часника 

за право корио'І'у:еатись коJІоІІ з 

ІІJІИна на р . Борзна у с , Мико.л11 ·Івё ічня
ка Шапо:ва.лfвської сотні Ні~нс~ 1 JІDТого 
кого ЛОJІКу . !74! р, 

!'740 р. 

8СУ78 !37!7 Справа про розОJІідУваннл 

ват9 І3484 

ЗJІОВІ!ИВЗНЬ пі;n. '!ЗО ревізії під 

;n.аних Новгородського Спаського 

11онаотирл у !740 р . 

І74І р . 

Справа про відоиJІКу :в прид-

11[В:дня 

rн2н~р. 

І·"."""1-;;;:::;:-."""" ..... 

48 

:~=~е:~~~::;:о:~:т~~~б::Р;: : ~tj~р:вня 
КроJІе:вець Ніжинського по.ІІКу . І745 р , 26 

8080 І3482 Матеріали про ціни на продУJ( 

ти й фураж на базарах у Старо- липня 
ду6сько11у ПОJІКу . І74І р . ІО 

Л.ру•. ЦЛМРДУРСР 1986 3••.1"137б-12т 
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808! !348! Справа про пере,1ачу на розг. 

6082 !3460 

6063 !3578 

JІЯJІ. в генера.n.нніі вtRськовий 

СУ11. lІ.ОНесення 68!')'рИНОЬКОГО со-

тенноrо 11рав.1іння npo крив,1и , 

заподtянf отаwану с . А!'1>11і Ба!'у ин-

ськоУ CO!'Hf Ні.инського по.ву 

У.1аоу .І~Іорrацькоwу ко.ІИ•ніw: шеn

~акtвоькиu ~озорце1> lв.аноw: Вя!'- ~~~~~вня 
ковоькиu . І7ЧІ р . 

Cnp!lВa npo повернення худоби 
Г.11ухtвськиw: Пеrро -Пав" tвсь.киw 

1.1онаотире11 ntмано11у. Кири.1у Бар 

tn аченку з с . Черневе Батурннсь -
З жовrня 

ІкоУ corнt НJжинського по.uку ; І74І р. 

опре.ц!О11ення про переведе1mя 

\cJJJ .lІобротове й А~щрtївка з Г.11у 
хfвськоУ сотні в Кро.иевецьІСу 

3 m!ПНЯ 
Ь отню НІ.инсьІСоrо no..u:y. 174! р . 

Справа про пfJІ.'tІІерlІ,&ення гху 

Іх tвськи11 соtнико11 де11•яноw Тура -
Ь ькнw права во.11011.іrи 11.111ноw на 

5-22 Шоспа 6ім о . Собич Нfuнсь 
О'ІНПВЯ 

ого no..u:y . 174! р. 

!-З 

24 



- 56 -

І ···- · 1 ·~;""~-;;;::::-
.... N ···- 1····· 

8084 I3S77 Справа 

8085 !8575 

про передачу на розо.1.tмван 

~я в г.~ухівоьке со'tенне прав.11Іи 

ня чомСSмnоі ЕІте.11Ів с . J.11аяі 

ГJІухtвськоі' сотні Нf.ииноького 

по.ІІКу про захоплення у них 4 

;:::~л~:::~ :~н~:~~:;:а; ~~~с~~ 2•8 
про передачу на розг.!ЯА в 

генера.nнмА вtі!ськовм І! СУА чо.1 -
сsмтиоі' .ите.n.ки w. Г.~ухtв Марі · 

Неотеровнм про повернення і'Іі 

~~~~в~:wк~~~~е:::~леw w. Глу 17І7~jР~~н ~4 
Справа про розо.п:ідувания 

JІтечJ з nід,·карау.иу ко.щ~НІІкі:в 

у о . А.и!'КнІвка і(ро.tевецькоі' со -jJ ~;f;;~ -
ні Ніиинсьхого потс:у . І'74І р . 5-8 

Справа про лередацу не роз -

0.1.ідування в Г.11ухівське соrенн 

лрав.1.Jння донесення каптенарw:у 

оа Г.ІІухІвоького га"рнІзону Про

копа Сцо:внІко:ва про захол.1ени1 

у нього продуктів re w!НІне жи-

те.1еw о . Руд.ннка Фе;цороt.t Єрwо" 28 липня 
І74Ір . 

ApJ•.UЛMPllYPCP 1986 3tо. ~7б - 12?. 
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Справа про спір за борги по 

.uаткJв у С.11обІJІ,ських nom:ax wi 
вІ;nкуnщикаwм; ц11ганського збору 

UoJoeєw Оценrоu та значковнw т -
вари111е11 wиrвського по.ІКу О.11ек- 2с;~~~;я 
ctвu Гречкою. І'74~ р . 

ВОО1 ІЗ7Іб ІlатерІа.ю1 лро лоточ~і циві.11 -
нt справи у Ніиннськоuу лоJІКу ~рg~~~;я 
за І'74І р . І74І р. 45 

єР8 І372І Справа про ого.1юшення в по.11 

~::а::в:~~Р~;;~~щ::~:У: ~;;:;: 
;цJР.сних каwергерІв ваои.ІЯ СтреЕ 

ньова , князя АнтІоха КантеІlі!.ра 

та Ін .; 

;цонесення оевс•кої лровІнці!Р> 

ноУ канце.ІЯрfї з проханняu роз 

ІІ"укаm рахівника ло;ц,Юних збо-

~:о~~~::о~::~:~о~Р:~н~- вj~~~н~. 

8009 !4606 Справа лро випрзвдання нJа:ю 

с ького по.повю1кз Іванз Хрущов 

з полковою отаршиною , звинува - .пипня 

чених у з.1овии~аннях на посаді . І74І р . ІІ 

щ" ••. 
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OOJO Н6І8 Справа про передачу 1н~ розг 

пя;u в нt~mнську полкову канце-

J111рі:ю чолобитно~ 1.1Іщанина 1.1. 
Ні1111н іікова МироновоьRого про 

незаконний продаи опІ.11ьних ко-

rieй , синоw nowep.11oгo нІnнсьжо 

го бурwиотра Івана Костенка -
І4 червня 

Іваноw Яномьхиw. І74І р . 

''"' Н6І9 Справа про передачу на роз r-

.ІЯА в КродевецьІ\е ооrенне прав 

діння чолобитної кролевецького 

козака СІцора Реви npo onip за 
оnадщину ; 

опре.ц і ,11еню1 npo пере;!!,.ачу н а 

розг.ІЯА 11 nереяс.аавську по.о:ов: 

канце.11Ярі11 чо.1106итноУ вtАсьжо-

вого канце.ияриота Bacи.vr ІfJ'.ІІЯ6 

ки зі сйаргою на 11.ите.1.Ів Кро-

nивнннської сотні , які окоси.r.и 

сtно в його 1.1зєтноотях у Я6.1у-

нІвські:Іі ооrні JІубенського по.п: 
І4 липня 

''· І74І р. 

0032 14620 Справа про розо.1.Ідуваннн за 

хоплення зпачковп1.1 товар11111еw 

Ніаинаького по.жку J1soвo1.1 Uак1-

хипи1.1 гроuадських гро:rеА , 2- х 

винокурних казакfв ra l\OHeR у 
І7 червня 

кролевецького соrенноrо хорун -
.ZОВ!'НЯ 

иого Ігната Гераси1.1енка. І74І р. 

АРУ•· ШІМР/І.І'РСІ' 1986 З•• . ...З7б - 12<. 



8093 Н637 
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: d:. · Справа про пере;цачу на 
разо.1tuвання в ніаипоьке по.1-

кове пра:е.аінвя чомІ'Іитиоf rц

хfвоького коu\!ндвнта Де.1.атурз 

про розпо;цt.1 nта козвха ПавJІа 

::f~~:::i::::;~O~~f~;~~::J ~}и~~~'І'НЯ 
ГО ПО.ІКJ . 174! р . 

ай:J ч І8<172 матеріали про рtзнt цивільні C!~~~i:_m 

Ко•• • •<•"' 11ро • •· 

оправи за J'74I-I742 рр . У Ніжин 2 червня 
ОЬJ<ОІ(у Полку . 1742 р. 54 

8С95 18076 Справа ,про к,ІІQrтотання кроJJе-

вецької оотенної старшІJ'f/И з11ен

:JІ.ИТИ пt;цво.uн! подаtки з хите.лів 

~:;~ецького оотнІ нtzиж:ького 1_j.14~8Е~ 1 Ія 
2 

8(86 !8(]77 Сnрава про дозвf.1 н!жинсько-
111 nоn:овннку Івану Хрущову ви 

Ікористовуватм козакtв ;ц.~я oiopo 
Іни справ у по.повfА канце.1яріІ 

!та кJІ.еАнотtв при oooe!t поповни 21 .п:~пня 
і:<а . І74І р. 

809' 1€()89 Іdатерtа.ІІИ про листи вІ;uправ-
lлені у червнt І74І р , через пак т-

h оmту у 11 , Роwни Луе!еноького ~;~ня 
hоJІку , І74І р, 
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8(86 І6Ібб Справа про OI't:IJJO!IЄHHЯ в ПО.1-
kах JІІво6ере.аиоУ ТкраУни указу 
Ьенаа про атестування росІІІсь
kих офJцерt:в , які знахо;11.и.паь 
а C.JY.&61 в ухраЇнських устано- t~Рrі:~ня-

ІRах . І74І р . 

8099 !8344 Справа про ;цозві.1 руwукськоw; 

1 ·~--1~ ··=· 1····· 

h.кяхrичу ДWиrрію Ску~ру ка!Ша - 22 березм 
h-и к;зартиру у м . Ніжин. !'74! р . 5 

8ІО 20!50 Справа про ого.ІІОmення в по.11 

1<ах JJtвобере.11.но Ї УкраУЮІ про р з 

ІІУR з.10;11.ія: ТИwоша Зцороzиого , 

жиrе.ц а . 01!JІ.іївха ltІвкцькоf п вересня 

оотиt НІа:кнсьRого по.tку , І74І р. 

ВІОІ 20!5! Справа про роза.11!;11.уnання по -
ра;u,ення СJ11.&6ОВИХ паперів У ІІЬ~і~НЯ 

вН!сьхового Rанце.!ІЯрисrа ІІ11хай r 4 серпня 
.1а Фе;u.оровича . !742 рр. ІЗ 

6ІО2 20574 Справа про на~.tагання вrапова 

.11іваькоrо сотника J.Іакс11wа Соха -
ського о;цер.ат11 право на опц-

ІЦІІНУ 11апова,11івського козака Ро січня 

wана махна , !'74! р. 

Ар1•· ЦЛМРД)'РСР 19116 З•м • .-.310- І:h. 
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8103 20399 Справа про передачу на розг-
,ляд в 'І'реrеІІськи іІ оуд чо.ю6и'!'но 

лухjвоького сотника даu • яна 

fl'Jряноького про захоп.1ення 1111те 
~WІ с . Ясuань гpytirtв !!ого під 
анмх з с . Даu • яt1івка ГJІУхtвоьк ЇІЗ вереон 
omi Ніпноького по.о:у . r'74I р. ra-4 

про наwагання кн . Івана Шахо -

k~:г:. п~~::;::~;:~::к:~ ~:: ~~'!'оп да 
і Нtжмнського по.о:у ; 174! р . 5-7 
про спір за спа,JІ.щину uІи бун 

1у.ковиu roвapиmet.1 Іваноu Биков- жовтня 
ькиu ra ДаниJІОu Зіневичеu; r'74I р . 

про передачу в кcuJcfю "о ло и-

1ении от ве.v~корооои!tоких nepco: 
а.1оро&йскиu о6шате.uu обидах ' 

:::6;.:::а~і скаргаuи на пору~:. 6 Ї~Zін~. 
прохання Іоанна Гу.1евича про 

остзчання ііого провІанrоu з Га 22 жовтня 
нцького за~у ; І74І р . 

про розс.1і,цування захоплення 

оручикоu 'І'О60,11ьського ,JІ.рагунсь 

ого полку 25 кур горtJІКи ra 2-
оне!t у новгородського utщанина 

ванапм~rои ; 

ОПРЄАі .ІЄННЯ· про nер~ачу на 

озг.ІЩІ в кcutolю "о nочкнении 

'!' ве.1шкороосмР.оких.персон ua.110 
оссиІ!скиu 06\iвare.uu обидах" 

с ави про кривди , заnоАfянt кouti e
y Сrаро,цубського noJІJ<y Є»uену 

:~~o;~:~;:~::~~r~:~=/~~~~:~: чm~я р. 

9-12 

І3-І5 

І6 

16-19 , 
23 

20-2! 
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8104 20542 Справа про ого.поmення в 
полках лtвоберез:ної України УК• 

зу Сенаtа про заборону продава січня 
ти Іt купµати рангов і uаєтнооті І74І р , 

8ІО5 20548 Слрава про пеоедачу в канце 

8ІС6 19718 

8ІС17 20300 

лярtю wі_ністерського .прав.11іння 

ЧОJJО6ИТНОХ сотника 2-ї DOJJROBOi 
Ніжинської сотні Леонтія Uагерсf!

с.ького та ::ого 11.РУ~ІІИ про крив 

ди , заподіяні ніжинськи1.1 коuен січня 
дантоu МихайJJоu Пущіни1.1 . Г74І р , ІО 

Справа про розсJJідування вза 

єuних претензі й uіз: в,11аоникоu 

се,11:ітрених заводів Ваои,11е1.1 Є:Вст 

р.атовю.1 ta жиtеля1.1и с , литви но- Ч JJl{OToп :р. а 

вич і Г~хівоької сотні Ніжинсь- f!f 4~;іtня 
кого ПоАКу . ТІ4S рр. 48 

Справа про розс,11.ідуваннл пра 

ва оео1'рИ пору<Іика С110,11.еноького 

піхотного по.пку Івана пасинкова 

одержати залиmене ним wa R нo ;J 
1.1 . Короп Ні:винського полку . 

8!08 20899 Справа про побиття w ув • яз -

нення путивльськвu купцеw, Івано~ 

КурдВlовиu п і дданих бунчукового січня 
товариmа Федора Груmинськоrо . r'74I р , 

Jl.p)x. IVJMPДYPCP !986 З>w. М37б - 12т 



8109 20898 

апо 2{'897 

ВІІІ 20896 

- 65 -

КроІ ••• 

Справа про передачу на розг 

мд в роuенське сотенне правлt1 -
ня чоJЮби~ноt конотопських ко -

заків Пархоuа та Маrві я Яки1Jен 

ків зі скаргою про R~вди , зап -
діянt рс1.1енсью-11.1 tcoзatcou Іваноt січня 
іІІ<у6овиче1.1 . І74І р. 

Сnрава про передачу на роз

.utд в Чернігівську ЛОJІКОВУ КЗR 

делярtю сррави npo спір вНІсьх ;ао 

вого канцеМІриста Ро1.1ана 1'І~1хай 
ловського з чернtгtвськиu: пол

ковникоu Bo.noдиi.rnpoi.1 Ізt.tайловИІ 

та чернtгівськиu поJІКошо.1 писа 

peu Григорtвu макс1н.1овиче1.1 за 
двори у се.пах Гуси.нці та ШІс 

.півка Чернtгtвського rio.n..ч . 

Справа про видачу са.~rвогвар 

дії житеJІЯІ.І с •. LІутин ІІлухівсь
кої СО'!'Ні НіЖИНСЬКОГQ ІІОJІКУ ДJІ 

захисту від беззаконних виuог 

JІЮТОГО 
.І'74Ір. 

переїЦІІ.ЮJІ.ІИ коней , фуражу та 29 січня 
провіанту . І74І р . 

8ІІ2 20042 Справа про розслідування за 

"хоплення сіна rтідпору•1ико~.1 ріІз; -
кого драгунського rто.11ку Франко~ 

та зінкtвськи~1 сотникоw Жад.ІІ"ом 

у rpyнcьNoro сотника Іллі МиJІо 

радовича та rрунського отаuана 

Снли [JИсенка . 

січня
лютого 
І74І р . 



8ІІЗ 

8114 

8115 

8116 

- 64_-

21292 Справа- про спір 1tantrnнa ар-

хангеJІогородоького пt хотного 

по.11ку Іва11а Красо:вс:ькоrо з по.11-

КОВІІИКОІ.t -Андрt ЄІ.t 'І'D'І'Ч6ВИІ.t за 
S JІИПНЯ-µ~,вори у~ . Uа.11з 1опа.11ь Тоnа.ІJЬаь 

кої сотні С'І'Вро,uе!ського по.аку . г№чяр. 

21399 Справа npo видачу указу 1<н . 

Васи.пю ВоJІконсько1о1у иа право во 

!-иодtі'И С . W<l.na lопаJІЬ Тоnа.n.сь- nіrяя 
р!'ої сотнf Стародуdського по.1ку . 1741 р. 

21782 Справа про передачу з Почеп-

Рької по.tковоУ канце.11:11рtї 8 ти-
Іс:ІJЧ кар(Іованців АО Канце.иярt У 

.DJ'l'OГO 

jІ.Іа.11оросіІfських зе!орtв . !'741 р. 

21788 BiAOUOC!'f про ,ІtОВІДКІІ ВІІД!ІНі V сtчня 

~ архJву Гееера.n.ноУ віІfськовоr g4~;рпня 
~анцеJІЯрії у 1741- І742 рр. 1742 рр. 

8117 21789 Справа про ого.110111ення в no.t-
~x ЛівоdережноУ України про пр -

И.ЛКу ВіДОІЮС'І'ЄЙ , ЩОДО Kf.1ЬltOC 

l'rJ х.11іе!а зіе!раного дJIJJ вІІtсько

~ого скаре!у . 
.ІІЮ'І'ОГО 

1741 р . 

І ·~··--~1-;;;:::-._._ ..... 

!б 

15 
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І740 р. 

ВІН 2І792 Сnрава rrpo nере;и,ачу на розг-

JЩЦ в Нtиинське nо.ІІКо:ве nра:вJІІІ 

ня донесення бахuацького сотни 

ка Васи.1111 По1<0rи.1а npo nерех!;ц 25 :вересн: 

козаків оотнt :в коuпзнtІІцІ та r с~~4~рез~ я 
no;mrt . І74І рр. 

І74І р . 

8ІІ9 2І793 Спра:ва npo пер~тзчу на розг-
.щц в Гевера,111;ниІІ вtйськовиіІ 

оуд чоJІобиrної архиuацриrа Нов 

городського /Но:вгород-СІ:вероько 

ro/ Спаського uонастиря Созона 
Волинського про зsхоп.11:ення ге" 

нера.u,ви.w пtдскарСІtєu АндрІвu 

~арковичеu перевозу на р , .llecнa ~:Р~~~го 
ІпкиІІ Н~.І!ЄJІЗВ ІІОНВС!ИрІІ , І7ІІІ р. 

8!20 2Г794/- Сnрава про nере;и,ачу па розс-

1,іІдування в нtжиноьку no.uoвy 

Ік анцеJ1Ярf11 ЧО.ІlОС!Иt'НОЇ НОВОU.ІІИН

ЬКОЇ сотенної оt'аршиии про над 

~іриі побори відкупників w.:1инІв 

начко:вих товари!!ІІВ НJжиноькоrо 

~:=:~JІ~в:~; : ~екс1я "а Ан:и.рtя ~~н~~-
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1:::1 •"о'о"" 
8І2І 2!'795 Сnрава про приз 11аче11ня бун-

чукового товариша Якубовського 

в генера.u.ні ооаву.rи , наказного 

nоsовника Сtарого коwпані.ІІсько rо 

nо.ІІКу Василя Часника в по.uсовни 

и m сс~ика rнara Часниха по.ІІ 

овникоu Нового коwпанІІІсьхого 

o.u:y . 

8І22 2І7% Сnрава про вt;а.прав.1ення ;цо 

енераJІЬного :вІІІськового суду 

иtе.а.я 1.1 . Короп Ніжинського по.11. 

у Фе;цора Рtзника за крадtаку 

арбованця . 

9 січня 
І'74І р. 

8І2 2!906 . Справа про розс.1t.uвання крм д , 

13апо;ціяних поручикоw 111.1Іссе.u.бу -
13ького піхотноrо по.uу Ханєньо-

~и11 , значково1.1у товари•у При.11.у- П ~g~~~ а 
"1Ькоrо ПОJ1КУ !вану Шнурчевськоw І74І р. 49 

8І24 22066 Справч про оrоJІОmення ;цо ві -

'1,Оt.Іа в по;11ках ЛІвоСІереаноУ Укра -
jіи указів Сенаtу про ві;а.сtа~ку 

rта пі;цви~ения в чинах c.aynтe.ti: 2І березня 

,,.вІрцевоЇ КО!ІDІІІЄННОУ хонrорн . І74І р. 6 
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8І25 22І54/ t:J Справа про передачу на роз г 

8І26 22250 

8І27 22794 

8І28 

І8С178 

.ляд в Ніжинське ло.ІJЖове прав.лі~ -
ня чо.1106итної кро.левець1<ого wl 
щанина Макоиwа Воропая зі окар 

гою на Баси.ля тРохнwовича пРо 
захоплення спадщини • . 

І'740 р . 

Справа про опір У.ІtЯни Ра1<0-

вичевої , дружини 6унчу1<0Бого 

NБариmа Андрія РакоБнча , з 6у1 -

' ЧУІ<ОВИLІ ТОВЗ{Ж!ІІЄLІ Іваноu Піроц -н4~рвня 
ю11.1 за о . Ромашкове Новrородоь r4 оtчня 
кої сотні Староду6сь~сого полку . 1742 рр . 22 

І7Ч р, . 

Справа про передачу_ в Гене 

ра.льннІІ вtйськовиіt суд 6іг,.11ого 

кріпака , конокрада Прокопа Кон 

раті єва . 

'І:740 р , 

Відоuоот.і про ціни на продУJ< 
ти й фурsж на 6азарах rмяцько -

І2 лютого 
І74І р . 

го , Миргородського , Переяо.лавсь жовтня 

кого , Староду6оького та Чернігі -Го'~~я 
ського ЛОJІків . І74І р. І54 
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8!2~ 2~06 матерhми про розо..11tдування 

оrрииання грошей ИІІtе.ІІЯwи Стар - 25 К'Вітня 

дубоького поJ[!(у за бу:цtвmщтво ~~~ня 
рогаток у 1.1 . Нов! /Luини . !741 р. 55 

!'74! р . 

813( 24С157 Справа про наwагання новго-

8151 24312 

8132 27843 

родського 11І111анина Захарія Іок 

оа та Аар! r КfНJІ.ратовоУ щ~,ериа JІ:ОВ!'НЯ 

rn право на спадщину nt11чого r4 ~:l~ня 
при.цворноУ ~а:апе.11и rвана Іокуоа . !'74~ рр . 15 

Спра11а- npo оголошення 11 Г.пу 

хt11оькііt сотні про вІцачу на 

ВіАКУП ОПИСЮІХ на є . t- . в. W.ІІИНf 

на р. С!'У7J.енець 61.ІІf »-ка >twпi ь17 .ІМого 

Ніпнського по.rку . !'741 р . 4 

Справа про ого.11.ошення в по.s: 

ках Лівобереа:ноЇ УкраУІf\! указу 

Єената про збІль!ІІення кількості ~~в~::~еон -
осіб при засіданнях у Сенаті . 1741 р . 

~теріали про черrову заwін 

козаків Прн.:Jуцького пою:у на r d~~~ 
·.J(ніnрооських форпостах . !'741 р . 

Ару~. UЛ/.ІРА УРСР 19'!6 З•~. N1~1G - І"h. 
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ІІ••о•Р<>· Kpoloot 
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813' 2І720 Сnра:ва про nере,цзчу на роз-

с.1f.1713ания :в Г.17хf:вське сотею! 

прав.:~fю!;r ·~о.11обитноУ ієромонах 

Uико.1аJ:вс ького Крупицько-БаТr-
риноького монаот11рq Стеr~ана !1і -
JІЯше:всьІСого про захол.1ення 11ай а 

у монастирського пtuаного !to-
0>1na нечая козакоw Г.1;ухt:воької 

.JiDTOГO 
оотні васиде~.о Но11ицьким . І'74І р . 

815'5 249І8 Cnpa110 про передачу ранго:во 

го о . Тов.кач;tвка Пр11.пуцької по -
ковоУ оотнf на ранг но:вопризнв 

чеm~ого генераJJьного хорунаого 23 к:вітня 
UикоJІІІ xaнefftl"a . . І7ЧІ р , 12 

8136 25034 Спра:ва про видачу :иа.иування 

г.11хІвськоwу оотенноІ~І;У хорунжо 

wy Григорtю Uа.11:ьченку за чао 
ІЗиконаЮІя оdов • язкfв г.цухtвсь-

KONI 00!/:!ННОГО ооаву.11з з І736р 

Vfi0~~ .по І740 р . 

813'7 25035 Справз про пере,цачу на роз -

снІдувзння :в г-11ухtвоьке оо'l'енн 

лра:в.1Іння донеое1:1ня nо.ІtКовннка 

Черни111о:ва ІІРО кра.цtику у нього 
sui~e~~я злитка тв tmaиx .цоРQгоцfннооте 3 
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8ІЗ8 25519 Спра:ва про розслідування не

законного продажу горі .пки Петро~ 

Бодаєвськиu , жите.11еw w-:ка Яunі

ль Нtюшського полку , у 11 . Київ 

8139 258173 Справа про зві.11ьнення вi;ii, 

ПОСТОЇВ зборt!ЩКіВ індукти ГJrу-

20-25 
.'ІЮТОГО 
І74І р . 

хівських wе!ІІканцfв Петра Родіо- квітня 
нова та Івана Статієва . !741 р , 

8140 27265 Справа про перехід канцем-

ристів Нtжинсько"f полковоУ кан-

1==1-;;;::-
,i•<><>• ••• •• 

цеJJЯріЇ /4 ЧОJЮВіІ</ в Генера.ІJ.Ь- 1:0~~;3 111 -

8НІ VSV 

8142 27824 

ІtУ військову канцелярію, · Г74І р . 7 

Справа про звільнення від за 

сtnань в Ні1.1Инській полковfІІ: 

канцемрJ ї бунчукового товариша 

Яки1.1а 1'роцького та призначення 

:~~~с:;~:о~а::к~:~~;~:~ч:~лко І?r~~а~~я 

Справа про спір Стародубсько 

го полкового ХОРУНJ\ІОГО Петра Ма 

.11ишевсьJ<ого та стародубсьJ<сго 

полкового QCaвy.ua Стефана ffJ<иwo 

j;;ича за рангові wає!'Ностt ус . 

Q:колків Стародубоької сотні та 

Чсрто:вичі НовоwіськоЇ сотні Ста бе~~~~:-
родуtІського пслку ; І7ЦІ р . І- 40 

Др)«. ЦЛМРД УРСР \9/!G З•~. МЗТб - 12<. 
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lf<U• •<nt< П ро ••· 
з ... г о,, о ' І{ и 

про нцання чину mtcapя в 

Генера.tьноwу вfІІськово11у crnJ 
в_Іnськово wу канцеJtЯри~ ту Стефа 
ну Пе-rрункевичу ora про nfnвище 

ня на nocanax со-rенної і по.о:о 

воУ старm~ни СоrароJІ.у6ськоrо березня -
20 серпня 

ПО.11Ку . І74І р . 40-72 

8143 28090 Справа про віnря~ення dун-
чр:ового -rо:вармв~а Івана Костен 

цького д.111 роботи в коwіс!У по 

розслідуванню з.uоваивань у Шеп 

таRІ:ВСЬR і ІІ BOJIOC'ff СоrароДJ6Сь-
Ібсtчня 

хого полку. !74! р . 

8!4Іt 28С39 Справа про наwагання по.v:ов 

ннка Федора So-rи стягнути 6opn 
JІЮТОГО 

:х жите.1ів w. Ніаина . І7'Н р . 

8145 28І І7 Справа i:rpo намагання Rозака 
J.J~ргородо ькоrо полку Федора Во 
.1оmина розшукати родичів , по,110 

ЗІ січня-нених під час росtІ!сько- турець 
.IJJ!'OГO 

кої :в!Ііни . І74І р . 

8!46 28!23 Указ Сенату до відоuа про 

зwІни в nоря.цку торrів .1й горі.~ !7 берези. 
кою в PoctlteькtR twnepiї. !'74! р . 2 
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8І4~ 28І24 Прохання рtзних осtб про ви2 а-

'І'У пас портtв на про Узд у 11tста 14 l~eg~g~~н -
Роо t йс ько У і uперН . !'7 4 І р, 5 

8ІіІ! 28125 СправЗ про забезпечення про 
11tанто11 че..ІЯJ,f та фура.еw коне! 

t вер::І.nщtв , за.1111аrеиих rурецьКІN14 берези 
пос.101.1 у :1.1. По.tтавt . І74І р. 

8149 28І2б Справ~~ про звfльнення вtд 

робоrи в 'КанцЄА.ЯрtЇ 11а,11орссtІІ-

~::~:о:~!~~в п~::::~:я c::e;:N 
wtcцe ПО.tКОВНИКа КН , Во.uонськс reog;HЯ 
го . !74І р . 

8150 28128 Справа про видачу· :1:а.11:111ання 

в і ІІськови11 канцемриотаw Генера~ь-

НОЇ вtйоьковоУ канце.tЯрtї тв 26 березю 
Генера.яьного вfІІоькового суду. І74І р . 5 

815! 2ВІ29 Справа. про огомmення розшу-

ку поручика КИївського пt xorнo r 

по.n:у Івана Рацького в по.uах 

JНвобере:.:ноЇ Укр~Нни , 
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8152 28!30 УІ<ази Сенату про з:віJІЬнення 

ві;ц ганьби в.цови 11 дітей стра 
ченого нfжинського поJІКовниха 

Івана Хрущове та про підвищення 

в рангах різних чино~ників Рооі ~:!!;\~н~равн -
ОЬКОЇ іІІТІерії . rт41 р. 

8153 28154 Справа п,Ро порушення жите.пе~ 

8154 28556 

8155 2890,j 

8156 29Cfl6 

u. Чернігів raвpИJJOt.I КОЩИІІСЬJ( ~ ІJ 

каранmнних заходfв під час 

епіАЄІ.ІіЇ . 

Справа про дозвіл :відставн.о-

·му naxwicтpy Сербського гуса~х:ь 
кого по.tКу Івану Дuитрієву осе 

JІИтись на .лtвобережній Україні 

та про звільнення і!ого в fд по-

дa'l'J(iB і повинностей. 

Справа про надання капітану 

Петру Рrіщеву чину генерал-.uа-

йора . 

Справа про дозвіл глрівсь-

I<owy І<о1.1ендант7 де.:nатуру І<орис 

туватись приwісьюtu садоu. 

січня 
!74.І р . 

24 JIIJt'OГO 
1741 р . 

з жовтня 
!741 р. 

І<ВіТЮІ 
1741 р . 
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8157 29139 Справа про ого.11оmення в по.п-

К ах ..'1tвобІJt)еZІНОЇ України разу 
hенатв про падання чину генерз- zз т~лня 
L~a J.!Иxan.v Во.;ІRову . f74I р . 

8!58 30209 Справа про про;11;овиення тер-

~.1Іну відпустки генера.11ьноwу бун 27 т~пня 
уа110111 Z!еw: •ину 060.ІІОнськоwу . І7'+І р . 

8159 50775 Сnрзва про заборону переУц1! w 

ло трактах оацовj.тп.но брать ко 

н elt , фураж та продо:ео.11ьо тво у 

8160 3077" Справ11 про оргапtзацtю роз-

Ве";І.ення овець mльоноькоУ/сі.11е-

·зькоУ/ пород1! в Нt-жинськоw:у та 1~е~~:;:-

1 ·~·~~~ ·-- 1 ··". 

Чернtгівоькоwу по.~шах . І74І р . ІІ 

8161 26190 Спрам про розве~ення овець 

·111.~::ьонсьr.ої породи в поr.ках Лf - 5 \;~~~-
вобере~:;ноУ УкраУнн . !'741 р . 48 

8162 7680 Справа про передачу па розг 

'JІЩІ. в Новгора;z;,оь!'Іе ооrенне пра: -
.!!Jflн.11 чолобитяоі' У.11.11ни Се11енов1 ї 
инrе.1ьки с . Середина Бу;11,в Ctap1 -
дубоького по.11ку І!ІаипоьJІ:оі' сот 

ні зt скаргою про заподІянІ їй 

кривди Сте'[;ано11 Чеиврою j t~~~11 i . la-2 
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lСказ г.пухі:воькоwу оотенно~.су 

рравJІі нию про вtдведення nрнwі 
~ення дм Кoi.cfctY Правн11х .І(НИГ 

~ а Уї архіву . ' 

'!742 р , 

жовтня 
/І74І- І742 

816 79'ifl Справа npo ого.10111ею1я в по.~: 

8!64 6054 

gax лtвоdереаної f · СлоdІдоькоУ 
Ухраїни ухазу Сенвrа про НІІJІ.ВН 

ня дворянсnа уnрввнrе.111 Вишнє 26 вереоня 
волоuької судоn.tавноУ сисrе~ ~~4~ічня 
.""ІІХВІІ.иу .Серд•жову. I74v рр . 

І74І р. 

Справа про неоп.в:а'І']' С!орrІв 

rycapaw W.о.1;1tавоького rуоврсь-
кого ПОАКУ ][І\'J'Є.ІЯW Гадяцького j§'~~~~~~-

_no.mty . :r74I р . 

Рапорr 1.111ргородського поJІКо о 

го асаву.tа Тихона Ка.!Ьmщь:кого 

;~;0 :~~~в:л:;:fuою в_~рго- Іі?~~~я 

8!65 8185 Справа npO передачу в Гене-
ра.в:ьниЯ вtАськови~ с~ справи 
про no<111nя І!.rухt вськиu козако 

І-!7 

18 

О.ексfЄj,І Роговиw СІаrьз:а кoi.ctca -~е~~Е:ня -
ського nіцячого Сеwена Сисоєв· І71Н р . І./ 
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8І66 8188 Спра11а про переJ,ачу в Гене -

ра.1ьииІt віІІськовиА ор. спору 

за оJно:аатt , ліс та w;:инн wJzi: 
JJ.О:Вою геиера.m.ного OJUt Єв,цо 

кtєю Чарнюве:вою та 6уичуковиw 

товаришеw Фемроw Чуйхевичеu . 
8 !\ОВТИЯ 
!741 р . 

8167 8157 Справа про зо6ов •язання ооа 

ву.1а rе11ерзп.иої aprмepfY Се

wена Карпіки при6раrи ОКИРАУ з 

. ~;=~~:::~н~:~;о;~":~:в~:::а . н~~о~~ 

8168 819! Справа про звt.u.иення з -під 

8169 8192 

карау.~;у :ан'!'е.tя 1.1 . Г.1ухІв Нєхра 

оо:ва , звмнуваченого в перехову 

ваниt росtІІоьких ое.1яи-вrІ1еачі: 8 жовтня 
/34 чол. / !741 р . 

Справа про зві .u.иення 6унчу 

Jrо:вого tоварИІІІа 1.1.зкоиwз Т)'рков 

ського вt;11 повернення гроше'І , 

привласнених його 6аtькоw , упр: ІЗ !І:ОВ'І'НЯ 

витмеw гетьwанськкх uаєтносте . а~~~;нл 
Mиxalt.11ow Турковськнw . !742 рр . 

8.І'7І 8!93 · Спрева про заwtну хворих тз 

у6огмх знач1tових товарн•tв Ни-

:1.инсьRого поJІКу інв~нІ.ІИ козака1.11 8 :аовтня 
та wІщанаІІИ по.і!Rу . 1'741 р . 

І ·~···-1 "~··· 
••cto• l u••• 



8І7І 8194 

8І72 8І95" 
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Справа про розсліду:вання при 

влаонення грошей значковии rова 

pиmet.1 Нtжинс~кого поJІку Федором 
ПолJmкоw у 6огачанських жителів JLИстопада 

. !Jу'І'И:В.1ЬСЬКОГО ПОВі'І'у . Г74І р . 

Справа про передачу в Сотен
не глухt:вське пра:вJJі ння чом6и~ 

ноЇ каптенарwуса г.11.ухt :вського 

гарнізонного полку васи.11я Козwі 

. на про образу його г.11ухtвськиw ·r2 JІИС rоп; Іца 
оrаwаном Іваном Стожкоw. І74І р . 3 

8І73 847І Справа про оголошення в по.11-

8І74 7225 

ках JІівоОережної УJ<раЇни указу 

Сенаrа про присутнісrь генера.п

'fJЄJІьдwарпа.па Лє:ваmова на засіда ~~Jеg~~пня 
нях Військової ~<олегН . І74І р. б 

Справа про діяльнісrь кowicf 

по розСJІідуванню захоплення ко-

зацьких грунтів різниІlІ! держав- ІО січня 

цяwи у Новгородській соrні Стар -f;іітня 
Іцу6ського полку. І742 рр. 55 

8175 І2894 Справа про на1,1агання значко-

~вого товариша Ні rоо1сьмго по.пк у 

!олексія СаwоіІловича оrримаrи по 
tо аду писаря ніжинського ттолково ~~п~рвня 
го суду . І74І р . 
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8!76 !2896 Рапор!' po,-wtc'rpa Єв;цоі(НІ~Іа 

Карцева про ві;цправ.11ення , згt 

но указу , конеІ1 з Ем11:Івоької в 

.11оотІ Переяо.tавоьхоrо no.tJ()' в 
~~а~~я ~нргородське nо.ІКО"Ве прав.tІння 

справа про за6езnечення про і-

антоu ,-урків , що .mшн.:пмоь вt;ц 
24 оерnня 

поче'J'У ,-урецькоrо поо.tа у J,j , ІО вереси 
Поиавз . f74I !- · &-4 

про купІв.m Генера.u.ннw вf!!о 
26 черня 

ковиw оу;цоw оу;цовнх книг у w. 7 .!ИПИЯ 
Г.rухtв . І74І р . 5- 7 

8!77 !2897 Bt;цowtcn про ярwр1<овt цtн1 

па x.tl6 ,-а фура.а у Прм.11цькоuу 4 червня 
по.tку за !'равень !74! р. !74! р . 

8!78 !2899 Справа про перевірку ;ii.iяJJь-

ное,-! ко1~1іоtї " о причиненн1:1х 

1'8І~ІОШНИ ІІИ ПО.11КОВІ;/\ІН О!'Вршмнаwи 
3 КВІ'І'НЯ -

06ю1ате.цw о6ІІJІ.аХ " у НІаиноько червня 

wy попу . І74Ір. 

8!7! 12900 Справа про звtльнен11я вt;ii. 

ор;цинаноу при КанцемрtУ знач -

ковнх rовармшtв Uиргородського 
~~~н;. 'ra ПрияуцькtІГО ПО.ІК!В . 



.""~ І .. "..., .. ....... 

8!8( !2902 

818! !29()/1 

8!62 66!9 
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Спра:ва про ВНJІ.ачу .11.а.'!)'вання 28 травня 
стороgу ~нце.t.ЯрН Івану Іоме- И4~j;у;цня 
ву. І742 рр . 

Спра:ва про зоОов•язання ГJІ.У

хівське сотенне прав.1fння nрис 

кориN розг.щц олрар'м про по6и'1 
тя у;цо:ви капітана Єв;цокіІ Пано-

вої O:: тanow 0Wе.11.11но:виw , вtАТрw 23 трави -
о . Зеwмrиха . чр;:~я р. 

!740 р. 

Сnра:ва про спір г.Qхfвськоrо 

коwендаита Івана l[еJІ.атура з mа

по:валtвоькою сотенною С"rаРІІИНою tу~ня 

~~в:~З:~є:::~;::~ня в !!ого ран- ч~:gя р. 

І'74І р . 

8I8S 6620 Справа про оголошення в поJJ-

ках ЛівоСіере1.1ноУ і СJtоСіf;цської 

України указу Сената про надан

ня С.ІJОСіі;цськиw ПО.АКОВЮІКЗW Іва-

ну та Степану Тевmаовиw чину gе:~:~.я-
nо.11ко:вm1ків рег1мриої apwtї . І74І р. 

ІО 
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8Н!4 С60 Справа про передачу на роз -

8185 7059 

слі дування в Г.tухі воьке оо,-еи

не правлі ння чо.nоби тних г.nух і в 

ського 1rо1.1ен;11,анrа Івана ,І;е.1аrу 

ра про ві;цнов.пення у хозацько 

v.у craнt іІого пі;ц.JІ.а'нкх Грицька 

Пру:.:ика ra ~хаіfла , Unxcкua і 

Якова Сrеmеккtв з с , ШаnоваJІ і В чеrrня 

ка ІІ!апова.11івськоЇ сотні Ніиинс -~~ ~;;рвня 
кого по.ику . І742 рр. 10 

Справа про заборону вfдкуn

щику ОПИС1ІОЇ 11а є . t . в . ' гребJІ і 

Лук •яну саwа".-:>вичу збираt11 

на.цwірниR "п.11а,-е:.: побережfІЬІ:іn 

у ~ · Нові ІL~І:ини Ніаиноького по -і~в~~Еесн -
ку . 1741 р . 

8186 7058 Справа про огоJІокrення указу 

Сената в по.11ках Лівобережної 

Укра їни про переwогу росі :•ськи : 

вfі!ськ пі д коwандуванняw 1'18.nЬJJ. 

wapma.11a зrассІ бt.11я шведського 

w. Ви.u.uзнс,-раІ!J~а . 

8187 Справа про продаж гopt.um 

з казенних хуторів Річнцького 

R І(у.11 ьневсь!І'ого Почеnоької cot 
во.пас ri Сtародубського ПОJІКУ . 

АР!"- ЦЛІ\ІРА УРСР IQ66 З. •. }t37& - \:!'t 

2 J!IODttlЯ 
1741 р. 

25 :аовtня 

r~rr~. 



8188 7056 

8189 7054 

8190 7541 

_8191 7505 
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Справа про dоротьdу із захоr 

ленняu wа йна J!Ителі в Г.11ухівсь

кої оотні соJ;Датаwи глухівська 

го гарнізонного п~.uку . 

Сrтрава про організаці ю mко.4>! 

у w. Глухові дм оо.цдатських 

21 жовтня 
1741 р. 

д:!теR Г.ІJухівоького гарнfзоппог( ~и~~~~~~іЗ 
ПоJІКу . 1741 р . 

Справа про роdоту коuіоtї п< 

розслідуванню злоцf!ваннь на П( ічня 

саді новгоро:цсьJ<ого сотника ~~~; 
Сте~ана Суденкові1 . 1742 рр . ІО9 

Відо.u і сть жителів Харківсько 

го полку , які при:Іня~ присягу 

іuператриці Єлизавет і петрівні . 

8192 7105 Справа про пере.~;ачу на роз г-

ляд кодезькоuу раднику Поотель

никову чо.11оd11тноЇ генерального 

судді Федора лиоенкЗ про захопл н
ня різ w.нм державцяr.m його ран

гових .uаєтноотей у Стародуdсько 

l.IYJ'IOJJ.Ky. 
листопад, 

1741 р . 



- 82 -

1:::1 '"0" 0"" 1 ·~""~ '""" І ····· 

8I9u 4073-В< Сnра;за про видач7 rрО'!ІЄЙ з 

канце.ІІЯрtf ua.11opoctltcьк11x збо-

рtв сав.цоwирськоwJ nt.uчa~owy 7 січsя 
J.1.11t Розхвnтковсь коuу . І74І р, 

8!94 4825 Справа про ОNІJІО!І!е11ня розшу -

ку в полках Dtвобереа:ної Украї 

ни "11!еtчи1а" севської провін-

·цНІноJ 11:анце.11ярН 'DНІ\У!>ІЯ По- ~~~:;:я-
1741 р. 

8195 8889 Справа npo ОГОJ1О!JІ6НІІЯ в ПOJJ 

ках JіtвоОереиноУ Украfни про 

повернення на поса;u -секреrарJІ 

Во!Чиниоr кожеrії Іва11а Каwенє .іі~nі:рвня-
ва . І74І р. 

І740 р. 

8196 5978 CnpaJ1a про огоJJоmення в no.r. ах 28 иовт я 

лtвоСІере:впоУ України указу Се- 0 f~~:i 
наrа про правос~я . !'741 рр . ІО 

!741 р . 

8197 66С6 Сnрава про збір ренти /rро-

1-п ової та- иа'l')'ра.11ьної/ з ран гови 
luaєrнoored різних вмсникfв у 
~тародубськоuу по.nу . 

Дpyc.UЛ/llPJtYi'CP 19811 З.>1 . .-.316- 12'. 

14 6ерезн -
l:OB!'I01 
17/JI р. 29 
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8!98 "726 Справа npo иаwага1111я в;~ови 

dуичукового товариs:а Аи;црtя ЛИ 

зогуds-Параскевtї ni;цneP.J)l'i'"n 

право на во.1о;цІния ранrовиАІїІ 
'dерезия-

маєтностяwи ового чо.1овіка у 
з жовтня 

Старо;цуdськоwу nО.ІК~ . І74І р. S!7 

8199 3724 Справа про розс.u:і:;цува1ч1я з.111 

живань на поса;ці иt:а:инського 

ПОJІКОВІІИКа Івана Хрущова та по 
І2 .штора 
20 жовтня 

ково У старm~ни . І74І р . 1'3 

!740 р . 

8200 8725 Справа про оrо.11о~аення в пол 

ках J!fвоdереииої України указу 

Сената про приокорення розг.щц; 

~~~~~я чоJІоdнтних. з 

820! 3547 Справа про :uозвfJІ преw • єр... 

wtнtoтpy ~он-І.Іtнtху купувап~ 

грунти dІ.ая своУх wаєтнооте1 на ~ :gи~і: да
У'краУнt . І74 р . ІО 

І74І р . 

8202 Справа про вt;цНов.rею111 pat'J-

~~w;в;~~~:::я т; :~~т~d~~=:~~:- f16fч:го 
io1w коwен;цr:ттоw УшаRовиu . І744 рр . 94 



J:::J ·"., .", · , , І :::-1 ,~"··1:;:::-.... " ·- ..... 

8203 2363 Сnраьа про нада11RЯ генераJІ-

.11еЯтенанту ""°" ІІто'f)ец 200 .цво 
рtв 3 Ві.ІІЬНИХ вНІСЬkОВИХ w:aє!'-

:~~'l'~~n~~:~ ;;:~;~т~~~;:: х~~!~рnня 
·рfзниt.111 ,цержавцяuя . !'71+8 рр . 200 

8204 rтсл Справа про ОГО.І!D!:ІЄННЯ в ПО.І! 

ках ЛІвобереа:ноі' УхрзУнн указу 

Сенаrа про збір у насеJІенвя 

· др!бноі' срібної woиeni /ІО , s , ІЗ серпня 
З f І 1<оп!А«и/ кар6011 до І72І 

13 tpf~~ 11;. 

820 CnpSIІa про організацію робо 

'І'Н /призначення упраРJІtноьхого 

апара~ , наіЬІання ро6очоі' он.ІОІ 20 серпня 

· та Jн . / на nоч:епськfІІ помтнян йfа4~111111 
ita6pицt . !742 рр . 50 

820 1704 Сnрзва npo повернення иіа:ии 

ськиw по.:е:в:овиu пмсареw Взон.11еu 

· іС,у.пакtвськиw при11усово куn.11ени 

грунтtв у Федора Оd.1011Оьr:ого , І5 вересня 

1<озака о . ~yrn Еорзенської со· -~~~пвдв 
ні НJzинсь:кого по.ику . Г742 рр. 42 

.ІрJ•.ЦЛМРІІ. )'РСР 11185 3•"· НІ3пІ- 1?т. 
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8207 1725/І Справа про перехачу на розг 

.&ЯJІ. в г.1.ухtвоьке ооrеяне прав.1і 6-

ня ЧО.ІОdИtноі' Г.ІУХfВОЬКОГО аи"е 

в І.Іики"и ' Кеdа.ІЯ , з проханняu . 
поновитм і!ого у казацькоwу ста- ~п:.~рвня 
нf . І74І р. 

8208 І72 '5/2 Справа про перехачу на розг-

JІЯХ в Нtаиноьке по.хкове правJІі н 

ня Чо.11ое!итноі' .Пе в нttя ТЗраноько 

го Антона Wакоиwова та fн . /воь -
го 8 qo.uoвtк/ zиteJІIB w. Коното 

:i. проханняw ntдтвер)'І.Ити козаць-

1<иі! отая ; 
Жовтня 
І74І р . 

опре.~tІ.nення КзнцеJІЯрі ї про 

nриоилку з Лубенського полку 

536 чоJІовtк lІ..ІЯ JІаrо.u.аенпя фор
пост і в nа. .lІніпру . 

8209 1725- 3 Справа про призначення коза -

::в~· т~~;::r п~;:н::::~а п:.~:; чіJ4f0~:ня 

82ІО І9ІС-2 Справа про nерехачу на розг-

lз~я;ц г.1ухІвоькоwу ооmику J[е11 •ян 
~ряноько11у чоJІое!итноУ Вао11.11я 
ІzіРантооова , писаря во,-gин гр . 
Іго.11овкІна , про крадіжку коня . в~zхн~. 

І-З 
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1 ·"~~ І '"""· 
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82!1 9І4-І8 Справа про передаt~у на розг 

І~~яд в Ніжинське полJ<ове прав.11ін 
я <~олоСінтиоі' MиxaAJJa Jlfcoвoгo , 

козака о . Праоtв Борзенської 

сотні , про захол.в:ення у нього 

К р.о~••• 

·~:~~ам::·с::~:~~:;~ :~:::~:~~1 -ВFJ4111~ . 

82І2 9І4-І9 Спра11а про розсдідування 

кривд , заподіяЮІх рейrараuи ко 

зака!.І ciJJ І<.І!іmок та Чеп.uІJвка 
ВоронізьІ<ої сотні Ніжинського 
ПОJІКу . 

82ІЗ І9І3-8 Справа про передачу на розг 

,ІL</Д в ПJі!JІУЦЬJіУ ПО,)ІКОВУ канцеJІ 

.рію чолоСіи'І'Ноі' ГJІУхівського uf 
щанина ІJЗана fінова про неповер 

нення Сіоргу /!ООО кр6 . / оrщдко 

30 J!ИПНЯ-

~щ·~. 

~:~:: ::::;а к:~:~кого wi І~~~~. 

82!4 1916 Справа про віддачу на відкуп 

глухівоькоuу сотнику Де1.Ряну 

Турянсь1<01о1у WІИна 11а р . Шостка 

~t~н~~~:;~~п~~~; ~ вської сотн~ в~zІнР. 

Др~ •· ЦЛМР}\ УРСР 1956 3J w. ЖІ7б - 1 2т. 

І '""'"'і-;;;::::-
•исто • ••••• 
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~ро•· ·· 

8215 1917- 2 Справа про пере;и,ачу в НІЮІн-

ську по,11кову r<знце.1Ярlr ЧОJІо6ит 

ної військового канцеJІяриста 

~дора Борсука та значкового то 

вармmа Ніжинського ПОJІІІ'У Андрія 

Борсука про ЗЗХОГ!JJЄННЯ ПО.І'<'ОFІІ!ІІ 
коw r.исаревськиt.t 'І'З капІrанои 

!Іриновськиt.t гр711тІв у Ух с . При 

~пні . ЛІJугоl nO.tkOBOf НІРНСЬК Їцс1оnа;11,11 
qотнt . І7ІІІ р . 

82Іб 1920-2 Справа npo розmуІІ' ~!нх•J'·ла 

8217 I920-S 

ВІІВ ~088/60 

JІозовс ького , Якиuа JІеон оJ.Іа та 

Прохора Анисіuова , ,11,ворових крt 

:: ~в підпо.ако»ника Іваиа Неп~ ~~ЇЇ~і 

Справа npo розsук Коа rf Пере 
христа з ро.диною та J:ввна Швеця 

nід.цаних г.1ухівсь1<0rо сотm1ка 

Деw • яна 'l)'рянського з о . І..пане Н!'!~' 
.11ух і вськ0УоотиІ Ніжинського сtчня 
полку . !'742 рр , 

Справа про з:винувачения вій-

'.ьковиw ка нце.-ярис ro11 }8! хай.101.1 

~доровичеw ко.а:езького радЮІха 
t'Jосrе.ІQ,никова !'З вtІtськового то 
'3ариmа Івана .Z:еw •яновича в по.11.а 

{f не11равиJІЬннх вІ;цоwостеІІ про 20 грудня 
~візію в НовгородськіR сотні 1741-

І::тароду6ського ло.11ку , чі~~~я р . 

1І 

ІСО 
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82І9 2І63/2 Ві;цоwості про присягу jwпep -

:f:ц~ є~:~:::~~:т~~:~ь:~~- Jf:!~я 
no.uy. I71f2 р . 

J 

8221 088/6f Справа про призначення на п -
ow канце.аяркста Якова Бє.rов-
цева , копf Jo ra rенера.1ьноrо 

. вtйоькового суду . ~
а1ІНЯ

Ое ПЮІ 

4І р • 

822 2359/2 Справа про пfj!,mер;ца:ення са -
вогвар;ц t У про звt.11ьнення ві;1, 

військових постоїв вііІ:ськовіІu 

товариmаu ПавJІу та .ІІuитру Нес - п жовтня 
теровича1.1 . І7·Н р. 

822: 359- 24 Справа про намагання писця 

канцеирfї Wа.1орооіі1оькнх з6о

рІв ffкова l[одзиноького одериаw 

1~1-;;;::-
••<«>І ••••• 

'"" 

18 

звt.п.нення :вt;ц вfЯ:ськових поо - Іб .11иorona а 
тоів . І7Н р. 

822~ 2365- 2 Wat>epta.ІМ про роботу пакет-

по111ти в w. ОnJ111ня за серпень 

І74І р . 

Дру~. UЛ !ІІРJІ У РС Р 19611 З•~. /ot316 - 12т. 

:а:овтня 

І74І р . 
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Кр>І••• 
З А ГО J1 0 8 К И 

8224 866 Купчі /4/ /.Gp/fli Бороз;а.ни , 
вдови генера,11ЬНОГО вtІ!ськового 

су;цдІ Івана Бороздни , на 6Уди-
.ІІИстопада 

нок і двір ум . Глухов! . !741 р . 

8225 1916- 9 Справа про ПJІ!ІQ'вrення da 'l'JP: н-
ського СО'l'НИ:к:а ОІІекоtя JleШІJ,OB 

оьжого прибути в Генера.хьпий 

:вtRсьмви~ оу.ц ;а..tя розг.1w ок1 1Р-
ги про захоп.иення ни11 ~мина у 

Любові РоговоУ , козачхи с . "4и - рщ~· 
коJІаУвка П!Зпо11а.1Івсь11:0Ї оотнJ 

JWTOГO 
Ніжинського полку . 1'744 рр . 

8226 !917-З І.ІатеріаJ[І! про організацію 

коwісії по розг,rму захоп.аення 

козацьких грунтів :в оnионнх на JІОВ!'ИЯ 

є . і . в . ІІЗЄТКЗХ 1 ПочепоькіІ СО' І74І-
29 .ІJИПНЯ 

нt Старод~6ського по.аху . !'742 рр. 25 

!740 р, 

8227 Справа про JІЗго;а.ження приuі j~\"o'" щень генерального ві ~ськового 23 dерезю 
суду :в 11 . Г.11ухо:ві . !743 рр. ЗІ 

174! р. 

8228 2762 Справа про коІf'lJJскацІю wa'-ltн 

та худоби у ко.11111нього 11озорця 

Івана Вяrковоького з 1о1 . Шеrтrаки 
Сrароду6оь1<ого nо.(Ку ra донеоен дD'rОГО-

12 .JІИDНЯ 
ня від різних oot6. І74І р . 54 
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8229 2759 Справа про зСІір вt;цowoorelt 

про кІ.tькtсrь wаєтносоrеJІ описни 

на гетьwанський ypp;r. та про 28 травня 
!~'8Є:ТНОСТІ , 1110 н11.11е11а.ІІИ грЩн і І74І-

Кантакузиновtй . І~~?ч~~. 60 

8230 Т:І<JІ Bt;r.owocтl про присягу ЄJ!иза-

ет! Петрівні козак і в та ;цухtв-
гт~яр. ицтва JІуСІенського полку . 392 

823 1708 Ві ;цоІІОСТt про nрис яrу Є.ІІИ з а 

еті Пе т_рівнІ козаків . та ;цухо-

11ицrва СуІІОького с.11оdІ;цського 

і1~У~~я с.пку . 16 

82 ГІОО В І .11.оWсть про присягу Є.tиза -

ett Леrрt:внt козаків t'8 ;11.ухове - · 
. тва Воронізько"t , Яwпі.п.сько ї , 

<оропоькоУ , Кро.11евецької та Нов -
JМІноької оотень НіЮІнського по 

- гри:~ р. '1· 61 

823 І7І0-: Bt;r.owocтt про присягу Є.rиза-.. 

ет! Петрівні козаків m JІ.Ухове -
тва Г.11ухfвськоУ та Борзенсько ї 

іЩ";. отень НІ!tІІнського поJІКу . 68 

Apr~. цлмrд УРСР 19М з о м. 111376 - 12т. 
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8234 17!0-2 ВІ;11.01.100'1'і про при!Іпя'І'тя при-

ояги ЄJІ:иза:веті Пе'І'гj:внJ козака 

wи t ;11,уховеноnю11 Ізюuського 
';Щ";. по.1ку . 5І 

8235 !'7!0-3 Bt;цoi.юott про прийня'І'тя: пр11-

ояги Є.nизвветІ ПетрІ:внt козака -

l.l'd Я ,uховенотвоw О;тирськоru 

~~~У~~я ЛО.!Ку . 26 

8236 !?І! Вt;цоwоотІ про приnнлття при -

ояги Е.~:шзаветt пеrрt:внt козака- Нt~~я 
t.nt R ;цуховеноrво.11. Переяо.tа:всько сtчнл 
го полку . !742 рр . 47! 

8237 І68І Справа про набір козаків з 

по.1хtв JІІ:вобереаної України .ц~ 2 .mroгo 
пересе.1ення в Оренбурзьку "'ор'І'е І74І-

9.11иппя 
ЦD. !'744 рр. 76 

рз9 р. 

8238 !680 Сnрава про збір вt11,owooreil. 

про кtноькі заводи в по.иках 5 1~~~:сня JJІвоСSереиноУ t С.110СSJ:.оької Укра - 31 серпи 

"" · !'749 рр . 813 
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8239 І716 
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Kp.olo•t 

Gправа про розслідування ко 

.иезькии р<\11.никои Постє.иьникови~ 

зловаивань при рев І зtї у 1~1аєт

ноотях Новrородоькоrо 1i1oнaornp 

та ЧернtrівськоУ ка-:-едри в Нов 

горо;11.ськіІІ сотні Crspo;D.ydoькor іі 11 ~УдНІІ 

І '""'":г;;;:::-."_ j ••••• 

по.ІІКу . І74З р. 313 

f741 р. 

82110 І715 Справа про збІр nровtанту д 1 січня 
ПОЧТУ туреЦЬRОГО ПОО.И!І В ПО.ІІКЗХ П4а;реЗНІ 
ЛІ:вобереаноУ УкраУни . 17112 рр . 342 

8241 І7І4 Справа про збtр вtдo11ooreR 

про розве)І.ення коней 110.и:и,авсько ·§Ь ;~~~=Я 
nороJІ.ІІ в ~propo,11.oьxouy nову. !741 р . 38 

8242 !713 Справа про купtв.UІ оJна у жи 

- теJІіВ ПОJІТ8ВСЬКОГО ПОJІКУ дм ко 

ней і вербJІІЩ!В, ЗSJІИІІеНИХ Туре и-~JВТНЯ 
ЦЬКИІА ПОСJІО ІА у ... . По.11тава і 1741 р. r8-2 

про зобов •язан11я полковника 

і ніжинського коwенданrа МихаІі-

.11а Пущіна не чи11и!'11 утисків !!OJJ ~~~::~- 2а_ 
ков111 і сотеннtR отnJІІІИНf ; 1741 р. : ,5 

;цонессЕНя uиргсро;цськоУ ПОJ!-

ковоУ ста~-ини та сотників з пр -
ханняw признзчити не посцу кри 

.11.Івськоrо оот1!І!F3 козака Гр11го- 4 квітня 
рія Рудого . 1741 р . 

дР!~· ЦЛМРДУІ'СР 108& Зам.Іt376- 1?т. 
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Вt,поwtсть про ~е.1щч1п1у кои 

;sс"rеиського побору rв xt.rькtcn. 

:tого n.1aniикlв у Старо;цу6ськоJ.ІУ 10 "равня 
tnо.пку . • 1741 р . S2 

8244 S0;.:60 Справа про звІ.nьнення ві;ц 

~ остоУв ,1.11орlв г.1ухІвських овя- .жистоnа;цз 
::~еникtв , І74І р. 

8245 3()507 LІатеріа.пи про ціни на продо-

8246 !687 

Jо.пьство t <tiypaa в Ю!Увськоw.у ~~ ~N~~~я-
та Ніжиноько~.~у по.11ках . І74 І р , 

I74 J р. 

Справа про го6оту коuісН ва 

rворенняu ко;цексу ~права по ко 

v.ь:w оу;цится 11алороссиХ1окиn 

~ арод". 

8 оічня-
5 J::~fПНЯ 

1742 рр . 

8248 Справа npo зо6оа • язання Ніаи1 -
ькоУ nо.1кової канцемрlІ приа-

4І2 

1яти захо;ци д,11я покращання ро6о J~рі'l.~вня-
t'И nакет-nо1:1ти . ft~r р . З 
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8249 Сnрава npo к.110nоmння купця 
Є:'tm"ія Дwитрtєва отрк1.1а1'и nосві -
ченl!Я з рравоw не n.n:е'J'Ити wита 

иа nроїз,ц вfJІ. фортец! св . Анни Іб JіИІТНЯ 

~о НJЕ>Іна та києва ; І74І р . І-2 
wатеріа.!tи про ц!ни на nродо

~о.1ьство :і ф7раа в Хор1мьськtІІ: 

та !SІргораJІ.ськtЯ по.1ховtІІ: сотня 50 жовтп~ 
~ргоро,цського nощ . · І74І р . 6-9 

8250 Btдc"tcn про цtни яа nродо-

1Во.11ьство 11 фураа у Миргородсько ЗІ zовтня 
~ попу ; І74І р . - І2 , 4І 

"атерtаJІн про зеІір продоволь 

~ тва R Ф1раау для nоч~ турець- .n~стопада 

jкОГО ПОС.Іа В UиpropOJІ.CЬKOW}' ПOJJ г:~ВНЯ 
~1 · І74І р . ІЗ-110 

825! Справа про наwагання значков -
1NJ товариша Роwана Янова пtдnе -
~цити право на вомдtння wаєтнос 

І'r яwи в ГJJухІвськНІ сотні Нtиин- 9 вересня 
Р ького поJІІ<у. І74І р . 

8252 Донесення роручика Леrербурз -
ого піхотного no.uy Є:в;D.окима 
Ки:~инськоrо про повернення коне 
~ідрц,чиnw борзеІЮЬКОЇ nаке'і'-

~::~ Іlюrnті Локотю та Івану Ша 3 r~Еів;~ 

Ару•. UЛ /llPJt УРСР 19811 З• •· .-.378 - 1 2т. 
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8253 Справа про лІд'І'вердаення бу; -
уково11у 'І'оварн111у НІ:~иноького 

полку Ро11ану !Імву права ВОJІо
:цtти сіножатяІІИ' у с. Єоuань 

ГJІУх івської comJ Нlаинського 
ЛО.ІІКу . 

8254 .Z:ок.11ц канцемрис!'а Федора 
~се.11івського генера.u.н:::t старин -
ні по донесенню значkового тов -
ри111а Чернtгівського ло.11ку Васи 

JІЯ Еакуринськсго лрь звІ,ІJьненн 
ІІого від слуаби в Канце,ІJярІ У 

та призначення на ІІого 11Ісце 

tн111их значкових товаришів цьог 

J!ПО.ІІКу . 

1740 р . 

8255 Wз'І'ерtа.пи про на11агаиня щ~р 

к"•••• 

1'7111 р 

~~~~~::о;;рі:~~~в:::у в;о~::а r~~:я 
дt лоJІКовоУ 11 сотенноУ оrзрmин1 ; 174! р . І-4 

до.кJJад генеральнНІ старmннt 

npo на11ага11ня оотннwа Снtтинсь1 і 

соrні JІуdенського 110,11ку Івана 

Жуковського отр11wатм поощ г.111. -9 квітня 
ського сотника . 1741 р . 5-10 
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82,б Справа про зобов • язання кро 

,ІJе:вецького сотЮ!ка Григорія Ог -
євського не чинити уtкскtв /за 

І -П хоп.1ення ;ц:вору/ кро.11:евецьRоt.Q' 

козаку ЯRову і<о..~Іиськоt.Q' . 1-У\~·~ . п 

8250 Справа про розслt;цування 

ЗJІОВживань у ВИRориотаннJ walto -
рJв t роdtтних лццей нІпооьки оtчня 

ло.11.ковникоw r:ваноw Хрущовиw ra І74І-
20 .І.tІІ'ОГО 

по.uовою стар111ино11 . I71f2 рр. 65 

І75І р. 

825! Q-rpaвa про звt.11ьнення ЮІарт -
ри у w. Стародуб ;цм новоприз 

наченного збирача tІQІ.укm Сте-

фана Кочер.а:ииського ко..tИ!ІІнtw 

збираче.w tндукти Іва~о.w БІлоро 'Z7 квJrн -

!'740 р. 

8259 e.;i2I УказjІ сенаrу /7 І прмс.1анJ в 
Канцец'р!ю д.ІЯ ого.1ошения насе 
.1енню ЛІвоdере:иної України . 

8260 І4605 Справа про передачу на розг 
1 · ляд в 1ЗоронізькиІt сотенний cnt, 

справи про лоdитrя вороиІзьки.w 

t.tіщаиино.w Григорtєt.t ·!trов.1еви1.1 

- н~rн~. 

с і чня 
І74~ 

26 .Ш't'ОГО 
І74І рр • 

ворояtзької t.tІщанхи Євгеиtf Ст- 9 .ІИпня 
фановоУ та захоплення Уї 1.1а!!на . І74І р. 

д,Jоt.ЦЛМІ'ДУІ'СР 11185 зa •. Jt375- 1Zт. 

18 
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8261 І4602 Справа про наwагання сотник~ 

8262 І460І 

826З 15247 

.lІеw • янв Туранськоrо nриr.tуси!'И • 
козакtв с . ОСS.1оаки Г.117хtвської 

со'!'ні НІzинськоrо no.iкy Юхиw 

'!'8 Паuа ІиtнІв-Фи.11011енкtв в!;~;. червня

dувати козацьку OAJady . ~g~~-

Справа npo передачу на розr
.11яд в Нtzиноьку по.111<ову канце.'lЯ 

рJю чо.11оdктноУ хозакtв с . Бист

рих Кро.11евецькоІ оотні Івана '!'8 
ГриrорІя Рощин поdиття '!'8 deз ni -
ставне ув •язнення lx вt!!row Cr 

По.11оmхи Г.11ухtвської сотні Cewe- 2О жовтня 
ноw JІуJ< • яненкоv. 174! р . 

Справа про 11а1.1аrання ченця: 

Спаоо-НовrородоьRого 1.1онао!ИрЯ 

Пе!'ра Ге.11еrера чинити nере11Rо;ци 

вІйськовоuу канце.1яриоту WиxaA.r. 

tе;цоровичу у перевірці ревізії 

Новгорожоькоі сотні . проведеної 

1 f740 р. значнови11 товари1:1еw dерезня 

Cтapo,u6cьi:oro попу Петро1.1 Ua- І'f~1берез ;i 

НЬХОВСЬКИІ.І . 1742 рр . ІІ 

8264 10681 Справа про призначення Григо 

рІя До.ІІИноького , Якова Косовкч0 

'fa iJxиr.1a дани.11евоького канце.11яр П JUІnня 
ОЬЮІІІИ с.111а:ите.nяІАІ . сі~Цf11р . 
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8265 95 Справа про спір козаків Тер 

ка каr.1ка , ~І<Сиuа Бі.r.огруда , 

стрільців ~ри.11а Іt Василя Воі!~ 

сенкі:в тв ін . з :військовиw кан 

целярио row flкonou Тарнавоькиu 
за грун'L'и у с . В<!ганичі Городи ~~а~:~'ёсн 
цькоЇ сотні Чернігt:всьвого по 174! р , І4 

8266 94 Справа про спір козаків о . 

Ов~ничі Гороl{Іj>1ЦЬ;(ОЇ сотні Че 

нігівського noJJxy з бунчуковиv 

товаришеu васиJІеu Тарнавсьюв1 

за грунти" 

І740 р . 

8267 205/9 Справа про спір козака Тере~ 

rія Боровицько го з військови1.1 

канце.~щристо1.1 Ваои.1еu Тарна:всь 

ІЗ J:ІОВі'НЯ 
30 JІИС'І'ОП да 
!74І р . 26 

Rиw за грунти у о . Овтуничі Го- 30 березю 
родющь1<0ї сотні Чернігівського ,µ4~втин 
полку. !741 р. З7 

І74І Р. 

8268 Справа про сл:Ір війоьковоr:о 

канце.дяриста васи.nя Тарна:воько-

ru за грунти з стрільцеJ.І ФІеІ<-

сієм GJ'i'aнow , жите.1tеu о . Перепис 

ГороднянськоЇ сотні Чер'!ігівсь - ~~~~і~~: 
кого подку , І74І р . 21f 

Дру~. ЦЛМРД УРСР 1\161:1 З ОN. №J76 - 12т. 
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8269 6226 Справа про спjр віІ!ськовоrо 

анцемриста Bacи.ur Тарнавськог 

а грунти з козака!lИ овтующьr.о 

о куреня Городни цько ї _сотні qe 28 травня-
29 ховтнл 

ігівського по.ІlКу . І74І р . 9І 

82'70 32284 Справа про забезпечення фура 

1eu в зиuовий період коней та 
29 серпня-ер6.~щціЕ, залишених у u. Полта 
ІО вересня 

а турецьки~.1 псслоw. І74І р . 

827 32283 CnpaEa про ~лспотання оса11ул ; 

ОЛТаВСЬКОЇ ПО.!ІКОВОЇ артиJІерії 

lfli uo'[Jiл Gлуцьксго звільнити йог 
ІО вересня І-5 ; 

ід wлинарського rтодатку ; І74І р . 26- 28 
справ11 rтро виплату що11ісячно 

ro ІО Кр6 . КОЛИІіІfІЬОt.ІУ упрЗВИТеJ] 

адяuького замку шляхтичу Яну і· 

~олтина Гулевич у до ос rаточяог 
~иріmеянл в Канцелярії utністер 

ького правління ШіJІоросН!сь1<их 6г~Еttнл 
прав його ХJ!ОПОТання про а:алув н:иистопада 

~' · . І74І рр. 6- 25 

8272 32282 Справа про реалtзацtю 6ороmн 

зі6раного за попередні роки в 

и-5~~~~нл рахунок вНІськової часmJШ з w 
~ів Полтавського полку . І7 Ір. 
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827 322І7 Справа про nересицу :в Канц 

пріо t.tа.азросtАськкх зборів вt 

:цоt.tостеІІ про утриuання rycnpiв 

Угорського по.11ку , розквартиро-

11аних на териtорtі' Полtавсько 

ПОАКу . 

82711 32280 wатерfаАИ про наt.t11гання По,11 

rавськоr повово ї канце.мрі ї • 
npиuycкm в.иасникІв vJІИнtв ВИщ і 

НовосанаарfвоькоУ греб,11і на р. 

Ворок.11і , n.11аrити вНІськову час 

тнну ІоІJІииарських nо;цаткі:в . 

І7ІІО р . 

8275 J.Іаtеріали про побкttя зиачк 

вого товари11а По.11тавського по,11 
ку Петра Сененка :цворовиш~ .iiщ 

25 .иипня-
3 серпня 
І74І р . 

ЗІ берез 
3 серпня 
І74І р. 

uи калра.-.а Спири.;цояа Ревазова 30 гру;цвя 
u. Нові Сана:ври По.~~rавського п ~7~?;вя 
r:y . І74І рр . 

І74І р , 

8276 Справа про з •ясування вt;ucy 

HOC'ti ,11,еяких ч.J.eRIB коuісії по 

розс.11І.11.1ввнню з.аова:мвань на по 

oSJІ.t нtzмиського по.11ковнмка Іва І~ ~~,:rн~ 
на Хрrщова та ПОJJКОВОЇ С'!'ВРІІІИНИ І74Г р. 15 

дР1•· ЦЛМРД УРСР 1986 Заw. Н.376 - 12т. 
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8С77 Справа про пересе.1еиня сіwей 

~озаків t nоспожитих з Лівобе-
Іреа:иоУ fхрзїик в Оренбурзьку 

"Юрте цю. 

8278 Укззи Сенату та опре.цt.1ен~ 

2! траввя-

\f~r'~~ 2І 

канцемрі 'f ,tвоього І5/ про на.ца -
я чинtв m wаєтноотеR козацькі 
тарmині , про від;tачу на вJ;цкуп 

і Rсь1<ових зборів у І&Іргоро;цсь-

с~q поJІХу знзч1<овоwу товаришу ~~р~~;;;я 
\нrону Кри118нfвсьtсоwу та tн . І74І р . І4 

8279 Справа про виправдання нtжи -
ського потсовиикз Івана Хрущов 

;з полковою стар111ино1:1 , і!Винува-

чених у використанні wa!!crpiв 29 червня 

І роб І тнкх JІІ:ІD,еЯ в прИВЗ'l'НИХ І~;Ого 
цt.иях . І742 рр . 48 

І742 р. 

8280 8І73 Справа про ВИАВ'Іу гро111е !'І Каr -
це.tярJУ 1lа.1оросіRських збарів 

на хупів.u~ АРов та кавце.1ярсь- 2~' і~rн:я-
кого об.1а.циання . !742 р . ІІ 

828 ВІ78 Справз про звt.uьнення зо.110-

тих справ waV.Orpa Андрія Абраw -
ва , арештованого за втрату з а .~r 111б квітня 

та заwовникtв . І742 р , 

П р•wо-
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Справа про передачу на розг 

.ляд в Глухівське сотенне прав

JJ.іния чолоСіитної Сіунчу:кового 

·товариша Стефана лазаревича np 
вируСі:ку гаю та захоплення сіна 

житемu:и с , Чарторій Глухtвськ ї6 .пилня 
сотні НІ№нського 110.ІІКу. І742 р. 

8288 7938 Справа про ОГОJJО!іІЄННЯ в IJOJI 
ках ЛІвоСіережноЇ України іuен

ного указу іuператркuі ЄJmзаве 

"'l'И Петрівни -з пі:дтверджеЮІЯtІ у1 а

зу катерини І /від 20 липня 
І726 р./ про заСіорону випроmув -

l
'''"""':r;;= 

••<>о • ] "" "' 

ти uаєтиості в двірцевих і uон.с

тирських володіннях та в ~тез · 11 І9 грудня 
сьnх провінціях. , 1742 р. 7 

8284 8095 Донесення значкового товари 

ша нtжииськоru полку Федора Ло 

лtmка , виконуючого обов •язки 

mапова.лівського сотника , про н 

виріІЕеннн справи Івана tfорного 

Швеця , підданого генера.ІJ.ьного 

віі!ОЬКО:ВОТ'О ПІІОаря Андрія Без 

боро.цка , про захоп.11е1шя·Аоru ю1 

та квартирt.tеІ!о:;:ороw Санктпе'l'ер

бурзького драгунського поJІКу 

Пратасовиu через неявку в сотея 4 липня 
не лрав.11інпя Протасова . І742 р. 
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8285 82'+9 Справа про заборону стріJJь-

цяw t хозвхаw 11ннкувати горі.tк,~ 

:а "'~:;:;;~~ь:~~к~::; ::::;5[6 ~=Е~~~а а 
ЛІІОІеня . !742 р. 

Є2З5 8248 СпрЗ:ВВ ПРО розfІ!уК дезерtяр!І 

82"7 8180 

8288 !2884 

8289 12885 

з гусврськоУ CJJyJiCIИ /всього 7 
чоJJОвtк/ в сотнях Чернігівсько ~~Р~~~ня 
го поsу. !742 р. 

Про огоJ:оmення в полках ЛІВ( 

ОереанМ УJ\"раУн11 уJ\"аз1 Сената· 

npo npиcyrнtcn. в пеrерОурзьJ\"іfі 

хонторt Сенату 110Бого чJJена та 
8J:~е~~я sссесорІв . 

1741 р . 

Справз про за1.1tну прохор:ьх< 

го сотн11ха ДWнтра Григоровича в 

кowtctY по peвtзtr НІпЕСь1І'ого 
!8-23 поsу по.11rовнw нtаннськиw стар 

JІЮТОГО 
шиноюsоосотннІІ'оw. f7ІН р . 

І742 р. 

Справа про пере,11,ачу на розг-

.ІІНJІ. в Г.~ухtвське сотенне прав-

JІfння чо.nоОитної козака Якова 

КотJІяренка про безпt;астав11иІt 

його sре111т г.tухt:вськи11 вІ;акуг.- 26 JIJ)TOГO 
щико1.1 rвано1.1 Яновичеu. !742 р . 

5 
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8290 І2887 Справа про 11tдправ;су 11 цех-

гауз старих сt;цел: рот11tстро1.1 7 лютого 
Гераси11о~.r Коровлковським. І742 р. 

829І І2888 .Матер і али про Іfі.п.кіс'І'Ь дер-

авних коней , що утриuуваJІИсь І-З JJJ.Jтoгo 
Oxmpcькoi.ty лол;су . І742 р . 

8292 І2889 Справа лро закупку та відлра -
ення воJІоського вина /50 бочок 
tжи11сьюн.1 вtі:Ітоr.1 Петро11 Тарнав -
ТОІІ ДJrn ПСТРЄб і1.1ператорсЬКОГС а~р;~~~Я-

~вору в 1.1 . Москва . І742 р . 

8293 І289І Справа про відставку капітан 

енедикта Власьєва , який прнІtwа 

часть в роботі різних кowicilt . 
дuіністрацtї Швоdережної Укра -~~~~~~ 

І "щ""':г;;;::-
"стО • ] •••на 

и . .!'742 р . !2 

829 І2892 Справа про видачу охоронного 

иста капралу Волось~ого корпус 

.:Иколі Мацкову . 

8295 І289З Справа про ОГО.ІІОІ!ІЄННІІ адwіні -
рацtї Лівобереиної України ука 

у Сената про надання п!)!;цворви 

17-26 
.ІІІ.1ТОГО 
!742 р . 

~~~в вмм.1ожа11 Російсько ї іwле 6Нj~н;. 

Дрj·к. ЦЛМРдУРСР 1986 Зон . • "37б - ІZ1. 
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8296 І2905 Справа про повернення коней 
взяrих для обозу графа Руt.тнце 

ва у жи теJІів Юаинського поJІХу 

8297 І2906 Справа про спробу військово 

го канцелярис'!'а Матвія Холодо

вича стягнути борг з 1!!.ИТе.nя 

11. Пропськ Моск овськоЇ гУ~ерніі ;~аJ~я 
Івана Шелехова . 1742 р. 

8298 12905 Справа про опреділеин11 кан-

8299 І3232 

целярськиu служ11телеu Роuана 

Лазаревича , с~ша бунчукового 

rовариша Сте'fJана JІазаревича . 
JІИПНЯ 
І'742 р . 

Справа про передачу на розг

.ііяд в Глухівське Сотенне правлt -
ня чо,.1106итної ченців Глухівсь

кого Петропавлівськqго wонасm

ря про нІПзд на 11онастирські 

uаєтності глухtвськиu mинкареu 

;:::;~гоКо:~;:;~ькиu з драгунаІОІ JІ~z~o р. 

8ЗОО І32ЗІ Слрава про розслід111а11ня кра 

jд іжки чоіобитно't" борзенського М ~~І~~ 
міщанина ./!удки . І742 р . І6 



- --IQS-

··· 1 ;,".~ 1 '" 0 ' 0 "" •'• -••ра 

830! !3230 

8302 13227 

8303 !3222 

Справ!! про розс.11t;цування по 

биття вt11ськови11 канцемристоw 

ТИ11о'f!Ів1.1 Оі!.11евиче11 раАцJ черні 

гІвського waгicrpary Трохи11а 8 .11ютого 
Зубка . І742 р . 

Справв про відшкодування гр1 -
в~еа жиrемw с . :r.ланtв за захоn 

.11енf коні аите.11я1111 с . СrіJ_енка 

Г.кухfвськоУ сотнf НІ:аинського 
no.111ty . 

тrого 
!'742 р . 

Справа про заdорону гадяцьк 

ІJУ ЛО.11КОВНИJtу Пеtру ГС:І.ІІ:ЄЦЬХ:ОUУ° 

чини rи лереіІкоди 1 зборt яр11ар 

ковоrо лодв'І'ку з wістечок вt;цо~ ~/ag~~~J 

1 ·~·~·1 "~··-··- ..... 

оrва ГSJІ,ЯЦЬКОГО заwку . І742 р . 25 

8304 ІЗ22І Справа про зобов•язання Ні -

.аинської ло,11ково"f канце.uрtї н~ 

nfo.11a'!'11 ;цо иfю!!юького хоwенда~ 

та , nо.uовника 1Ьrxa1t.11a П1щf11а 

011J ;itx:lв у справі про nогРабуваt 

ня хапІ mнow Санкт-Петербурзь

кого ;црагунського no.uкy Бог;ца-

ноw Виазtнмw будинків нІжинсь- 6~~;~ 
кого ВІР.та ra 110.І!RОВНИКЗ Зота . 1742 р: 

8~ І3220 Справа про організацію пpo-

AlttY горі.ІІКи з казенннх виноку-

рень у Почеnськ!й во.ІJ.оотt Старо б~~~я 
,nубського по.11ку . І742 р . 

Ар~·· unмPJl І'РСР 19flll З. • . ... 316- І:І't 
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8305 r;,219 Справа про призначення одно-

го козака "а глухівоьхого 1.1Jщан .-
на ;ц~ кон"роJlІІ за 1.1JраІ.ІИ 11 цін -~~~;_::я -
1.1и на г.1ухівськоuу·6азврt . !742 р. 15 

8307 !32!8 Справа про створення кo1.1foi'l 
про wає"нос<rІ на JНвобережнtІІ 

Укра Уні . 

8308 І32І7 CпpaJ:Ja про засу.цаеннн "рабоr 
ного че.1овека" Євоrи'\')fн Артеw • є 

2 квtmн 
!742 р . 

ва ;цовtч ногrі ~оботою на Почепсь ~~ ~;f:;н 
кІЯ паруо нtІІ фабриці . !742 р . 

ВЗС9 І32І5 Справа про поверне11ня з Сена у 
tJ.O Кaнцe.JUipt'l npowewop!Y з по-
jшІ ..ІК0110 напиоаии1.1 іwпера'!'Орськи і;Т~н 
}тІІ ту.101.1 . !742 р. 

ВdІ ІЗ2І2 Cnpa11a про пtдгоrовку к11арти 
lv 1.1 , Г.пухо11і ;ц.пн кн . Рвпнtна "а 
:tо го штабу . 

63! !32!! Справа про нвІtwи uІ111анаІіІ! Ні 

13ияськоrо , По.пта вс ького 11: Лубен 

ького по.ик!в , nризІf!Іченпх рахі -
1икаuи у ВіІІськови!l о карб , rлу-

V - 28 
квітня 

!'742 р. 

18 

Івськи х wіщан ;ц.1я вІд6)'ВІІІ!"НЯ 12 ІІ'Віmя 
1tє'l повинності . ·Н:~н~. !'5 
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8ЗІ2 І3209 Справа про повернення глухів 

оькоwу коwен;цанту ПОJІКО>ІНИКУ ;:;е 

. JІa'l'ypy орJСІно~ л:оаки . 

83ІЗ І3208 Справа про ві;цря,~аеІІНя 6 кан 

квtтня-
14 черJ>н 
1742 р , 

~::~:~f:і:с::::~;;Р~:;ц~~ гене 1і7~~р~~ня 3 

8314 ІЗСОО Cnpn'lla про }!JJ;!І.!ІЧУ г;о'У'!~l з 

Каяце.~ярfУ г.пухівськоwу 11аг.іот 
JІ березня-рат1 та .Іtщанаu за горі.ику , пь: 

ба ну ,цля урочне mx подfі!, ~=2н~. 

83! !8067 Справа про ОГО.ПО!ІЄНН.11 :в цер -
зах Чернігівської J Новгород-
Сіверської uитропо.tlї про пока 

рання ;цераавних з,11очинцІв Анд-

рfя Сотерwана , Мініха та ІоІиха~ 
2 3 .ІЮ'l'ОГО 

м Головкі на . fl42p. 

83!1 !3009 Справа про видачу u.vвання 

поnовиw с :ropoaaw І.:ирrородсь·ко 
20-29 

го , По.1тавськоrо lt Гадяцького 
~~~н~. ПOJU<IB . 

e•r І:Юеб Справа про повернення 'аоеоо 

ру Ol!eirctю ПJ!о!'асову гро11еА ra 
'ерезня-

речей , захоп.11ених 1 нього c.v- SO квітня 
аителеw Ceweнow ПіоЮ<овнlковиw . І742 р. !9 

Арrо. ЦЛМРІ\fРСР 198$ з.". м.376 - І:h 
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8:dH !3085 Про передачу :в Ген еральНІІіt 

ВfіtськовиІІ су;ц справи про взає1 

нf оdрззи нt.аиноького ооаву.1.а 

ВоJІодковоь1tого з нtамнсьnи 

вtІІтоr.1 Петром тернавtоtоr.1 . 

83І9 ІЗО82 Сnрава про огоJJ.оmення a;цwf -
нJcrpaцtY JІtвоС!ереиноУ УкрзУни 

к" •••• 

указу Сената про пІ.tвищення в 18к~~~:; чинах оtІцерів г:взрдJУ . І742 р , 

8320 І308І Справа про спір глух.fвсько г! 
1~1tщанина JІеонтtя Вомmина за 
w.пин из р . КJ!евені з жите.11еr.1 

о . Троєdортне КоuзрицькоУ во.1.ос 

~~то~~~::~го повіту Гаври.-.011 "~~~яр. 

832І IS080 Справз про приІІ11яття .to Кан 

~::~~р:~:у~:::: ~~:~::~~ . 1~~3~~ 

8322 !3079 Справа про передачу до Геие-
ІРЗJІЬиоrо вtІІ:ськовоrо суду -справ 

про поС!иття :вtІІськовиw канцеJJя

ристоw /.Іаиуй.1.ович еu та fн . со .!

ата г.11ухІ11ського гариtзоииого 

по.1ку Федора іСопієва . 
Іб С!ерезф 
!742 р. з 



8323 

832 

832 

- по -

1 ·"~~ І ··-·· ІІО•<ра 

ІЗО'ІВ Справа npo пере]18ЧУ в Гене-

ра.JІьниІ! вtІfеьRовиЯ оуд оправи 

про захопJІЄННЯ Пі]1]18НИІ.ІіІ 8аСИJ1Я 

К;уJІябки сtна у козака ОJ!екоія 

~ожка з с . Пуqтоrородка ГJІухів- SI квtтня 
СЬКОЇОО'l'Ні. !742 р. 

ІЗО'Іб Справа про пере]J.ачу в Гене-

ра.11ьниЯ 11tІІоь11:овня OJA на noвro -
І!J" Иі!: розГ.ІlЯА ЧО.ІОфІ і'НОЇ козака 

Г.ІІУхtвськоІ сотнt ГаврнJІа Іура-

~ховоького про порубку rаю та 

наїз;ц на його діw пfд.цаІІИх вій-

ькового канце.111риота Васи.uя КУ квtтня 
ІJ!ЯбКИ. !742 р. 

!3075 Справа про АозвІ.1 Петру За<1t 

Ілt засfдаrи в Генера.u.ноuу вtlt-

ьковоuу суді та в Канце.ІІЯрf У 

auiorь іІого батька б7нчуковогt1 квtrня 
овариmа Дани.1а Sабf.І;Н > !742 р . 

опре]1t.11ення про передачу в Н -
І:І инську по.~шову канце.uярfю чоJІО 

~иrної бунчукового товариша Да-
І:Іи.nа 8абі..~~и про наІзА на І!ого 

jІ.!аєтносtІ ус . Реву'!'Инцt Кро.ие-
бj~z~н~. ІзецькоЇ с..отнt Иtm~нсьхого по.пу 

опре;ціМ!ЮІІ{ про ПЄРЄА!ІЧJ в н -
~инс ьку по.11кову канце.аярІю чо.~о 

~И1'!Іої бунчукового .товарима ,l!a -
н.11а ЗабіJІИ npo захоn.11ення Іtого 

~аєтностеІt бу~1чJковкw товари111е1о1 
бj~z~н~. н;uрієw Ду1111травrко1о1 . 

Др~•.ІММРДУР(;Р І'ЖІ Зt • . .-.316- 12т. 

І-3 
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8326 ІЗО74 

8327 IS0'73 

- ПІ - -

Справа про незаконну хупtв
.ІD Іваном ОJІекоtєнкоu , пі;11,оуоf -
КОІІ Ні:ЖИНСЬJ<ОГО в!Ата Петра 

:Гернавіота , грунтів у J<oзaJ<a 

Івана Гу1.1еиоького . 

Справа npo розс.1t;11,уваиня по 

биття піцаЮІ1111 бунчукового 

товариша Sаmркевнча ;11,рагуна 

Ризького ;црагунського по.rку 
Роuана Бошерова. 

Кр.о•••• 

ІО січня 
f7tt2 р . 

8d28 !507:.S Справа про роз11уJ< у Нtжинсь 

ко11у nо.1ку 3-х втікачів з BOJio 
диuироького nІхотного полку . 

8329 І4625 Справа про ви;11,ачу паспортІ11 
різниu оообаw: у .11)rо11у-<:ерп11І 

1742 р. 

8530 7828 Справа npg оголо~ення а:цнІ-

.wтого-

8 серпня 
І7Іt2 р . 

нtотраціУ ЛtвобереZІноУ України Іб грудня 

указу Сената про шJІЯхеrоькнх- 1Ь"і~~я 
д.tтеі! . !743 рр . 

833! 20529 Справа про розшук ревІзН , 

ОКJЩ~еної вІV.оькоІ!иu каяце.ІЯ{Ж( 

ТОІІ IJ11xaKJIOll Федоровиче11 ' Нов 

городоькНf оотиf Єrародубськогt ~;~~ия 

23 

по.ику . !742 р . 22 
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" .. _ І ........... ...... ,.. 
КроІо ое 

833< 2 І249 

8333 21245 

Сnрава. про дозв і л на :е і ;ц луо -
11:у ч.1енаu Генера.11ьного stito ькo 

вого суду з 20 JJИ~ня по І верР.І -.і~~ 
ня !742 р . !742 р . 

Справа про nередачу гро111еІІ 

nоuер.ио го О:унчуно:ео го товариmа 

Макси1о1а Корсака Е'а з бер І гання 

:ц;~УХі"'оьно ї с отенної окарО:- 7 ~g~n~~ 

8384 2І252 Справа про передачу в Гене-

ра.ІІЬииn Вt l!оьковиіt оуд на пов

торниn розгляд оправи про аахоп 

лення ге11ера.і!Ьимw оу.ц.цею Івано!.! 

Ічарнкшеw ш~на nови коноrоnсь-
ікого овя11еника Григорія -ЧІгаJІе- g~рп~~яя-
Івського . 1742 р , 

8ЗЗ5 2І2б7 Справа про захоплення зиачко 

/!!им rоваришеw Ніжинського По.ІІКу 

rвaнot.t Стео.иавоькиt.t гро11е!! , ко

~е!І та горі.ІІІ'и у свого теот11 св -
~еника с . Студенка Г.11ухівської 22 оерпня 
сотні Н і жинського 110.І!ку . І?:42 р. 

8836 2І27І Спра:еа про затfюlR'у у на.цанн 

онеІІ поо.~~:Знцю І.ІінІотероької ка -
це.rярІ Ї , козаку васн.111 ,ZJ1.цe.1i , 

коркбутськиu ві іІтоu Сте"'аноu 25 МІП НЯ 
Зна;tкоu . J;'742 р. 

1 ·-""-1 "~·· ···- 1····· 
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КроІ••с 

' ' ГОЛ 0 8К И 

8837 2І278 Справа про спt р за грунти 

КИри.~rа t Uикити КраоноJ.tоНів, 
8! .JІИПНЯ-жите.11tв с •. Овді ЇВКа Ді ВІЩЬКОЇ 

сотні Н і жинського по.11Ку . тт~~н~ . 

8338 2!280 Справа про повернення підда 

Ного павла Бочка з родиною Мар 
фі Лисевичевні удові rлухІвсь-

кого сотника Сте'f~ана У'1.1анця , в 

Ії 1.1аєmості у о . Студенок Г.nу 

хівськоЇ сотні Ніжинського 110,11 червня-

ЛИПНЯ ," І742 р . 

8539 2!298 Справа 11ро розслідування 110 
ране11ня караульних Со.'іДат під 

30 серпня-ш 11охоронної процесії у u. 
3 JJИOTCn; а 

ЮJО.ині . І742 р. 10 

8340 2І284 Єnрава 11ро передачу на розг 

мд в Кролевець1<е сотенне прав 

ління чоло611тної "п:му6ника" 

генеральної військової арти.пє-

рі ї Івана Май6и про по6иття Р.о 

со Іваноw Бондаре111ю1.1 , мтелеw 

о . Роцественськоrо Королської 
липня 

оотні Ніжинського полку . 1741 р. 
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ВЬ4І 22025 Справа про прискорення Пере-

яславської ;цругої сотні розгJtЯдt 

спору священика Григорія з о •. 
JІецьки Переяславсько ї }1.Ругої 

сотні із з:итеЛІІuи Переясла:всько 

го полку !Іасилеu Березо:вськиu , 

~;D.opou Буракоu та ін ., а TaKOJi: 

про прис!І"орення розгщу і:нmих 
червня-

вересня 

чолобитних у КанцеJІЯрfЇ . І742 р. 

8342 26847 ОnредіJІення КанцеJtЯрі:ї про 

:,віJJЬНЄННЯ від ПО;!І.ЗТІІ"іВ і посто ·в 

;!І.Бору nівчоrо придворної капели 
ао:втня 

КИри.11а Рубане у u. Глухові . І742 р. 

8343 27203"" Справа про заборону ос ·авулу 

rенераJІЬної артилері Ї Семену ка. ~ 

піці захоп.nювати грунn~ козака 

Ан;nрtя Хвостенка ус . Фастівцt 

Новгородської сотнt СтародуСісьJ< -~~р~~~~н~ -
го ПО.І!КУ . І742 р . 

8344 273І4 Справа про оголошення адuіні -

І4 

траці Ї Лівобережнрї України у!І"а 

зу Сената про наданнп чинів вел -~;t~~Еез Я-
1,101.1аu Російської іuперії . !742 р. 5 

8345 !32!4 Справа про ;D.озві.u вtдновити 

ярмарок ус . липовоиу Кори6утсь J~Р~~~тня 
кої сотні Прилуцького полку . !742 р. 7 

Дру«. ЦЛ/І\РДУРСР 1966 з." . ...зm - 12 •. 
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8346 2ІЗ09 Справа про за6орону ніжинсь -

ко1.1у 1.1агJст_рату Іlерео6'І'ЯЖуІJати 

податкаІ.ІИ продавців олії та 1.1е - ;~р~~Е~ня 
АУ · • І742 р . 

8J47 Донесення Євдокії ВИmневсько ·
1 

дружини полковника Федора Вишнеr.з

оького , з прохання~.1 видати подо 

рожну на проїзд в ід 1.1. Глухова 8 квітня 
;цо м . москвu. . І742 р. 

8348 28020 Справа про видачу naonopтa 

8349 28042 

ніжинськоwу ві ііту Петру Терна-

вJоту на проїзд з u. Глухова до 4 квітня 
11. Москв 11. І742 р. 

І74І р , 

Справа про надання чину коле 

зького радника члену Лtчи.пьної 13 січня 
коuісії Івану Са6урову та про ~:~;0 
його відставку. І742 р . 

І742 р . 

8350 28І72 Справа про 6езпідс тавне ув •я -
нення тишка Назарова , єсwансько 24 квітня 
го ота11ана Глухівської сотні . І742 р . 

~5І 29ІВ6 Справа про дозвіл·генерально 

uy осавулу Петру Валхевичу лиши IS 6ерезн 
тись вдоuа , в зв •язку з хворо6о І742 р . 
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8З5ё 29140 Спра:ва про вІ.z,.wо:ву в~ати 

паопорт на проІзд 10 v. Wоо~:ви 

::~~~:;:~~ц:~нцеJІ11рмоrу Сrе~ан 1717~~~~~я 

8353 29499 Справа npo ого.11011ення адwі -

8354 29734 

нfсі'рації Лfвобереж;ноІ України 

указу Сената про наnноання тит - , 

=P~~~parp1щt "пр nри.аоаенноІІ зцgr~~ 

Справа про звіJІЬкения вІ.z,. n1 24 травня 
вмнносrеІf _;цворІ:в півчих ІJ.Іпера fвf;;я 
rорськоУ прид:ворноУ _каnе.ци . І756 рр , 

8355 0020! ІwенниИ сnиоох вtІІqьхо:вих 

хаице.аяриоrt:в та с.q-:аите.11tв Ге 

65 

;е~:::;:~ь::~~ь:~:~к:::~~:~~О ~~тg?~ а 6 

8356 30245 Справа про зві.ІІЬнення генер~ 

JІьного 6унчучного да11 •яна 060-
.11онського , генерального ооа:вуJІа 

Петра Ва.11Хе:вича ta писаря гене 
раJІьноrо CY.J.Y Іван~ ПІ!СОВUЯ Bfj! 
RОЗГ.ІІЯJІ.У в _Гекера.~ь.ноwу ор.і 

спору 6унчукового rовариИІа Фе,uо 

ра qуІікевкча з ;п~.овою генера.ІІЬ- 1 а:овtня 
ного CY.D.J.i qарни•а. 1742 р. 



- ІІ7 -

8357 3<678 Справа про ;11.озвf.t на вt;11.nyc ку 

вtйськовоwу канце.аярио!'J Івану 

~::::~~ь~~о;~юс:::::о::r- і1~~а~~я 

8358 3С685 Справа npo оnре;11.fлеиня в зи'!-

кові товариші Сrаро;11.убського 

по.цу Кро.1евецьхоrо козакв Іва 

на ФеJІ.оровськоrо. 

8359 3<684 Uarepfa.tи про прохаНІІя кан -

целя~жста черніrІвськоУ по.пов У 

канцелярt Ї Гри rорtя l!убовика 

приІ!няn~ йоrо на посаду вНіоьк -ч~в~~рез -
вого канце.ІІЯриста . !742 р . 

856С ЗС69І Справа про передачу на розг 

8951 334 

.tЯJІ. в ніаиноьку поаову каице

.urрію справи про захоп.1ення 11а 

ва.11tвськиu сотиикеw Uairoиwow 

Соханськи11 конеІІ ra збtам у с 

чекоuонного ло.11ковника Ваои.11я 

Часника . 

коrо монастиря за привернення 

Їх у п ідданство 

червня 

1742 р . 

30 КБіТRЯ 
174!

!6 червня 
1748 рр . 45 
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8362 623 Сnра:ва про огоJІОшення а;цwі -

ВSб: 625 

ніотрації Лі:во6ережноЇ УкраїЮІ 

ук азу СеJІата про заборону 11ико 

нувати ка~енні робоm у ;цень 

реJJігіІІного свя'!'а " Преобр~ени 

Госпо;цнего". 

8364 !082 Про на1.1агв1mя У.11ян11 Сеwенов ї 

жите.tьки с . Сере;цинна Буда от-

9JІИПНЯ 
!'742 р. 

~::~::а с~~:~:~кцію в~;ц козака ~іі~~~ 

8261 ІО45 Справа про огоJJоrnення в noJІ 

ках ЛівобереІ'\НОЇ УкраЇни указу 
є. і.11 . про заборону прийwати 

бігJІих селян-кр і пак ів на 11іІtсь 

кову CJJ.y'f>.бy . 

!І.ру•. UЛМ РJІ.У РСР 1986 з. ". "37б - І2r 

2 JJИП НЯ 
!'742 р 

І '"""":г;;:::-",,.,. 1····· 

п 
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8567 1203- 4 

- ІІ9 - -

Сnрава про передачу на розг 

JІЯД у Конотопське сотенне прав 

JІіння справи про спір коното11с1 -

~ої шинкарки Єlf>it.tiї доО:о,цихи з 

значковиw то:в~риttіеі! нtю1нськог( 
JJOJIКY Федоро11 По.11Ішко1о1 . 

8568 203-47 Справа про ттередачу в сотен 

не глухівське правління чмоо:и1 -

ної Івана Орабського про закрі 

паченнп його роди ни Г.JlУХівоьки 

остникоu Де1.1 • я11оu Турянс ьJ<иu . 

8369 205- 7 Справа ттро призначеяяя арwfі -
ського о1.1іцера в коиіс і ю по ро -
гляду опору за грунти 11i:r.; к оза 

каt.tи і: nоспоJІІІтиw.и о . Чарториї 

БІ.11оуської сотні Чер~ігtвськог 

8JІисrопа а 
1742 р. 

полку з О:унчукови u. то:варишеw 12 Листоп ,ца 
Степано11 лазqревичеw. !742 р . 8 

837С !250 

8371 1366-9 Справа про передачу на розг 

JІЯД в ГJІухІвоьке сотенне прав.11і -
н я оправи про кра;ціжRу коней , 

підданиІlИ пуmвJІьоьRого nо1.1 Іщи 

5І 

r;a Івана Бахтєїна , Михай.ІІОU Ст~ :~~~~;да 
сtєвиu та Євтухоu Шишковим . Г742 р. 12 
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8372 ІЗ66-Н Справа про передачу в ніаин-

р ьку потсову канце.ІІRрtю чомб;~т 

ІНої купця Bo.n.l(:!a давидовича з 
~роханняu повернути грошt , вкра 

Кр.а•••• 

~ ен1 у в11реJ!оьких куnцІв пі;ц ча 7 1.1овтм 
tqpuapxy у u. Бора нв . !742 р . 

6373 І385 Справа про звІ .пьнення генера 

J.'fьного ооав7.1а Пеrра Ва.uевича 

~І;ц розгм;цу onop7 бJВЧJХОВОГО 
1rовари11в Івана ПІроцького з Іва 

~ow Я:.11оцькww за грумти та nриз

~ачення на Аого 11tоце бунчукова 

о 'l'OBap.ima Ваои.ІІЯ Гуд.овича . 

8374 І22І Указ Сенаrу npo з • є;11.нання оо 

ень в ''Убеиоькоwу ; При.11цько1.1у 

Я Га,uяцькоuу по.ак ах , що бу.111 

.1ІИЛНЯ 

!742 р . 

tl~:~::;а::и::;ц;~;-~~~R:~о-ту rьzмо;?п а 

8Z1 1220 Справа npo звtJІьнення двору 

що зайwма ко1.1tоtя по перекJІа;ц 

правчих книг , д,JІя ко11іоіУ еко-

НОІ~ІіЇ . 

f!іПЕ І202- І4 Справа про переси.п:у в Севе -
ку провІн11tRну канце.rярtю І.Іико 

.11и Іванова , затриuаного без па -~E~;:
nopra в Г.1ухt11еькtА vотнt . І742 р . 



..... ~ І 
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8Ь77 1532 Справа про ві;цнов,11єння у ко 

8378 І496 

8879 ІЕбб 

8580 75!4 

838 7512 . 

8882 7188 

зацькоwу стані , лі;ц;цаного Гене 

ральної_ артиJІерії , Анцрія Хвос fЩ~~ня 

тенка із с. фастівці Івангород 8 червня 
сько'і сотні НІ!m~ноького ло.r~ку . Г744 рр . 23 

Справа про оСіразу Федорои 

Важниченкоu , ЮІтеля1.1 1.1 . Гадяч 

з начко:вого товариша Гадяцького ~2 ~~re~:~ 
полку Васи.nя Яворського . Г742 р, 25 

Справа про розс.,ііідування 

крадіжки 1<оня в w, Суwи: вороні -'МПНЯ -

~удня 
зь1<иu 1<оза1<01.1 Грtгорі є1.1. Шкурою 42 р . 

Справа про вилучеІПІя з обіг 29 травня 
пошмджених с ріСіних моне т . ~~~";. 

Справа про-спір за хутір 6і 

ля с . Старе Конотопської сотні 

Ніжинського по.rrку wix по.rrковни 
коw Ceweнow Неплюєвиw та писар w 
Генера.1.1ьного суду Іваном Пікав 

цеw. 

Справа npo купів,1ш фуражу 
д.tя державних кінних заводів в 

Ізюwсьноwу полну , 

липня 
1742 р. 

І5жовтня 
JІИСТОПада 

1742 р. 

46 

rг 
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6'38 7066 О!реді.11ення npo nркзначення 
канцеJІЯр::ьких О.Q".ите.1ів ;цо 

ІЮІ!ТНЯ 

Генера.~ьного вt І!сьІЮ:воrо оу.цу . І7Іі2 р . 

6364 "' Сnрава про ухилення вt;ц Ге-

нерамного вtіtськового еду нt 

акнськоrо попового ооаву.111 

Стефана Костенецького та LІ;унчу 

кового товари11а Фе1ора Косtене 

mr~ цького . 

6385 6838 Справа про надання а6•иrа 

в І йськово1.1у канцеJІяркоту Петру 

~~~зр~ Мань1'і:Всько11у . 

8S86 666/і Справа про наwгання кро.11е-

:вецького n~nо.1итого Пeqia Куш 

ніренка nоверн:vт11 грунти , захо -
.11ені у нього кро.11евецькиw сот- і~;~я 
никоw nав.11011 ОrієвоьЮІ11 . І7Іі2 р . 

8387 5728 Справа про розсJІt;цу:вання ;цо 

t1есення вІіtоькового канцемрис 

та W.ИхаІ!JІа Фе;цоров ича npo nрих< 

вуваmrя козацьких ;цворів пі;ц чс р 

ревізіі' у о . Іура»ка Новгоро.11.01~коЬ; черви 

сотні Сrаро;udського no.n:y . І7Іі2 р . 

Арус. ЦЛМРДУРСР 1985 з.". JоІЗJ6 - І?т. 

1 ·~"."F ••<fO• u••• 
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8388 12363-4 Справа про оголошення адuі -

8389 2І63/З 

8390 7451 

нtс трацН Лівобережної України 

указу Сената про призначення 

Ми ха йJІа Салти;щва губернатором 

Білгородської губерні Ї , а кн . 

Друцького - губернатором Нижнє 14 лютого 
новгородської губернії . б~!~н~. 

І'74І р . 

Іuе11ниІІ crrnooк козаків , ко

заць~<оЇ старшини та духовенс т-

~:и~:ГЛ:Р~~:~:;;о є:::~~т:к~ет JІ~~;я 
рівні у І74І.,,І742 рр , І742 рр . І49 

І742 р. 

Справа про опреділення у віі -

ськові товариші Клиuа Піщанськ - 8 JіИПНЯ 

го , козака с, Піски Чорн7ської 6 І6:~ёзня 
аотні Луdеноького потсу. І746 рр. П 

8391 Про зві.'ІЬнення від засідань 

в Генеральному вНІсьховому суд · 

. раднкка Петра Везо6разова пt.n 

час розгш~;цу судових справ sH! 
ськовоrо ханцелярис та .Васи.пя 

КуJІябКІІ , 
ІЗ ковтяп 
І742 р . 



8392 922! 

- 124 -

Справа про видачу гpoi:rell па 

:канцеляр:::ьке пр11ламя та А,Рова 

д.пя ГенераJІЬного в!Яоькового 

суду . 

8$93 9519 Сnра:ва про ззтрИШІ'J ntд RЕІ-

рау.110 111 nовtрених у справі ГJІJ-

1 '""'""1~ ••<fO• ••••• 

хівсь1<ого 11Іа:а~,-ина І!о;и.іона .Z:..,11 ·-28 верзсЕ 
рієва . !7'12 р . З 

8394 7823 Справа про :vидачу гроаrей на 

8395 7824 

;:~~::~:~~с:::~~;~ ~;;/ене- ~~~11~ . 

Справа npo к.1оnотаннл поче

по:аського коwен;11.онта wallopa 
Уrаакова з:вІ.n.нити иитеJJіВ Uоче 

~~:;R~~д •;:~:а~:~~о~~~:~;~ ~{~~. 

8396 7825 Справа про виJІ,ачу жалування 

8397 78Zl 

~;~рожу КанцеАЯрІІ Іnану Іов.11 е гт~лр. 

І74З р. 

Справа nro ого.1ошення в nол 

ках лtвобереиноУ УкраУни про 
заСІорону поруu~увать суСІорJІ,ина 

цію установ nІ;и. час роЗГ.11ЯДУ 

С,У;D.ОВИ); справ . 

І4січня 
1743 р. 

!2 
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.D.••<>•po- КраІ••< 

1742 р. 

8398 7883 Справа про переJ,ачу на розг-

1,tяд в коно!'опоьке оотенне пра11.11 ння 
tnоаесення єврея fІкова .LІоJсеєва 

з rтоханняu прис,.;ориrк розо.1 Jду 

вання краАІ&Ки l!oro речей у с . 

::~::~о ~:::;~ськоУ со!'пі Hf - :~іі~~. 

8399 7880 Спрана про заборону ПроАава - І3 Г!'УдИЯ 

ТИ Н<'!ЯКІСІПІІ\ .ТЩЦВН І ВИНО ДJlЯ л~~; 
церковних потреб . 1743 р. 

8400 7881 Справа про повідоw.1ення aдwt 

8401 7841 

8402 781f4 

нІстрацtУ лtвобережної 'fкраУни 

t!lею•ого указу про·ПІJ!значення 

вe.u.woa у кабінет по уп рав.1інню 

двtрцевиw госnодаJ.Ю'І'ВОW іwперат 14 гру;цня 
риц!. 1742 р. 

Справа про образу г.r.7хіnськи~ 
wtщаниноw Іваноw Коте.аевськнw 

вt!!оькового оrовари111а ГJ:ІІrорія 

Довга.u . 

Справа про незаконний про

;!!.ВИ грунтів BOBOW:J!НHCЬfCHW и:ите 

:W :в:;:~; ~::~~~Ц~~:~~ОВ( j~~ri. 



8403 7846 Рапорт t відоutоть О::трозько · 
лоJJкової канце.аярtї про кtлькt -

~::о;::~і! на державних кінських 21~~~д~~ 

8404 7847 Справа ·про заборону жите.tЯw 

8405 7848 

Прилуцького поJJку mинку~аw: гор .11-

"-У в uаєтноотях генерат;ного 

лідоІ<арсНя Uиха ~! ла Скоропа.цсьно .'ІІ!сто пада 
о . 1742 р. 

Справа про прискорення розг

ІJ!яду спору за грунти uіж козака 

ми та підданиwи 6ригадира IJJJJi-
a ус . tJарторії Глухівської со - 16 грудн: 
і НfЖИ НСЬRОГО ІТОJJКу . І742 р, 

84( 7849 • Справа про ОГОJІОШЄННЯ адu ін -
t:: трацtї Лів0Сіере1.1ної України 

і wенного указу про надання чина 

~~~ргофwейотера барону фон ІІ І ні 9 І~~д~~ 

8407 7850 Справа про ОГОJJ.ОШЄННЯ в пол-
ках JІівоеіережної України і1.1енн -

г~а~:;:У ~~:Р:~:з~::~:~а се- 28І~j~~л 
Буtурліна . 1743 рр. 

дру•.U.11•\РДУРСР !966 З о к.1't37б - l2т. 

1
"""'"1 "'""'. Л.<Т<" ••• • • 



8408 7842 
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Справа про передачу на розс 

JІ!Jt;'ВІІННЯ в г.11ухtвсь1<е сотенне 

nрав.11ІинЯ справи про ІІ'радіЖІ\У 

. ~:~o;..;:;:::::~o:o;:;~n 1 ~- н~н~. 

8409 7789 Спр11в11 про ого.110111енн<1 a;цw!tii 

~с трацІУ Лfво6ереиноі' УкраУни Се 

нату про надання qинtв ВеJІьwоиа r 
· РооtІ!сь1<0У Іwперtї , про урочисt 

1<оронацІю Є.1111завет11 Петрівни та ЗІ а~=~езня 
ін . ,742 р . 27 

8410 10338/ Справа npo захоп.11ення rіІю у 

бунчукового товариша Сте1'Е!иа JІа 

заревкчо ж11те.~я11и о . ЧарториЇ ·
rщхtвсь1<0У сотні Ніжинського :~;~:я-
по.~nсу . 1742 р, 

84ІІ ІО38І Сnрав8 про звІ.:иьиення rенера 

JІЬНОГО ооаву.Іа Петра Вз.:икевича 

вІ;ц розг.JІЯ.Ау в Генера.n.ноwу су

JІ,І спору Q.re.t11нa Га.ватовича , 

ЮІте.ия с . Ще6ри ГJІухfвськоУ сот 

нt НІЮІНСЬІІ'ОГО ПО.111\'У 3 писареw 

генераJІЬного вtRськового CY1J.Y 22 жовтня 
Іваноw ПИковцеu, 17!42 р. 

84І2 І0427 Qтре;цf.иення про nepe;цaqy в 

~ Іиинську поJІКову канцемрfю 

прави про спtр за _спадщину utж 

начковиuи товаришаwи Нtжинсько 

о по.ІІКу Іваиоw і Петроw Стес.па. - 25 жовтня 
.ькиu . 1742 р . 
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84І3 688 Спраііа про розслідування 
збору ярuаркоЕОго по;цаrку у с . 

липам І(расноколя;цинсьRої сот- ~~т:_:~:::t 
. ні При.u;уцьRого. полку , І742 р. 

64!4 18І3 Справа про розшук вrікачів , 

кріпаків поwіщика Сrепана Апра -

сіна в Глухі вській сотні Ніжин 
JІИсrотта;ца 

СЬRОГО полку , н~~. ІЗ 

[) 

84! 813-12 Справа про арешr з.11о;ці ЇВ 

Oxpiua КанавченRа , Uихаі!ла К.Пю 
жовтня 

сенка ra ін. 1742 р. 

8416 ВІЗ-І: Справа про розmУк 11 Глухів-
ській сотні Ніжине ького полку 

ra в Но11горо;цськіі! co'l'Ri Старо 

;цубського по.11ку вrіRачів , під;ц -
них Іиз;цренського uонастиря с . 

іі~~н~. Пісочна Брянського пові 'І:У . 

8417 І9І4-ф Спра11а hpo наЇзд вІі!ськсвог 
канце.пяf!Іста Стефана Раковича 

на ;ціu бунчукового 'І:овариmа 

Івана ПJроцькоrо 'І:а за~оплення 29 березн -
3 квітня 

горілки . 1742 р . 
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84І8 І9Н-2.< Сnрава про пере;цачу на розг 

8420 8008 

8421 309 

.ui.. у Ніжинську попову канце

.1.11рію справи про стягнення 6ор 

гу WОСКОВСЬКИІОІ купця11и ЬІИ'І'ро 

Нау:uови11 та Ів.ано11 Нас:ирови1.1 з 

о6рсч.ноrо ое.1111нина u. Uооква ~с:~~::-
JваfІ!І Uатвєєва . !742 р . 

Ревtзьк1 вt;цоwооті про кіль 

кJсть наое.11ення !!ого ооцtаJІьни 

та wаІ!новн!! оrан у Новгород.сь

кІіІ corнt Старо;цу6оького поJІку 

ra в СорочиноькtІІ оотнt J.Іирго

ро;~~ського потсу , 

Справа про ого.ІІОшення в пол 

ках Лf:во6ереиноІ· України про 

-розшук гераои1.1а Uавсиwо:вича 

11..1111 стягнення з нього 6opry . 

І742 р . 58 

ІЗ" серпня 
І742 р . з 

842 Справа про на;цавня увазу се -

ретарю .1Нчи.11ьноІ коwtсІї фe;ii;op 

Козлоnськоwу про звt.ц,нення з 

під арешту ві йо ЬКОJІОГО К8ІЩ!,JІЯ 

риста Pownнa о.rекоанд,ровича . 

7- І2 
JіИЛНЯ 
І742 р . 
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з "' r о 11 о 11 ~ 11 І 
КраІо•е 

''' 

Справа про прискорення розг 

JІІОІ.У спору за rрунти козачЮІ 

І~іарі Ї Сутчихи з rваноuАн't'онен 

коu , піцаниu 6унчу1щвого 't'ова 

риmа Андрія JJизогуба ус . Сос-

півка Коно't'оnськоУ. corнt нtжин 8 JJИПНЯ 
рького полку . !742 р . 

Слрава про бtЯ.ку ПО.ІКового 

нію~нсь;-;ого писаря Васи.rя r<:yJІa 

кінського з с -ра:а11то11 Г.RУХівсь 

кого гарн!зонного по.tку Григо-
червня 

ptєu Бабкіниw. 1742 р. 

Справа про наwагання почеп

ських uіщан поз6ави't'ись подат -

ків , введених хнязеw о. и&Н!'Jи- ;~а~:~зня 

І '"""'І"~·· ." ......... 

І2 

ковиw. 1742 р . 388 

842Є І6І61:8 Спрзм про збір підвід , про ЗІ січня 

-візиту та :'!\уражу ;в;.11я постачанн 1~~;;ня 
псчету rу.рецьхого поо .11а . 1744 рр . 482 

8427 І682 Рапорrи та вiдowoctf по.11ко-

вих канцемр!Я ,11Іво6ереиних ra 
СJІО6ідських по.ххtв про кІ.11ькі-

:;~д:~~еА на дераавнмх кінськи: 6~~~-

Дрrк.ЦЛМРДУРСР 1911& Зa". Jt3J6 - 12т. 

482 
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8428 I9S Ма'l'ерfвли npo організацію 5 липня 
ЧугуУвського ка.11..'Нцького по.11ку. ~?~~~Я 

I74S рр. 323 

8429 Іб8S Cnp811a про організацію кінсь 
ких заводів на С.110Оfдськіі! та 

11t110Оережні:!: УкраУні. 

8430 бІ Справа про передачу на розг-
ляд у КролевецьRе сотенне прав
JІіння донесення ломавського 

поJІковника Василя Кочубея r:pc 
скуПОВJ1Іання грунrів та lШНОКУ-

ріннп вf;цсrавним uaйopow Фе;цо- gв~~~~нп 
pow JІьвовиw у його wаєтносrях , І742 р . 

84SI 72 Сnрава про надання чину ві>І-

ськового канцемриста Петру Да- 26 жовтня 
ровському . 1742 р, 

8432 30299 Рапорт при.11уцької лоJїІ<ової 

канце.~rярfї про одержання ужазу 

І95 

ттро надання чинів :веJІнюжаw Ро- 21 березІ!f 
сі !Ісько Г іwперії . !742 р . І 

8433 30575 Реєс~р генеральної та полRо-

~:~ сrарmини Лівобережної Украї ~i~og~дa 
за 
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8454 2І296 Справа npo фащ,сифікацію ні: 

жи!ЮЬRИW uагістратои тор1ювих 

мір. 

1740 р. 

84В5 7971/2 Справа про роботу кoJJiC і 1 по 
розс.~ф;,уванню ІІЄЗ81'_ОННОГО скупо 

ЗІ JSOBTHI! 
JJИСТОПада 
1742 р . 

вування иозацЬІ<ИХ грунтів у Но 17 січня 
городській сотні Стародубського ~~~ 
полку. 1742 рр. 89 

1742 р . 

84Зб 7974 Справа npo роботу коwісії n 
розсJJідуванню ревізtї !'740 р, 

.Новrородсь)(І!t сотні Стародубсь 

ГО ПOJIR:y , 

8487 Справа про видачу паспорта 

.поруч11ку Афанасію Пофіснєву .;!!.Jtl 

4-5 
-квітня 

1742 р. 

поїздки в Іfого r.1аєтностt у Бря1 кві mя 

ськоwу пові ті , 1742 р . 

8438 Опреділення про передачу на 

.розо.11ідува11ня в Нf1!'1Інсь.ку полк< 
ву канцеJІЛрію справи про захол 

225 

лення козацьких грунтів яuпіль 23 д11стол да 
оькиw аит.елеu Оzексієu Ссипов~н . !742 р . 

Дру•. UЛМРДfІ'СР 1986 З•м. /+376 - 12'. 
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84.j9 Справа про призначення на по 

СаJІ.У вtйськового канцеляриста 

t~ео;цосія . ltl!emкa , кот~mнього пра §\~ер~:: 
цівниІ<а JІfЧИJІЬІ!ОЇ I<OW~CIY . I'74r р . 

8440 Справа про передачу на розг-

ляд в Старо;цуdську nо.uкову кан

цемрJlІ чо-11оdит110J xanpa.1111 г;q 

хfвськоrо гарнtзоиного поиу Єв 

~~:~:я 1::н~:: 0~~е::;р:~:11:~0 т~~~я р. 

8441 30139 Справа про видачу по;цорожньо 

нІжинсь коwу вtnту Патру Тернаві 

оту на провіз горt.ІКи R вина з ~~Р:Ю~~го-
w. Ніжин ;цо w • .Wооква . ІТ'>~ р. 

8442 6743 Справа про організацtlІ nаке. І5 квt rня 

по!DУИ на JJfвodepeaиtA Україні . ~4~У.JІИЯ 
І7'+З-рр . 45 

8443 6746 Справа про oroJІo!Deинit роз!Dу-

ку в n oJJкax JІtвоdережної Україн 

~цака .t.ІоскаJІенка , який захопив 

uanиo у значкового tовари11а Ста 

оду6ського ПО.1Х3 ~!.1ПІІАОН8 П:ати І'J:О :ВТНЯ 

.!ІОВС ЬКОГО . !742 р . 
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8444 6748 

8445 ІІ723 

Сnрава лро ;11.озв!.1 воронІзьк 

11у оо'n!ику Ніжинського по.ІКу 

Івану Си.иевнчу 11p11war11 на о.иуи 
61 Івана Ге6овича , :вихt)щя з с . 

Пирогівка UотИоJJавсь1<ого по:ві:ту жовтня 
/Білорусtя/. І742 р. 

Справа про зОІр копеІІ з ;11.е 

І8ВШ1Х ІЇНОЬJІ:ІІХ заво;11.tв на J.ij _ 

вобереннtІі У'в:раJиt ;11..vi цереt.tоні 

коронації ЄАизаве<rи Ле<rрfвни . 

30 сtчня 

~~з~~ 

8446 825І Сnрава npo на11агання кале.из 
на Uoltoeя Богаєвського отримаm 

60 

доз:вt.и на купt:в,1111 козацьких гру 22 берези 
rtв . . І742 р . 7 

8447 6777 Справа про прискорення розг 

.ІЯЮ" в г.1ухІвсько111 оотенноwу 

л~в.иіннІ° спорf wta: вJдкулщижо 
шинків ІІJІІею Нохиuовичеu та се 

<rape11 генерала фон ІLrофем Пет 
pou ШафронсьЮІt.t . 

8448 5479 Сnрава лро переJІ.ачу 'В третеГІ 

ський суд чо.иобитноУ dунчуково 

то:вари111а Тиwо1J!я Скоропадськог 
зі скарrою про 1::1жо;11.и , запоJІ.іяhі 

йоwу пf;zu~аниJ.ІІ чернІг!воького 

поповника Во.10;11.иuирз ІзІІЗІІ:.иов 

про слtр за грунm t.tlж Оунч 

ковиWІ товариmаwи Тиt.tоф!єt.t Око 

ропа;цськиu та АндрІєt.t noлyOot-

Дру•. ЦЛМРДУРСР 198СІ З•w. НІ37~- !~. 

2 жовтня 
І742 р. 

4 квітня 
(746 р . 

ЛЮ'І'ОГО 

І742-

11~;з~~. 

!- 4 

5- 8 



8449 4392 

- ІЗ5 -

Справа про нawaraНtfя a,uwtнl 

отрації JІівоdережноУ УкраУни о 

І\'JІЗОТИ nо;цатка1~11 WОСКОВОЬЮІХ 

купців !lакоиwа А.11tсова та Якиw 9 вересня 

Козачкtна , які 11рожква.11и на Лі І742-
воdережній УкраУнt . · ~~~о~~. 53 

І74І р. 

8450 Укази СтароА)'dоь1<0У по.uово 

8451 ІІІ 

канцеJІ.ІІрtї ;цо Іrіептакtвоького 

сотенного прав.11іння про пред • я -
лення ві;цпо:sідюо: ;11.окуwенті:а 

;цержа:ацяw~.t , ЯІ<і ВОJJОJІ,fють wає'І' 

ноQТЯШ! за ун!вероа.11а11И rеть11а 

на AnocтoJia . 

Г74З р • . 

r,4~у;цня 
20 ЖОВТІІЯ 
І742 р . 

Qipaвa про опір WврІУ Носен 

ковоУ, невШки nр~.1уцькоNІ по.~ 

кавника Івана Носа , з dратаШІ 

nриJІуцькиw пoJII\'ot11111 ооаву.11011 

Ник11'І)Ороu та вtІtоьковиw канцед -
ристо11 Георrtє11 БІJІецьки1111-Но-

оенка1111 за о . І!!урtвк8 Івающьк ї~4;;у;цня 
сотні ПриJJуцького no.111<y . І747 р. І5І 

1742 р • . 

13q5 d22f!7 Спра:ва про переда"У Р Г"не-

рам.ниіІ :військовиА суд оправи 

про побиття nоJІКовникоw Васн.11е: 

Кочуdеєw Якова ~JІовського , 

ко.ІИmнього 1mсаря коwtсар::ьких ~~ ~i~~~; 
оправ . 1742 р . 
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8453 32286 Справа про захоплення капіта 

ноu Фомою Букеєвиu коня у дру1д1 

ни грузинськоru князя Шаликова , 

зв непос тачання підвід під поче 27 травн 
ту рецького пос.11.а . 15rzн~. 

8454 І0878 Справа про роdоту· с.11.ідчої ко 

міс U "Про асесора Никифорі'j та 

екретарів rвана й Петра Шагаро І2 жовтня 
в их". І742 р. ІЗ 

8455 І9І4-2 С11рвва про прискорення _р(J(Іо-

ти с.11і дчої ко uісії "Про асесора 

Ііики'!'юра та секретарів rвана й ~ г~;~_:я 
Петра Шагарових ". І742 р . 

8456 І365-І Справа про передачу на розг-

.11яд в Г.аухівське сотенне правлі 

ня чо.11оdЙ'І'ної пі;цдаfіих військо
ого канце.11ярис'І'а Василя Куляd r , 

з с. Щебри Г..11ухtвської со'І'нt 

Ніжинського noл.i<y , зі окаргою 

на заподіяні кркцци 0>..1e.uяlfo11 

Дрj·к.ЦЛ /ІІ І'ЛfІ'СІ' 1Ш З•".lt375- !Zf. 

25вересн 
І742 р. 
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3 А ГОЛ О В К И 

8457 Укази Сена~ про надання 1~1ає ·-
нocteit грузююьки 1~1 кНязя11 у r11-
бе11ськоuу по.пу ta про переве

;цеН11я c.ryaиte.11fв канцемрf ї ген -
ра.11а Во.11<ова в Геиера.!іьЩІ вfІ!t:ь 

ко11у кзнцемрІD ; про роdоту Jto1... -

сі У про взавwні обвинувачення 

попового переяс.1авського оdоз - ' 
ного Се11ена Безборо;цна та nepe 17 грудня 

яс.павського 110.акового су;ц;ці 1~jJ;я 
Косtянтина JІ!сеневича та ін . І'743 р . 18 

1742 р, 

8458 ДІ.ІІОВОДНИЙ ЗІЗГО.І!ОВОК ;цо доне 

сення про звІщ.нен11я від псm1н-

нoctelt запорізьких коза1<ів , які 

осе,11и.1ись на грунтах поспо.питих 23 .mстопфа 

в JЧвобере:виІІt Укр!іУні . !742 р . І 

І'74Ір. 

8459 Wa1'epta.lill п.ро передачу в Гене 

ральниR вНІськовн:! су;ц д.1я повtо -
яого розг.ІЯДУ спрзви про спір 

в!Іtськовоrо tоварис~а ~.:ив:о.жк Соко 

.ПО1!СЬКОГО з в!СТЗВЮІІІ nисаре11 18 березн~ 

Черні гівського по.пу Іваноu Януш /~~jАня 
жевичеw за о . Ве.11нка Весь ; !742 рр. І-4 ,9 

Донесення "коwісІ ї про образи 

про розс.1tд111ання скарги бі:.1оусь 

кого сотника Чернігівського пол- 20 вересня 
ку Деw •яна 1.1.а.пинс ького ; І74З р . 5-6 

r.taтepta"11 про заборону сосющ кіІt 

соtенніІt СtаРІІJИНі лри11уіrуваru 

~::~:~::~~о п;:::: і в;~~~:иІ~ураmк, І7ї1~г~:д я7_8 
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1743 р . 

8460 784 Справа про збір відоиостей 

про Кі.JХЬ1<ість коней на держав

них к і нських заво;цах в Ізшоь

коuу , Суuськоu;у та О:арОзьRоІQ' 3 травня-
~ JІИСtоп а 
І743 р , 20 

846! !9850 Спр:~ва про взає1.1ні о6винува 

6462 19837 

6463 !9440 

' чення студента Ю!Увської акаде 

ui ї Леонтія Радзіхо:вськоrо та л1шня 

військового канце.11ярно та Гриrо ~~о 
рія Бо~анова в І<радіжці речеі! . І744 рр. 18 

Справа про видачу грошей 

посланцю канце.lярії , капраJІу 

гдухівського гарнізонного полк 2І берези 
Єрwолі Баутіну ; rнз р. І-3 

про звільнення в!д казенної 

з6рої коuори одуЮІте.пя Капцем 
d~~~н~. pti' Ми хаі1.11а Оболонського . 4- 5 

Сnрава про ОГОJІО!І!ЄННЯ адuі -

ністрації Лівобережної України 

указу Сената про відновлення ч 
22 .лютого нів і гра((Юь~ого титу.11а Ан-тону 

Леві єру ; ~~gr~~ І-7 

донесення помавоького noJІIC _ 
вого обозного Івана Ле:венця пр 

:відправлення до<Канцемрії Де-
11енrія ВоJІ!Сова , nіманого І . І . І березня 
Бібікова . І743 р . 

11.руж, ЦЛМРJІ. \'РСР !986 З о•.1-316 - 12<. 
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8464 !9411! Справа про оrо.11о~ення ~ut -

нfстрації Л!:вобереаноУ УкраfЮІ 

указу Сена'і'З лро прийняття лрз ЗО .JІИсrоп ~:~.ца 

воо.11авf!ої вfри r~нера.11-.11:еІІтена. -~:~о 
roli Петроu Ба.ІІХоu. 17114 р . 

8465 2ІО4І Справа лро розс.11ідуваннл чо 

.1106итної генера.u.ноrо cmt Яю -
"а Гор.1енка зі Clliapron на вfІіс -
ковоrо товари11а Івана Бf.ІІ!ча , 

якиА лооtнв збІоя на \:loro гру -2! січня 
тах у с . Перево.11очна і1еР1110У ло -~rit 
ко:~юЇ сотні При.11уцького ло.ІІХу . І746 рр. Z'f 

8466 2І255 Слрава про передачу в Глухі -
·ське сотенне пРавлtння чомбнт 

НОЇ Г.ІІУХіВСЬКОГО wfщaн1ma Гри

горtя Говчаревоького про невід 

;цачу заборгованих гроs:еА f77 
кар6овавцtв/ гJІухtвськиІі wІща

ниноu Іваноw Бон;11.аренкоu . 

!74! р . 

червня 

І74З р . 

8467 2І838 Справа про звІ.nьнення вf;п. 27 червня 
1741-!постоїв двору грецького купця 

Петра Бо.11rарина у 1.1 . Г.~ухІв . 

!743 р . 

24 травня 
І743 рр . 

8468 2ІЗЗ5 Справа про оrо.1011ення ЦJ.tfнt 
~ rраці:ї лtво6ере:а:ноУ 1 краУни ук -
tJ iв Сенату про на;цания ЧИf!іВ ве 

Ільwоааw РооіІІськоУ fwneptї ra 
\цворянс тва - оп і вакаІі ПрИJІ,ворно ~~і~~~я 

І5 

!'743 р. п 
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Slt69 2ІЗ65 
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Справа про реко11ещаціD ні 

аинськи11 по.11ковнико11 Івано11 Бо 

а:11че11 коза!'tв Нію~нського пол-

ку в значковt товариаrі . 

8470 2І6Сб Про ОГО.t0!!16ННЯ 3,1.11tнtстраціі 

ЛівоСІер83:ноЇ УкраУни указу Се -
пата про зак.mчения І.lИРНого до 

говору на IS рохtв з ВеJ1J1коСІри 

танІєю. ' 

847І 2І704 · Матері"~.!И про захоп.11ення Ва 
си.11е1.1 Єnстратови11 та його спі л: 

ника1111 wa flнtl у путивльського 

поwtщикt1 Якова Мач ихtна. 

8472 2І704/ Справа про огоJJ.о!!Іення розmу 

ку васи.(Я ЄІІсtратова та ltoro 
спі.nьнихtв , я:кt захоп.1m;а.m wai 

П СІерезн 
1743 р . 

В травни
І9 .ІШПНЯ 
І74З р . 

З :вересня 
І743 р . 

ио у a:иre.tJв Пу1'!з.ІЬського пов і -~~~~~ня-
ту . І74З р. 

8473 2І770 Справа про OГOJJO!IЄRHR в ПО.І! 

1
"""'"1-;;::;:-•ІО<Т<ІО ••••• 

ках JІ!воСІере~:ноУ Украtнн указу 
Сената про rtepeci1.11кy вті:качів

оJІ,нод.ворцtз з БtлиороJІ,ської й 

Воронезько! гуСІернІй на 1к]:йїн 
оькулtнІІ'. 

26 ЛИС'lОП rJJ -

Г~r.!\" р. 

Друо. Ц!1МРД у~р 1966 З•м . • 't37~ - !:l't 



81./?'t 2!779 

8475 22028 

8476 22!79 

8477 22178 

8478 22171 

- І4І -

А.ІатерtаJІИ nro розс.11ІАуваннл 
права nноарл пІаинсь~а:оN wагіс 

рзt')' Гр11горtА: Кониського па ех~ 21 ;rиnня 

т~овування Rозацьких rруН'rІв . vчз р . 

Справа про розс.tJд)']Іанпя при 

в.и~онення вН!ськовиw канцецрис 

тоw Федором Яскевиче 1.1 грос:еІі з іt4~пня 
Канце.1ярfУ W.а.tорооІ!Іоьких з6о- ІЗ вереон 
рJв . !743 р . 

Сnрава npo наwагання генера-
.п.ного пІдс~а:ар6Ія МихаІ!ла Скоро 

nадоькоrо стягнути 6opr /200 .ниотоnада 

нар6ованцІв/ з вtй.оьнового това 
!743-
липня 

~и~а І.!ану"'ла ЗІневича . І745 р. 

І739 р . 

еnгав'D про за6орон1 Углиноь-

к!Я СО!'СІ!НІR С'fарmинІ ПРИІІJ:!!УВа 

ти АО nриваrних робІ r та чинит1~ 
утисни otpl.u.цяw о . Лоr.азне ЗІ !РУдіПf 

Uг.mнсьхої оотнІ Cтapo,u6oь;i;oN 
І7З9-
ЕОВТНН 

по.r.ку . !743 рр 

!743 р. 

Справа про орrанівацtю збору 

коштів на· утр~wвния госпіталю у 
7 1~~~е~~я !і. Wocii:вa . 

!О 



- Н2 -

..... ~ 1 h•~~ 1 ЗAГ O JIO B Kft 
•/• • ІІО~Р" 

Є47 2~0 Сnрава про огмо111ення адwІ -

848 23С22 

848: 25!06 

нісrрацjї JJівобережноІ 7кJ:Jаїни 
указу Сенаrа про зд011.иивання 

на посадах воєводи Переяс.11авсь 

ко ї провінцJ Ї РязанськоЇ rубер 

нtї Пе1'ра Чее!ишева та Ін . 

23 вереси -
ЖОВfНЯ 
!743 р . 

Справа про збір вt;1cwoc'reil 

про ціни ra кі.l!ЬкІсrь горі.1ЮІ 
на продаи_у по.1ІІ'ах пtвосережно і.:с~~~:-
України . !74? р . 

Справ.а лро Ві;ІІ.НОВ.1ЄННЯ у ко 

зацькоwу стані ra з11tJ1Ьнення 
від лови ннос1'еІf 0Аексtя !і.овчан· 

з с, Ру;ь.ня ЯІІТJІАьськоУ соrні jJ ~=~~~;а 
!;Іі&ИНСЬКОГО ПО.1Ку . :r74.) р. 4 

Справа про ВИК.ІІИК ВіАКУПЩИ

ка цигансьхого збору , зиачко:во 

го товари11а Кмївсмrого по.ику 

ОJ!екс і я Гречху в канце.11Ярі:ю 

Коw і с ії по усtаноменню с.поС!І;ь. ~~ ~~~~; · -
СЬКИХ П ОJІКІВ . І743 р . 

848 25875 Справа про заrриwку через 

хворобу у w. ГАухів прапорщика 

ТМІ.Іо'fІія РаевСЬRОГО , ЯКИЙ напра -
.жявся в ко11анду КИЇВСЬКОГО rе

нераJІ-rеС!урпатора ~х!І~.1!1 Леон 

.!І.рук. ЦЛМРД УРСР 1085 з.~. МЗ/& - 11'1. 

лисrоиа;ца 
!743 р • 



- І4З -

8484 25770 Справа лро дозвіл проводити 

базари та я11wарки ус • .inicrnин 
23 JIDTOГO Городнянської сотні Чернігівсь 
.пи пня 

кого nо.аку . І743 р . 

8485 26а77 Справа про ОГОJІОІІІення в под 

ках Лівобережної України tweн-

ного указу Є.пизавети Петрівни 

про аWІістtю втtкачаw-рекрутаw 28 вереси 
солдатаu та warpocau , якщо вою І74З-

ІІ січня 
повернуться nротягоw року . І744 рр. 

8486 26083 Справа про передачу на розг 

JІЯД uутинськоuу дозорцю Василю 

Чижевськоwу cnopy uушнськоГQ 
козака Федора Герасименка з 

піддани1.1 •енерала .fюн-ШтофеJІЯ 
Оиемно1.1 Коханенко1.1 з.а право 

ставити єзи /загорожі дм ви.по 
тnавня 

ву риби/ на р. Сейu. f!43 р . 

8487 26205 Справа про наuагання братів 

Олексія , Максиuа , Прокопа і Пе -Іб червня 

ра Мурученків довести своє по- !743-
січня 

хом:ення: з ЛfвоdереJ.шої Україн 1'754 рр . 7І 

8488 2669І Cnpasa про оголошення а211Jін_ -
страції Лівобережної Україн;~ 

указу Сената npo з а6орону прий1 am 
на 1<азенні ІЮботи безnаспортни зgт~~~зн 
. .1юl(ЄІі . І74З р . б 



- 144 -

8'8'. 27204 Справа про роз111ук f1t1eнepa 

f &"ЗПЇТана Сергtя П.ІЗу!'fНS , 

ЯЮІR своєчасно не поверпуІІся з 

відпустки . 

Справа про вик.1111к ;11.0 Канце
.ІЯріУ батуринського сотника 

ОJ!ексія деwм;11.овського ;ц.u розг 

.uя;цу сксtрг на нього про запо,11.t -
ві крив;t.м козачці J!юdoвt Рого-

лютого 
І74З р. 

:~:н: ~;":~:::: ::~~нської ~~~3 ~~ 

8491 272\Л Справа про на:цання дозволу 

сину бунчукового !'овариша Іван 

ФЇ.11fповського-Пеrру , С!'а!'И чен 

цеu Київського ІТJ'С!'инно-J.Іико.11а · -~е~~;~-
вського ІІОІ!ЗС!'І!ря . !743 р. 

І ,"._"1 """'" ............. 

8'92 272ІЗ Справа про в~ачу .J:!І.ІІ)'Вання 2І грудня 
каnf!'ану Фо.wі БаукІєву . 1743 р . З 

649! 27898 Справа про ого.11ошеннл розmу 

ку в по.11ках JІtвоdережноУ УкраУ1 1 
секреrаря Вотчинної коufсІї у ~ :~~~; 
.w. J.Іосква - OJJ.excJя Нед.1tнова . 1743 р. 

&+94 29\Л5 Bi:дo11oort та донесення про 

ціни на x.11tc5 та оf'уреж в сотнях §06~fi~~ 
Гадяцького по.ІІКу . F743 р . 

Дру~. UЛ.ІІРД УРСР І9М з.". М.176 - 12т. 
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8495 29147 Сnрана про наwаганн_ч Ан;црія 

Гаревс:ького, повіреного nо.uо'І'

ника Се'{ена Henniєвa , nрискори -

:/;з~::ц~~~~в::а~:~:~11~епJІJ>- б~:~~-

8496 29105 Справа про ОГОJІО"'ЄНИЯ в пот х 

JІfвобере :иноУ УкраУн11 указу Сена JІЮ'І'ОГО 
та про черговиі1 набір рекру'rів , І743 р . 

8497 29915 Ч-оJJобитна ІІИ'rеJІЯ w. Батурин 
Івана Вятковського з npoxa11111tt.t 

· :~~:н:::u::~::а~осаду війсь1<о чЇ~~я р. 

11 
849Є ію299/2 Справа про оголошення адwіні: 

1 с'І'рацfї J1tво6ереи:ної України ух -
зу Сена"а npo призначення с'rаТС -
кого радника ,llaнкJJa Язикова го 6 ZІОВ'І'Н: 
JІОвнкw СУJІ,дею в Яwс:ькіR канце.ІІЯtJ ії 1743 р. 5 

8499 3950-І J.Іa"epfaJJ.и про робо!'У коwісії 

по поверненню грошеА за во;m , 

зtбранІ д.ая віRс:ькових потреб -11ис'rопада 

·в no.uax Швобере:иної 1країни. !743 р. І22 

1740 р. 

8500 3953-2 JІatepfaJ1и про повернення жи 

'1'е.1яw старо;цубс.ького полку во- Б4Ь!чня 
JJfв , якt бy.mt зібрані для вtfl 22 вереси 

ськових потреб . І74З р . 



[ ''ю"•.· 1 "'"'""' 
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1742 р . 

850І ЗІВІ Спро1~а npo ОГОJІОІІІЄНИЯ в ~o.i 
ках JІtво6ереzноі' У~раfни указу 
Сената про за~ороиу носить зо.11 -~~ня 
тІ речі чиновникаu ниаче 5 к.11а !6 ~;ого 

['''""'"1 ,.". ............ 

оу Табе.1t про paнrn . !'743 рр. Іб 

8502 4223 

!743 р. 

Справа про ОГО..'ІDШЄННЯ в ПОJ! 

ках JІtво<ІережноУ УкраУни указу 

Сенаtа про за6оро11у кравцяu 111и 
rи ;цopornR ОДЯГ 'ІИІІОВНИК811 НИ!!: 

че 5 1<лаоу Тебе.пі про pa нrn . 

8503 4248 Справа про ого.11оmе1шя розшу 

ку в сотнях Прндуцького по.аку 

ua Rнa ra грошей захоп.11ених у 

Іб травня 
15 червня 

I74S р . 

аrt111нrоввного вtі!оькового rовар1 -z, тоавня 
111а Івано Бf.:певича . f74З р. б 

85~ 5478 Спрапз про в:m ... .а:у ::::з.v:ti;.;;:н, 

ч.хенаu КouJofY по перек.1аду на 

росі Rську uову rip1i;t,иn:ниx кодек 

сів , 110 1ія.~т на JJtвo6epe:a:нiR І~о~~=я-
_h:раУиt . !'743 р . 35 

85U. 7145 Uаrерів.11и про кt.иькість ко

не '! на д.ераа11них кінських за110 

дах у Придуцько11у пмку . 

Дру~. ЦЛМ РJІ УРСР 11186 З•w. МЗТ6 - 1 2т. 

сfчня-
9 червня 
І743 р . 23 



8505 7!40 

- !47 -

uатеріали про кt.ІЬкІоть ко-

неR на Іо.аоиtаУвськоuу державно :<>вітня
wу кІнськоwу заводі в Охтирське 5 травня 
WY ЛОJІКJ . . !743 р. 

8'5CJ1 7497 Справа про з • ясрання ;и;осто-

в Ірноо ті хвороСІ11 СІунч:укового то п червн1t 
вариm:а ..,_хаRJІЗ ІоІарковича. !'743 р . 4 

Т742 р . 

8508 ІЗ678 Справа про ВІІJІ,ачу рі:зЮІw осо 30 гру;цня 
С!зw пасnорт tв на проЇзд з u. Г..11 -Г~Того 
хfв м 1.1 . Мооквn . І743 р. ІЗ 

І743 р. 

85(1 !3677 ~теріали про наuаганн.я ві:й-

Ь ькового. канцеляриста ~хайла 
~е;tоровича ст11гнути СІорги поwер 
JІОГО wг.1инського оотпика Івана 

Иеw:ировича-данченка з Аого ВАО- сtчня 

івн . !'743 р . !5 

85!0 ІЗ65І Сnрава про нцання від.ставки 

~оnітану 'owJ Баукієву . 

85ІІ ІЗ647 WатерІа.пи про захопJІення геп -
Ра.пьн~11.1 в!Rськовнw суцею Федо
оw Лиоенкоw с . Крзси.пtвка Київ 

ького по.пу , що належа.по київ-

20 серпня 
жовтня 

1743 р . 

ькоwу nолково11у соавущ lІатвію 18 червня 
hJywy . !743 р. 

Пp•wt· 
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8512 !5643 Справа про зв!JІЬнення з пfд 

85!3 13642 Справа про noxapaннJt за вf;ц 

uову прийняти прнояг7 Івана U.o. -
риду , хозака о" Jуравка Новгор Jц-

оь1<0У оотнf Староду6сь1<ого пол ~2 ~~~:ня 
ку . 1743 р . 

8514 !38116 Справа про оголошення адuі -

. нtотрацІ У JltвodepeJ!tнoї· У1<раїни· 
Іuенного указу Є.mзавети Петрі1 

ни про звt.~п.нення в-tд подат1<ів 

родичtв uaлo.11f'i'нfx півчих nрид 

l '~"""r,;= •• "о· І ····· 

вор11ої капели , вихідців з Jifвo j6Ч~~~~:-
dереиної І С.tоdtдоькоУ У1<раїни . !743 р. ІО 

8515 ІЗб145 Сnрава про пере,nачу на розг 

• .ISQI. в ПJЖ.1уцьку по.1кову 1<анце
мрtю ч:о.11оdитноУ ВJІ,ови козака 

uонаотироьхої сотні Леонтія ка 

раоя зі скаргою про захоп.иення 

<іу;цJІНІ<J я сцу пJ;а.поJІКОВНИКОІІ 

Шнакоu . 

8516 ІЗб40 Jdатерtалн про кt т.кіоть ко-

неіІ на ;цераавних кінських заве 

дах в Ізюuськоuу пo.ugy , 

Друо.ЦЛМ РЛУІ'СР 196(1 з.".і'tJ16- 12т. 

.ІіИПНЯ

В:ОВТНЯ 

17143 р . 

травня

S червня 
1743 р . 17 



8517 І3539 

- 149 -

Сnрава ПJЮ вию1щ< до Сенату 

i.taAopa Uaorвtя Роrисева , ч.'!ена 

І\ро Іо" 

лрав.1tиня Іrепrакtвської волос!і ~ ~~~~=: 
Crapo;ityOCькoгti ло.пу . І743 р, П 

85!8 IS638 Сnрава про ого.1ошення в пол-

ках Jltвобере.ноУ України розшу-
ку заnорtзького козака Харка З Мfnпя-
РудоУ' Гриви . cilj~~я р. 

85І9 ІЗ537 Справа npo ЗЗРЗ"УЗВННЯ Ваои-
JІЯ Богаєвського до Генара;~ьно У ~;~~ 
вf nоьковоУ квяцеJІярt Ї . !'743 р . 

8520 IS5..-i6 Справа npo яаuагання г.tухів-
Іс ького козака Якова АІІДРіїва пр с 
Іtі ориrи суд.сву справу за xyrtp з 
І.1Jевко1.1 І)нщенкоu , Іваноw ! Фe
iц opoi.t Сtеnаненкаuи tз с . Кучері -
ки Г.11ухtвськоУ corиt НflІіІнськог ~=~~:я
"1 0.11ку . І743 р . 

852! ІЗ635 Справа про в~ачу Зві.11ьнеиия 
Із tІІоьково~.tу канuе.~щ::мс!'у Андрtю 

і'ризнJ з rеиера.1ьноf в і Іlськово ї 22 .ІІІІпяя 
1К аяuе.11.11рt У . 1743 р. 

852 ІЗ634 Справа про ого.11оmеннл в по.11-

j:( ах лtвобереаноУ УкраУни у1<сіз1 
Сената про видачу паспортів се 

JJЯHai.t , які вf;цпускаJІИсь на за-

ро6Jт101 в інwІ повІ:ти та губер ~~:~~:я-
нtУ . І743 р. 
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852~ !3636 Crrpaвa про перевірі(у наявно -

8524 !3632 

тj фJpais;y , 6УдІве~ь та к!.ІІЬкос 

ті r<онеІ!: на державних кінсьr<их 

заво;цах у ПрищцькЬиу і Харків ~0~;Е~ня-
оькоІJУ поАКах . !743 р. П 

Справа про ви;цачу грошей з 

КанцеАЯрії uалорооіІ:Оьких збо

рів старо;цубськоwу писцю мартю у 

БлІнникову , ч,.11ену ко11tоії по 

перекла,цу на російську wову юр; 

•ичних J(ОАЄКсів JНвобережної 

Укра Іни . 
І серпня 
r74З р. 

8525 ІЗбЗІ Матеріали про дозвіл різниw 

8526 ІЗ630 

OC06aw Я<і ВИЇЗД З Лівобереz~:tІОЇ березня 
України . І7І<З р . 

Справа про рбзrоук вj Р.ськово 

го канцеJІяриота Петра БогданоІН! 

ча , яRий ухилявся від роботи в 

:~~~~~~в:~ ~:~~~~~JІі волів дJrn ~rsc~ 

8527 !3628 Донесення яuпільсьJ<ого сотен 

ного прав.11іння про затри1.1ку в 

присиJJ:ці гро1:1е й в Нінинську пол 

каву канцелярію на утр11 1.1ання 23 серпня 
пакет-пошти . !743 р . З 

Ару<. ЦЛ /І\ РДУРСР 1986 ЗaN. lt3l6 - 12t 



852 !~07 

8529 єsз 

85SC ЄfJl 

853! ІСЄо 
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Ua!'epla.m npo nрирtот конеі'і 

11а ;аеравв11их кtнськv.х заводах 

1 При.11уцьжоuу nолху. 

"!а?ерJа.11и про кіАЬJ:іС't'Ь хо-

Кро І••• 

червня:
Іб серпня 
!'743 р . 

не!t на J,ериввних «Інських заво ~ :І"~і!'ІНІ 
іах в OctpoзьJ:oiii по.1ку . I74.:i р. 

Спра:ва 'npo :встанов.11ення RІІ-

рау.11Ів на 111.1111хах , що ведуть -ві 

росf).оького кор;цону до"· ГJJ.Y- кв t тня-
хtв . 11~~11~ . 

Ма!'ерtа.11и про цtни иа продо 2~В~тн~;я 
ВОJІЬОТ:ВО D ГІІДЯЦЬRОІ~у ПОJІХу . !'74§3 р. 

85;;)2 І8І~І~ Cnraвa про ого.11ошення розmу 

8533 І8ІЗ-І5 

жу С\ідора Во.11чк11 , крt naXa пору 

чи11:11 i&anfя Го.11єнfщева-К;ут1зо- Іj.,~~а~~я 
6 

сnрава про повернення 6унчу 

ковоw~ товармmу Івану Uік.11аmев 

сь11:01.1у В!'Ікачів-1.1а~!'а.11tрtв Ва-

си.tЯ Косаrого !'ІІ Ничипора Рику ~Зч~~~;я 
I74d р. rc 

8554 2587 Шltepta.1.11 про збір во.лів ;и;.ІU 

в t nськових norpe6 у Ні1.1инсько 

му nо.nку . !743 р. !98 
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•• ' І '""~- 1 '" о ' о '"" 
n /n " но• •і>О 

8535 2747 

5литтня 
І74З-

І '""""'~ •• <ТО· І .. ••· 

Справа про зСіір грошей з ко 

зацької отар:аини JJівоСіережної 

України ;ц.хя презент)' іщ~ератри 
ці Єлиза:еетt Петрівні , в зв •яз 

ку 3 ЗЗКJІD'ІЄННЯU t.lllPY зі Швеці 

єю , та "!і 6,уді:вmщтво тріуи<f! ал: 

них воріт у u. ГJJухів. 
2І вереон. 
І755 р . 270 

8536 2880 Справа про передачу коне й , 

що за.пиша.І:JІсь від укоuп;~екtува1 

ия aputї на .11.ержавні к'інські І2 січня 

звводи JІівоСіер"ежної та С.1106ідо1 Ікої~~~:;; 
України . !71i4 рр . І9 

8537 3037! УнtверсаJІ. гетьuанського прю 

ління про н"адання вtІ!оьковоuу 
канцеJJяриоту Івану JJазаревичу 

посади ваканоового ні:&11наького 

ПОJІКОВОГООудді . 

І742 р . 

8538 302е6 Матеріали про звинувачення 

І9сjчня 
І743 р . 

військовиw r<анце.uяристоu Миха!! 

JІOJ.! Федоро:вичеw коз rщької отар

ІіІИНИ '!'а офіцерів у посаді фік тrtв-

них даних про ревjзію у Новго- ІЗ грудня 

.родськ ііІ сотні Старо;цуdського ~Г~tого 
JІО.11Ку . І748 р. І8 



8539 

- !53 -

1113(· 
Донесення з канцелярії ua.110 

росНІських зборів про зuіни в 

реєстрації збору грошей на ут

риuання rocпi'l'aJlII . 

КроІ••• 

12 січня 
!'743 р. 

8540 Донесення поручика кирасир-

854! 

ського полку Ан.11,рія · Санбугіна 

про стягнення боргу /5 крб . / з 

вах11 t стра Петра Глотова та від 
правлення цих грошей д,11я повер 

нення со.ццату глухtsського гар 

иізонного nоJІку Федору Кульбе- 30 січня 
нінову . І743 р . 

Справа про огоJІоmення адwіні 

с'l'рац і Ї JІівобережно ї іІ<раїни 
указ ів Сенату про арешт і поІ<а 

рання родини Степана ЛопухJна 

та про надання чинів ве.nьuожаu 

РосійськоЇ і1.1.періЇ . 

~~~~ня 
!І січня 

1744 РР · ro 

8542 Донесення поJJковника Че1о11mевЬ 

8543 23429 

з лроханняu видати паспорт сол

дату глухівсьІ<оrо гарнізонного 

лолІ<у Івану Іванову на проїзд 

в і д u. ГJІухова до ОрJІовоьІ<сї 10 квітня 
'f'ортеці на УІ<ра їна ькі:І'! лtнії . І743 р . 

Справа про видачу грошеІ! з 

КанцеJІярії маJІорооtйаьких збо

р і в д.!!л коuіоі ї по перекJІаду на 

російську uову юридичних кодеІ<- :~~~;я-
о ів Лівобережної України. ft43 р . 4 
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І ,:""~.· 1 NJOO~<Т 

но~<Р• 

1740 р. 

8544 Matepta.JJИ про призначення 

8545 І9442 

8546 2І268 

8547 32289 

8548 3228" 

генераJJьної та 110JJ1юв9ї старmи 

ни в 110.ІІКах JJівобережної і С.110 

бі;цсьІ<оJ УІ<раїни . 

r743 р. 

J.Іатеріали про кількість ко-

не І! , при,цатних для apt.t i ііських 
потреб , на державних кінських 

заводах у Харківськоt.tу полку . 

Матеріали про спі р за право 

ставити єзи на р . Десні wіж Но 

городськи t.t Сnас ь киt.t wонастиреt.t 

та сосницькиw оот11ико 1о1 павлоu 

Пмітанськиw. 

ма теріали про рино<~ні ціни 

на х.11іб у По.11тавськоuу лоJJку з 

о tчень І743 р. 

Свідчення nолтавського ПОЛІ< 

вого судді Григорія t:ахновсьІ<о 
го про <:во~ C.Q'll.бy . 

ІО ТРЗ!ІНЯ 
!740-
27 .ІІИПНЯ 
І744 рр . 

l'"'""""l-;;;::;:-••<t<>• " ••• 

133 

24 .mстотда 
І743 р . 4 

н~~я 

~~~~н~р . 

3 .ІІЮТОГО 
І743 р . 

5-січня 
І74З р . 

8549 2І699 для с:~:::11:р:а:::::::й з::~:І<о- Jf~~я 
воwу товаришу Роuану Янову. І744 рр. 
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." .. ~ І ..... " .... . ""." 
к"1 ••• 

85'50 Справа про роз1.1еаування зе-

!.ІеJІь 1.1іа lІІвоО:ереаноn Україною ~е~~~~; 
t росtйсьRиwи повtтаІ.ІИ . П~ р. 42 

855! Справа про заборону чинити 

:f;:~: . кара.11ьниw коuан;цаu кouna ~g~е~~я/ 
4 

85" Справа про ого.ю ення в поJІ-

ках JJІвоО:ереа:ноЇ 1країни указу 
Сената про заборону ч11нит11 аrко- ~ :~;~~aj'l a 
Іди купцяu . І743 р . 4 

8553 Справа про ого.юшення в по.11-

ках 1Іtво6ереа:ної І С.1обі;nської 
України про роз11ук гусара І.!0.11-

ІJІ,авського гусарського по.1ку Гри 
горІя Ру6анова , якиА вrік з ув • 

11знення у Тихвинськоwу wонасти- 22 берези~ 
рі Новгоро;и.ськоУ en!ipXI ї . І74З р. З 

8554 UaтepiaJJи про розwежування 

зеwеJІь wіж .Лівооережною УкраУно 2І вереою 
~ росіІІськиwt повіrа1.1и > 1743 р . І-5 

свідчення про с.1уи6у віІ!:оько f~ травня 

вого канце.111риста llanlя Хол:ор,о п 4~c"on"tt a 
tвичз . f747 рр. б-ІЗ 

n"" •. 
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8555 Указ сена'І'а до :atдoua адut-

нtс'І'рації J!іво6ережної України 

про в ідправ.11ення траwоти коmо

воwу owuaнy Війсм<а Запорізь

кого про заборону прийuати на 

Сі'! :втіка<~і:в з ЗІі:вое!ережної 

України . 

1744 р. 

8556 1932! Спра:ва про розсJІt;l(ування за 

хоплення uайна у відкупщика Ні 

Кр1 Анн< 

І ,"""'"І """'. •И<ТОО "ННІ 

П ЛИО'І'ОП<ДЗ 
1743 р. І 

жинського полку Івана Янова дра ~~~~~~а 
r-унаwи Страхо:вим 1а Шаханенкоw. 1744 рр. 47 

1742 р . 

85~7 ІЗ6І-З Спрsвс про засsорону старості 

с . ТJJІпове Кори6утівської сотні 

ПриJІуцького полку <~инити переш-

коди у зdорі ярuаркового • Пода'І'- І4 ~овтня 
ку. 1742 р. 

1744 р . 

8558 1361- 3 Справа про видаqу жалування 

за 1'743 та 1744 ~Р · при.луцьжоuJ §3 /~~~~я 
rroJIКoвouy осаву.л1 Якову deJІИ<iI<Y 174~ р . 

1745 р . 

8559 !8341 Справа про наt.tагання козака 

с. Харитонівка Срі6рянсьІ<ої со~ 

ні Прилуцького поm<у Са1о1іІ!ла 

~а~::;:н:: Йн: о::Р:~;:6; а:~:;::: r~J~~:: ня 
тою с. Липове Кор116у:rівсьхсіі со1 !752 рр . 58 
ні Прилуцького полку вас илеw 

Пе '!і,~fІl''М\м І'д УРСР І!/86 Зам. ЖІ7б - 1 2т. 
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І744 р. 

8560 4436 Опреді.11ення про передачу на 

[р_озrJІц, в Генер!ІJІЬНИІf віР.ськов11 · 
crn справи про спір при.ауцько-

. ro nо.uовника Гна:rа Га.rsгзяа з 

синоw ічанського СО'І'НИКЗ Григо- 28 КВі'І'НЯ 

рІя С:rороженка -Пе'І'роw . І744 р . 

856І 4437 Справа про передачу на розг-

тщ в rре:rеІІськиА crn спору 2D1 -
re.111 11 . Бронсь!І:з Івана Сапо"Uков 

~а~~;~:~В\111 'l'OBЗPJ~ew СіІІІОІІОІІ 81і~в~~ 

8562 6662 Чо.110ОіІrна Оунчукового :rовари 

І:J а Васи.111 Ро11а1ю:аича зі скарР011 

на генера.1ьного хорунжого ІІ;~ко.11 

!ханенка про захоп.11ення Р.ого гру -
ів та підданих ус . С.Пучок Cra 
одубськоУ ПО,1!J(ОВОЇ сотні . 

8'563 8989 Справа про нзw:агаюrЯ жиrе.ІІЬк 

!J . Г,tJxtв У.mни Кова.1ихи ст'!ГНJ 

rn Оорг /50 крО . / з ииtе.rя с . 

7 вересня 
І744 р. з 

-иді Увки Курського пов! ту Івана ~~~;~~;,1,а 
Сид.оре1ща , 171>4 р. 

856/f $0:.5 Справа про пере,1,ачу в Гене-

ра.1ьнмІf віІІськовиІf суд чо.10Ои'і' 

koY генерам.ного Оунчучного Де
J • яна Сбо.11онського , зt окарго11 

~а Орнга.цира Ілліна про захопле -~с:~:;~ 
~я !!ого лt;цсусІдків у о . Ч арто- І744 р . 

іУ Бі.11оусько1 сотні ЧернІг!Рсь 
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8565 9049 СІ'!рава І'!ро cl'!tp з'а wа!!но ufж 

удовою бунчукового товзриmа ~-

зьШІ Заруць;ссго Євдок ією та вій .~rистопада 
ьковиu товаришем Мар;со1.1 петрун ert;~::~ 
ичеw. rт s РР· 18 

8566 9052 Справа лро розс·.111дування за-

хол.11енюr во.11ів у військового ка !f7~~~?;\НЯ 
е.ляриста дІ.ІИтра Забіяки порут-

dt~i§H~p. икоw фон .Лоссоw . 

856 9430 Чо.11оdитна військового канце-

лрисtа Івана Кот.11яревсь;сого з 

роханняu нагородити його за 24 верес 
луя.dу . !744 р . 

8568 9429 Чо.11оdитна удови бунчукового 

овариmа Івана Савича Анастаоії 

лроханняw І'!ідтвер;~Ити її npa-
о на воJІодіннЯ пущею Сі.ля о. 
дрtвка Понурницької сотні Чер 

І7 вереси 
fгfвського по.nку . 1744 р . 

8569 943! Справа Про відправ.11ення в 

анце.ІІЯрію ки Ївсь1<ого генера.:u-

уdернатора~.леонтьєва .11юдеіІ з 

а.11ьmиви1.1и гpcGI".iua , затриwаних 
8 серпня-арвинській conii При.11уцького 

!9 J~Re~~я CJII(y . ІЗ 



- І59 -

8570 9432 Справа про наJJ,ания чину ге- f;,, , 

:;р:~:~:~;~о~:;;;Dг:::~:::;. *t~:;~ 

857І 9445 Сnрава про ВІІJtачу аа.1рання 

прм.ауцькоІl)' wtсько111 писарю Ва 

си.111 Григорович.у . 

8572 9464 kateptaJUІ про прохання dунч.~ 

кового rовармmа Ваоиля Роwзно-

вмча nі21,rвер1111тн право на вмо 

дtння oe.now Бобрик nочарськоЇ 
ооrнІ Сtародуdського поJІку . 

І742 р. 

857· 9659 Справа ~ро розс.1Ц1;ування зв1 
нувачення wеmканця w. «иєва Се 
wена Ко~111~:а І крадіжці гроtаей . 

1'744 р. 

857' &22 Справа про звіп.нення від ш 

іаrкІв хвору козака Івана Гри-
щепка ус . Краоня11t1 ПрН.А)'ЦЬКОі 

ПО.ІІКОВОУ сотні . 

8575 905:> Справа про розс,11fдування nрз 

ва капітані~ nерwського драгун
ського nо.1ку Сергія Петрова на 

28 вереси 
І744-
иовrня 
І745 рр . 

7 J~Ее~~я 

1-sr· грудня 
1742-

г~~rрр. 

28 вереси 
1'744 р. 

:~~~::' л~~;н: ~::~~:::~Ксго і~~*н~ . 

!О 

!2 
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8576 !8449 

- 160 -

З А Г О Л О 8 К lt 

Справа про заборону козакаw 

11инкувати горіву в uаєrиостях 

генер а..1ьного оСІозиого Яхова 

.JІизогуоа . 

8577 2Cf'1% Чолобитна козакlв с , Ч:ешу!J.-

857 !9'492 

ки Мг.1ияської сотt1І Старо,цуСІсь о
го по.пку зІ скаргою на бунчужо 

вого товарима І~І.вкоиwз Турковсь 

кого про яавернеин.11 їх J пt;ц,ца -серпня 
ство . 17'+4 р. 

Справа про тиwчаоове призиа 

чення НіJІИНСЬІ<ОГО ПОJІКОВОГО хо 

рунzого Пав.ІІЗ Зуб~~;овського на 

посаду г.иухіВСЬJ(ОГО ООТНИІ<З ' 
в зв • язку з вJ;цУз:в,оu ГJІухІвсь

хого сотникз Дем •яиа Турянсько 

го :цо Ііоскви . 

8579 !9'49~ ПpouewopfY про побиття лрап о:і!І січн.11 

щика Олексія Костянтинова . ~~~зr.-

85 !9494 Справа про хозвІ.11 овящеиику 

с . Сергі 'івка Пр.1.11уцької nоJІКов ї 
Оо'fні ЯJtoay Чепе.иевськоwу кори 

туватиоь переУз;цоw на греб.иі , 

1==1-;;:::-~ІІ<- ..... 

що на.11е&а.ІЗ rеиераJІьноwу оу;ц;цt 

Якову Гор,І!еику . 
9 СІерезня 
!74'1 Г · 6 



." .. ~ І ..... ..., .. 
• oupo 

858 !9495 

-_ІбІ ..., 

Справа про розсJІt,11ува1111я оо 

рази octo поручика ' ·11xa!!JJa У1:1а 

кава А по.1ковника "он Родена 

Kpo l ••t 

значковиu rоварм!:!еu Прм.1уцькоn ~~~:~:я-
по.1ку Іваноu Новицькмu. !744 р . 

8582 ! 9496 Справа про пер,едачу на розr 

ляд в rреrе~ський оуд о правн 

про побитrя вtЯськового кв11це-

.!Ярисrа Сrе-"анз Рогове ького ка1 -
цeJJ'!'pиcro1o1 rе11ерам.ноrо вJ"ськ -rc Ое)езt 
вого суду Пa:r..n:ou РУГоJІе~ . !744 р , ІО 

8583 !9497 Справа про іrере.цачу в rpeтer -

8584 !9498 

оьки:t су.а. чолооиrноr удоВи бfJІ -
nо.І!івського овященика CoJJOUOIOІ 

ди Сnанаоової зt скагrою про 

побиття П та tн~::их чдепІв ро;~;1 -

ни Єв.uокtєю ra Анrоиоu Со.иов- ~~~;'~~ 

J.!атегіаJJи про г,ереобтпl'ізння 

заrа.хьноиароJІ.h1!І.ш nоРиниос':'!Іw~ 

mt'l'eJІfB Кро.1евецькоr СО'І'Иі НІ - 28 JШС'І'ОП ];.8 -

жинського ЛО.ІІКу . ~~~~:-Я 

658':' !9553 Спревв лрО передачу в трете· 
ськиА OY1J. справи про :еrрату ре 

че- с ина бунчукового товарю::а 

С\'е-fапв J.illt"zameвcькoro Іва1!!1 

11.oro c.nyaиre.neu Bac11.new оаtсеє 
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..... ~ 1 """~· 1 ЗАГ О Л О В ~И 
n/n . н ~••р< 

І .. "... l ."."".:r;;::: 
'' "' о нсто• І ••••• 

858 2ІІ74 Справа про використання пор -
ЧИІ<ОU Андр і ЕЩ Сінбурt ниu печ ат 

ки Генерзльноr :віІІсьио:воr иан- Іі:в~~rязня 
це.пярU . І744 р . 

8587 2І700 СпрЮІа про відправJJення боJІ 

8588 2!"774 

85"- 2!780 

859 21781 

8591 2!"783 

хівських купців у зв •язку з пе 

реписо1.1 з Лівобереж.1юЇ Укрзїни 

до Poctr . 

Справа про· стягнення боргу 

JіИТЄJІЬІ<ОЮ М . Кролевець 3іновіє. 

Тиwо'fІієвою 1 пите.11ью~ 1.1 . Г.11ухі 
!.!арії Диківни. 

Матеріа.1111 про збі:льшення кі 

лькості коней на дер][авних irtн 

ських заводах у При.11уцькоwу 
ПОJІКу . 

Справа про передачу на розг 

ляд в Чернігівську полкову кан 

це.11ярію донесення борзенського 

священюса Івана 1і,уб.ІІЛн6ького з 

скарrою про крадіжку у нього 

грошей та дорогоці:нностей. 

Справа про розш)'ІІ" Z-x лідда 

ивітня 
1744-

~~з~~-

червня 

1744-
липня 

І745 р . 

9 червня 
1744 р . 

!4- 30 

~~н~. 

них генерального вf І!ськового с 
j 2~3c:z~~~ 

ді Фе;цоРа Лисенка , І744 р . 

!З 



- ІбЗ -

659 2І784 ШІtері З.ІІИ про наr.1агаиня С:ун-
Аукового товари11а Якова ШІркови 
1а п!}J.твер,ци'!'ІІ право на во.11021.ін 

Ня грунтаии . куплениІGІ у понур
ницького_ козака Васи.11Л Козuина 

8593 2І785 Справа про захоn.1ен11я гро111е 
ta речей у Івана РиС:ченка та 

Івана По~.mзана , о.Qzите.аtв ге-

11ер3.J!-аю11е~а О.Иекоаwа РуІ.ІЯн-

.1ІJІПНЯ 
І744 р . 

цева . КОІJПЗІІі ЙЦЯWІ :::~-го КОІІПЗ- g>n1 g;~~llЯ 
нlІІ.ського по.11Ку . І744_ р . ІЗ 

8594 2І787 Справа про зв! ль нення Новгс 
род-сіверського t.1онастирл вt;ц 

сп.11ати wJІИнарськоrо податку . 
.ІІИПНЯ 

І744 р. 17 

859~ 2І834 Справа про перехачу в Гене-

8596 22029 

рат.ний військовиJ!: о~ справи 

про скуповуваннл генер9.11-11вRо-

роr.1 Стояиови11 грунт:І11 у Uврі ї 5 тg~~~~ня-
Еерезинської . І744 р . 

Справа npo 1щnвния чину вtІ! 
оькового товариша знзчковоwу т -
варишу ЛуС:енського по.J(Ку Івану 

О.І:ексан;цровичу та в:І '!ськовоwу 

капце.аяристу ГригорtD Gвtрсь- ~~~~-
коwу. І744 р. І4 
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... · І """~· 1 " " " "' " 
n/n •ом•р• 

8597 22І86 Справа про оголошення до ві 

8598 24!49 

8599 24І50 

8600 24!5!+ 

860! 24156 

ІJ! oi.ta aдi.ti ніс траці ї JІіво\'!ережноі 

УкраЇни указу Сената npo надаНІ 

леіІ6-~.tедиJ<у Гер1.1ану ]!ес тоху "1'11 ч лютого 

tула дtІtt:ного таємного радю1J<а, І744 р , 

Справа про стягнення боргу з 

жите.11.я Чернfгівського поJІКу 1111 

на Михаі!JfіІченка та Ніхи~ьJ<ого 

Опанаса Яреuенка дм :еіддачі J<O 
лошtйськоuу купцю Мошці Герmо:еи J<в'ітня 
чу . . !744 р , 

Справа пре захоплення війсь 

ковиu J<анце.п:яристоu Севастянсu 

Бородухою кЬня у вііІськового 

:санцеJІЯриста Пав.tа 'l'одоровсько 25 6е~езw -
26 КВІТНЯ 

!744 р, 

Справа про побиття та захоп 

лення гроmеіІ у воронізького куп 

ця Петра Сахаро:еа понурницькиu 
лютого 

писареw І:еансu Яко:елевиw. І7ЧЧ р . 

Справа про наwагання вtІіськс 

:ecro канцеляриста 'І'рохиwа Григо 

ровича стягнути борг /І2І карбt 

ванець/ із коропського священи 
дЮТОГО 

ka D.nекоія Воронкі:аського . 1744 р . 

Jlpy <, Цll /l\ PД YPCP l(Ш; 3О N. Н37б - 12т 

5 
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Кро Іо" 

8602 24І55 Спра:вз про на11агання г.nухі:в 

8603 24І57 

ськоУ :а:мте.п.ки ~арtї Ке.аеО:ер;в.и 

хи оtри11ать вІ;11.!Іко;11,;rвання за 

грунт , взяти;~ у неї ;11,.ая казепн ~ х.ІІМ'ого 

потре<і . І744 р . 

Справа про спір за спадщину 

11ta значко:в1111 то:вари11е11 НtJІИн

ськоrо попу Васи.ае11 І<)"nчинсь

ки11 та J.РУ:ИИНОЮ .11fкаря киJ:вськ -
го гарнfзонного nо.хку HaтaJJ.te~ B~p:~~~ro 
Се11ено:вою . І744 р. 

8604 24І58 МатерІаJ!іІ про надання :вНіоь 

1<о:воuу канцеляристу Сrе~ану Ра о 1 березня 
внчу чи11у бунчукового товариша І744 р. 7 

І743 р . 

З505 24213 Справа про призна<іенн11 пос·т · ї -28 .хисто а.ца 

8605 2112!4 

ного сrорожа в Канце.1.11рію uало ~І:~ 
росt:~сьхнх зО:орів . І744 рр. 

Справа про по:верне11пя rpome' 
/IS кареІова1щІв/ з Канце.mрі ї 
uа.хороо!Rських зdорtв І! Генера 

.а:ьннR вfRоьковий су;11, . 

Іб гР;?І.НЯ 
І743-
січня 
І744 рр • 
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т+,ь. 
EYJ(Jl 2426І Справа npo передачу на розr 

.иц :е Пр11.11уцьху no.rxo:ey ка!Ще.ІU 

рІю справи npo nоdмrтя dунчуко 
виw rов11рм11е11 z:ани.1011 ТЗ}ИІ'авсь 

ки11 СизІ,ора Старико:воькоrо , коз~ · 
ка с , Гнідим ВарвинськоУ соrні 

nрм~цьzоrо по.пу, 

8608 24267 Спра1а npo по<Іиrrя козака 

05С9 21\264 

Антона Закрн:воькоrо Гриrорієu 

Січенкоw , ora11a11ou с . JJуканова 

КоропсьkоУ corнt НІжинськоrо 

ПО.11Ку . 

Справа про спtр dунчуковоrо 

rовариmа Сте~ана Лазаревича з 

8 JID!'OГO 
1744 р . 

6 квітня 
І744 р . 

КОJІИШНІLІ вороніЗЬІ<ИW на11tсf!Ико~ dе~езня 

8ЗСМJІеІ.І КвИJІІІЦЬЮ!W за I!'Єd.:iJ ТЕ а~р:зня 

І '"""":г;;;::-•••tо• І ••н•• 

W,!!;!H на р. Єсwань , І747 рр, П 

абІО 24263 Справа npo передачу на розr 
.11я;и. :r Севську провінцt!!н:r канц -
.t11pfю ;и.онесення Васкм Ащрєєв 

пt:u.al!Qro ПО.ІІКОВНИКа Ащія ~ -
чева , зІ охарrою про зdір wита 

~:~о~~=~:~~. с . ~сванка Севсь ВJ:~е~~я 4 

86П 24262 Справа про наwаrання О..е.11ян 

ГаJІаrова , аитмя с . П:еdри Г.J;Ух в

ськоУ оо:r~!І НІnнськоrопоМІ"У 

nриокориrи вирішення йоrо судо 25 л.ю:rоrо 
вої с прави з вН!сь1<ови w канцеJІ - 1744 р . 
РИСТОІ.І ваои леw К)'JІЯ(\КОD . 

Дру~. ЦЛМРД УРС Р !9/111 JJ w. №376 - 1 2т. 
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86!2 24260 Справа про пере,11.ачу в Вороні 

зьке сотенне nрав.аtння чоJJ.оdит

ноУ бунчукового товари111а Івана 

ЗасІ!JDІ зt СК!ІРГОІІ , про захоПJ!еf. 

ня Іtого грунтів Гр~~ горі є1.1 і J,.е

:.~ • яно11 П!скуна~r.~ та Іншиuи коза 

каwи Воронізької соtні . 
.U>'<>ГО 
!744 р . 

86!3 24259 Справа про надання апшитів в І!сь-

ко:ви u ханцеляри.:; ТЗt.І Іва ну ЩІJJ.'І'О ІЗ ЦІТОГО 
рацькоuу та Івану Павловськоuу . 1744 р . 

8614 24257 Справn про заборону бу11чуко-

во11у товаришу Івану Сее!астіяно-

вичу 11ати опtку над, uаєтностя1.ш 2~ :6~~:; 
iloro лле1о1jнникі:а . І'/'~4 р . І6 

86!5 264І7 Справа про заdорону жите.аяw 

ЛtВоdереаноЇ УкраІнн ПОр)'іІjВЗТИ 

царську ІІОНОПО.ІІІ;І по продажу 

ropj.atи за ueJїat.111 JЩ1оdереа:ної ~р:~~го-
України . 1744 р. ІО 

д>Іб 2~256 Справа про по:верненн'! п ід.uа-

ІНІІХ df .Іі8ВСЬІ\'ОГО ПOijJ ЩИК!І J.1.ta-

DIOH8 Кар'І'авце:ва , які :вrекп~ на J~р:,~ни-
Jtвоdереину Укра У ну. І'/'44 р . 
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'"' 1"'1'* : І h•м..: 1··. з А r о .11 о а 11 и 
•І• . .., ... ро • 

І .. ". 1" ...... 1 "···· .... ." ··- ..... 
З5І7 29790 Cnpa:sa npo передачу в треrей 

Р ькиі! 011 011рав11 про поби!'rя ГJІ -

р:tвськоr J!іІtельки llapiY Неuяро
tвичевої Тиuо"['ІІви Стефа.Иовиw. 

8618 S0689 Справа про побиття т!І захоп-

j.!~еннл 1<osell у воронJзьких коза
~ів Григорія та l!.е11 •яна Піскунf 

ЮІіmя 
!'744 р . 

r~::І!ИЗ:~t :~чукового товари;~а }14~?ro 6 

86!9 4309 Справа про стягнення боргу 
ІВ tдкупщикоw оrародубського гоJІ

І>У Михай.11011 СJІо:ВІНОЬ!(ИU з 11Jitoь 

свого канце.аяриота Федора Яске И ~~~:~-
ича . · І744 р . !І 

8620 4308 Справа про слtр геяера.11-,,.зІ!:о 

ria Гаlфl за грунти у При.1уцько-

>JJ поm<у з бунчуковим rоварив~еw ~g:~~~-
ковоw ІJраковськиw. !'71!4 р. 22 

862! 4305 Справа про спtр за спадщину 
~tж віf.ськовмw 't'овари11еw llapкow 

~етрункевичеt.1 ta JAOBOD СSуич1ко хвітJІя 
Ього 'І'ОВЗРJІі118 Козьuм Заруцького r~:~~ня 
Ієn:цокією. 1746 р. 28 



- 169--

8622 4305 Справа про на1.1агання бунчуко 

86 23 4304 

8624 4291 

~в ого товариша Якова Іура1<овсько 
о прискорити розгмд справи пр 

захопJІення сін а на І!ого хуторі 

Іwснр tвс ько1.1у пімани\ІИ генерал 
· ~ельдІ.ІаJХІІа.па Uініха з с , Дорочи -
~ки Л полкової Ніжинської соrні 24 к:віrня 
Ніжинського поJІку . . 1744 р . 

Справа про лагоджею1я до...у 

tвдови г.пухівського сотника Сте- квітня 

'!Jана У1.1анця Уляни у 1.1. Глухів . І744 р . 

О.Трава про захоп.11ення грошей 

брянського купця Івана Сапош

«ова JJук • яно1.1 Сату.1J0виче1.1 , від-

упщикоw НОВОІ.ІШШС ЬJ<ОЇ гребJІі :Q 14 т8~~~:; 
ернігівськоwу по,11ку , , І744 р . 

8625 4283 Справа пре побиття канцеля-

8626 4241 

риста генера.n.ної військової ар 

ТИJІері Ї Івана КоJІЯНОВСЬКОГО бур 

1.1истро1.1 глухівської ратуші Тиwо 

fllєw Різнико1.1 . 

Справа -про захолJІения ко~еІІ 
а побиття ое.ІІян , приписних до 

оропськогс кінного заводу , жи -

квітня 
1744 р . 

е.пеu w. Короп Оwе.11яноu Пузиреu ~Рgі~~зия 
І т а його спіJІьmr11 а1.1и . 1744 р . 4 
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І ,:"" ... Е ."ю1 ••••• 

І748 р , 

66р 4253 Спрааа npo nере;11.ачу в Генер -
льниІt в!RськовиІt су;11, розпор~g,

аення збирзти оу;11.ов! видатWff 

згt;11.но юрІQІ.ІІчних 1co;1eRctв JІіво 

береаноr УкраJни . 

І744 р • • 

8628 4247 О'JреАt.аення про передачу на 

ЗІ ИОВ'fНІІ 
!748-

РJ:~н~р. 

розг.І.ІІ;ц в ПриJІуцЬRУ по.юсову ка -
целярІю справи про побиття іча -
сь1<мх 1<озакtв бУН!ІУІ<ОВИІІИ това 

~~:а::р::~::::~ . АндрІєw та Іва н~:н~. 

8629 4246 Справа npq розшук Яковом Ви -
ковськиw , ко.ІИ111нІw ні~:инськнw 20 кв!твя 

!б 

ло.1ковиw хорунаиw , .покрадених У ~::;я 
нього рзче:1 . І7!і5 рр . І5 

8630 4245 Мзтерtа.аи про напа;ц на хутіr: 
п~.ови бунчукового rовари•а А~ц 
рІя Ра11:овича-У.111ни в 1'онасmр
оькtІ comt Црялуцького ПQ.m<J 

тазахоп.1енняПwаІtна Іваноw 

'І'ернавськиw , синоw бунчукового 

товариша С'fеМпа Тернавського . 

868І 4244 Справа про захолJJення wайиа ~ . 

28 квітня 
ІО травня 
І744 р . 

оронізь1<ого священ11ка \Юсмпа 
о.11енковоького та побиТ'fЯ ІІого 

инtв значковиw rоваришеw НІиин1к~~тн:Я 
ь:кого полку Іваноw Потапенкоw . f7~ р. 

JlPJ•. Цl1MPAl'f'CI' 198& З• w. Іt3Тб - 12<. 

ІЗ 

І . 
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!І••оо Р,,. Ki>d••• 
з ... r о п о в к н 

8632 4388 Справа про спtр Гусrинсьв:ог 

wоиасrиря з ~Jичуко:вим rо:вари-

11ew R'ковом ~раковськиw за с . 20 трз:вня 
Перево:11 у Нf.-и~ськоwу по.uу. І744 р . 

8683 4760 Справа про розс.аt:111взн~н: по і~:~~я 
Сіиrтя козака Іванз Рогового в 

ІО оtчня 
Гаwз.иtrвськоwу wонасткрі . 17.45 рр. 24 

8664 4886 Справа про О'І'.ІІГНЄННЛ бОІ!ГУ .:>! Сіерезн 
сріСірлнськиu аи'І'е.аеw Tpoxиwow І744-

січня 
Полтавцеw з Васим JJИОЄЮ(а . 1747 рр. " 

8685 7!І7 Справа про поруСіку .иісу сол 

дзrаш~ ТоСіольськоrо ;а.рагунсь<ео 

го по.ику в ,t11аноькоrо zиre.1.11 І 
з~{д~~ на двхненка . 

86»' 8!22 Сnрзва про о rягнения боргу 

а І ку':Іу виmиевоУ горі.!ХН .вtі1-

оьковнu кзнце.111рнсто1.1 І:ваноu: 
Іб вересня 

ко•r.,11яре:воьrнw з яwпі.tьського 
ИОВІ'JІЯ 

:~:ите.ия ВаснJІ.ІІ НабоІІ'І! . !744 р. 

8687 8158 Справа про ОГО.ІОІІІЄИИЯ роз111у 

ку в НJцнськоwу по.tку Григорі 

Черt:аоо:ва , д1орового генера.n-
:ЖОВ!'НЯ 

J!ейтенанта Івана Еfбtка~а . І744 р . 
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'"о'о"" "' І ":'.:" J:=J? 
8688 8160 Справа про розmук Івана Сох' 

ловського '1'8 Oxplwa І111.уха , nl;u 
даних ге~;ера.,ьного :вtV.оько:зого 

осавула Петра Валке11ича, які 4 J!іовтня 
Етек.r.и з ·'fого ;ІІОІАУ в u. Глухові . !7411 г . 

Справа про наwагаиня &'І'е.1<ь 

. ки u. Вороні.ж .Анни r.огор.1екіВНІf 

прискориm суnову справу з СSуІ!Чtt-

ковиu товаришеw ГригорІєu Олек ~ ~~~~~> -
сан;и,ровичеu . І74'і р. ІЗ 

Указ ГенераJІьноwу вІ!Іськово 

wy oyny про розг.шд оправи про 
поби'І'ТЯ і захоп.tе 11 11 1 w.a~oro11 

ЛЗНАUіlІ.іЦЬКОГО корпусу Uиха:'..!01 

ТИхоиови 1.1 та !!ого пасинка1.ш , СS:іt=

qуковиwи 'І'овар11111аwи Яко1101.1 та 

rвано1.1 Тернавсь~шw зew:t та ін 

moro 1.1аІІнз у значко:в11х товаришіЬ 

При.і!уцького ПО.1111')' Фе21..ора '1'8 Єво !О !!.ОВТНЯ 
~а"'іл Ка11.11Jв . 1744 р . 

8641 6029 Чолобитна канцаJШр.~ста КиЇ-
воької ПОАКової канце.111рtї Гри~ 

рtя Кокаоа про надаЮІя Яоwу о . 

каwінь та сл. каv • яна ІЕеnтакt:зо -
ко:і сотні Старо;и,7Ооького по.uу 

за c.iyaCSy ІІ:ого покtІtного СSаТЬІtа 

і за В'І'раченІ. сs.атько11 :в11ао.11Ідоs 

Пр7rеь:кого 11иру се . lа!:Ікомта 

Ста:еища Вілоцеркtвсь~соfu nol!KY 
'1'8 a!'eotat в11д.аниn ЮІЇ:зоькою по :~3~?~:Jт я 
ковою канцелярtєю про олу1,6у csa І744 р. 5 

llPJ•.UЛMPllYPCP ІQМ З• м. НІ376 - 12'r . 
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8642 6028 Донесення г.1ухtвського npo-

8643 6030 

3544 6032 

'l'onoпa в.~ексtя rаляховського 

про J!,ОДЗ n:ове ПОVІJІ)'ВЗННЯ . Яо1~1у 
вІдnовfJІ,но JІ.О рангових uає'l'нос 

'l'e!J Аого nоnередиихfв , 50 nocno 
.1111r.tx JІ.ВорІв в с . Єт~~нь та ІІJІИ 

на 11з р . Єсwань ~ о . Нова Греd 

.u Г,11ухІвської сотні Ніzmнсько 
11'0 по,11ку . 

Чо.11оdи'1'11а уnовк dунчУкового 
rовариmа Івана Лоwиковського 

Тетяни про пІд'l'верд.женН<І права 

15 вересю 
1744 р . 2 

B.IIOCl!OO'l'I на UВЄ'l'НОО'l'і І МИргоро -н Ререон 
оькоuу t ЧернІгівоькоwу nо.111<зх І744 р. 

Ч о.11оdит111я онуки соrародуdсь

кого полкового обозного Гаври 

,11а дащенка , КИлини з синаwи Ів -
НОІІ , АЬ\ХВІfJІОІі , ІіиКИt/ОD. 'fЗ ~НІ -

.1011 про пов&рення наданого ді:д ві 

с. литовське НовоwІської со'l'нІ І6 вересня 
Старомооького ПОJ!КУ: 1744 р. ІО 

8645 6027 Чо.яоdитна писаря rенера,11ьнО 
го вІАсьхового cw dунч!ковог 
товари111в ,4аниJІа Покорського пр 

поаа.tування ltowy ЗО noono.mтиx дво-
рів з ч11с.11а ві.11ьних вНІськових 29 серпня 
1~1встностел , у вічне во.з:одіння . І744 р. 
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864, sззr 

8647 8332 

85 48 8333 

Слрава .про розшук капраJІа fj4~~стоп 1д а 
таибовського ;црагунського полку 22 JШТого 
Дuитра аtкова . І745 рр . 6 

Справа про побиття оо.п;цата11и ГJІухt 

Г.дух і воьr:ого гарнізону , ві;цко-

11ан;цировани1.1и ;цо w. Ніжина ;цм 

наг.J!ЯАУ за будівницт:во11 uіоьких 

воріт та wосту , перського куяця 

вірменина !Jарка , wаляра пав.ТJа ~;~~~Я 
та ін. І744 р . 6 

Справа про зві.11ьнення доuу 

відставного значRового товариша 

ПриJІуцьRого по.11ку Івана Ан;црія-

шенRа ві;ц загаJїьнонаро;цних пови -28 верес ф 
ностей. - І744 р . 

а549 8835 Справа про з • яоування в зв•я -
ку з описоu рооійськи1.11 о°')іцера 

WІ з Комісії eRoнoui Ї віІІськови 

в:!.пьних uаєтностей ; прибутків і 

видатків з податку на 1.1JJИни на 

р . Іченці , який збирався рат11-

mею u. Ііі.ні Прилуцького полку 
в І735-І744 рр. 

865 8336 СпраЕа про від1.1ову :і:яанськог 

Сотю~ка АfІ;црія Сторожеика повер 

иути ;цві скирти сіна ціною в І4 

кр<5 ,, захопJІені ниw з сінокосу , 

який належав до віJІьних військо 

2 ЖОВТНІ1-
<1ИСТОПада 
І744 р . 

вих WВЄ'І'НОСТеІІ. , 6i.ll!I І.І . Ічні 29 жовтня 

22 

ПриJJуцького по.ІІКу . ~~4~rr~~a 6 
ДрJ•· ЦЩІ\РдІ'РСР !98(. J aw. lfl376 - l2т 
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865І 8338 Справа про захоп.1.ення і пе-

реховування в:апітаноw Г.uухівсь 

JІ:ого гарнізону Яковоw Хрущовиw 

сина , невістки t wаJІою ди'!'Иною 

г.11ухtвського житежя Петра Кова 

20 грудня 
І744--
3 січня 
І745 рр . 

86~2 6339 Справа про поr1)аdу»а1111я аи-

8653 83'<0 

865' 8342 

те.1е11 u. Варва Дi.mrpow !(уна!:!ен 

коw порутчиц! Ганни Ароеньєвоі 

пt;11, час ярwарку в с . Щии Jy- І2 гр~ня 

равської oorпt При.1уцького пол. rГ~і~пя 
ку . І745 р. 

Справа про вf;J.нов.4ення та 

прискореннЯ розг.ІОІJ.У початої в 

І742 р. су;и;ової справи про за-

хоп.яе11ня .rуdеиськиw по.rковиико 

AИJUJjєw uарковичеw ху'!' . Ка.ц~-

:1ивщина у козаків Г.rухівоької 3 серпня 
.со'!'пі Ніжинського по.аку !<aJІJD- І744-

КВі'!'НЯ 
них в І7І5 р . І747 рр . 

Справа про пооиття t пограб 

вання г.яухівського нецехо:вого 

торгівця Васи.1111 Сnесивцева Г.ау 

хівськ:111 різницьх:1111 цexwtcтpow 

Дани.1011 П:аІ.ІІ!укоw з товарииаwи j?4~:рпня 
за вfдwову сп.аа'!'І!ти -nodop ;и;о ц 

.1[ІІПІІ~ 

ху . І746 рр . 

14 

І5 
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Справа про захоплення 6атур. н

ським сотником Ніжинського пол 

ку олексієм .JІемидовським за по 

ру6ку с пірного JІісу , двох коне 

і двох оокир у .mдей капітана 

. Пер\о!СьJ<Ого драгунського полку 
Сергія Даmко:ва. 

ІО 6ерезн -
JІИПН"Я 
І744р . 25 

865 3467 Указ nереяславськоwу лоJІков 

нику Су.пиwі лро закупку на те

риторН ПО.І!ХУ продQВОJІЬСТВа і 

фуражу 11..ІІЯ російсько ї apwi Ї за Z7 сі<1ня 
_рахунок Чернігівського по.в:ку . І744 р : 

865 3468-3 Справа про терwі нову з акуrт-

ку ГJІУХі:ВСЬКИU СО'і'НИКОU Деu • я

ном Турянсь;-им продовольства т . 
!fJypaжy , за рахуно« J.Іиргорсдсь

кого полку , д.ая пояковюtка Но

во1.'роїцького драгунського пол

ку Ріддера та його 1<омr1нди . 

8658 8699 Справа npo nоста<1ання насе-

Сі'ІНЯ 
1'744 р . 

ленням лtво6ережно ї УкраУни лр -
до:вольства і фУраж.у російським 3 травня 
драгуиськи1.1 і гусарським та ук r~~ого 
ра їнськиw компанійськиu полкам І745 рр . ЗП 

Jlpyo. ЦЛМРД УРСР 19!16 За к. Нt~7б - 12f. 
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8659 3478 Справа про перевірку, за ви чо-
гою KowicH еконоІІіЇ , законнос 

ті перехо;;.і.іІ Бі.'ІЬЮІХ ПОСПО.ІlИ1'И 

у козаки ra про розС.Іlідування 
захол.Іlень .. старmиною ві~ь11их по< -у~4fстоп f.Ц а 

:~::~х , rx земел:ь та rншого \~t~л~~ . 
356 

І744 р. 

8660 3472 Справа про постача1111я насе-
.І[ЄІІІІяw Лівобережної УкраїНЙ пр( 
дово.І[ЬС'!'l!а і фуражу рооійськиw 

драгунськиw і гусарсь1<иw та 

УRР8ЇНСЬКИІІ КО!.ІЛаніііськиw по.nю~ .:~~~~-
і про їх розкварtируваиня . !744 р. 32І 

866! 3481 Справа про передачу в Гене-

&562 3279 

ральний вtйськовий суд скарги 

новгород-с іверського :вільного 

ПОС!ІОЛИ'І'ОГО J.!ap1<a РезниRа на 
бунчукового товариша Якова Тро 

ЦЬІ<ОГО за ІІО6И'І''І'Я його і непове -
нення :аикупмного двору /село січня 

не в1<азано/ . !744 р . 

І743 р . 

Справа про з аверmенн 1 робо'1'11 
сJJідчої в Гадяцькоwу полку коuі 

сії поручика Чуркі11а і бунчуко

вого товар!ша Среховського ra 
про передачу її wатеріа.11ів част 

1<ово в архів 'генеральної Віr.сь- 29 листоrн р~. а 

ксвої Rанце.11Ярії , Част1<ово в Ге §7~~езня 
неральний війсьRовий суд . І744 рр 15 
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!744 р, 

8663 3477 Донесення і рапЬрr Суиської 

полкової канце.11яріЇ про кількіа 

, коне~ .і фУражу наr<азенних 
кінсьІ<их заводах Суr.~ського nолк 

за період з І грудня 1743 р. " І січня Т744 р , 
ІЗ січня 

Оригінали . 1744 р. 

8664 3475 Донесення , рапорт І та6е.11ь 

О:Jrрогозької полкової кщщелярі 

про І<і.11ькість коней на казенних 

1R інсьІ\11х заводах Острогозького 

полку . 24 січня 
Оригіна.11.и . · І744 р. 

8665 3474 Справі~ про призначення сина 

с~унчукового товариша Івана raua 
Іл ії в Генера.пьний військови!! 

ЗІ січня-
ауд для вивчення канцелярсь1<ої 

3 МJ'l'ОГО 
t:: прави . r744 р . 

8666 3452 Справа про зловживання циГан 

t:: ьких відкупщиків при стягненні 

jз6орів з СWОJІЄНОЬКИХ циган j ви 
травня-Іцачі ї1.1 відерних .nис'l'ів на nрав 

Іп рОІ~ІИСJІу . ЧfУ~~Яр. 

8667 !829 Справа про повернення з сибі •-9 серпня 
Іс ького заслання запорожців , зао 

І744-

~аних в І7ЗІ- І7ЗЗ рр. Н~!н~р. V 

Друк. ЦЛММУРС/> 1966 З•w. /\11376 - 12'. 
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866! 2885 JІис! про перевод. , через нес 

"ачу фура.а:у , Ново'tроїцького ;п.рє 

гунськоr:о ло.ику з У'tриuання 

Юйвського на у"риuаинл Перелс , 
лавського і нtжинського ПОJ1Ків . 2 січня 

Вtд.пуск . 1744 р . 

8669 1760 Справа про пос"ачання нзсе-

;:::::с::оіе:;;:~ ;:а~::~~ п4~і:::я 
"ированкх рос!Аських вtІtськ . 1746 рр, 165 

867( 29182 

8671 6744 

Донесення ЧцрнtrІвської по.11 
ко:еої канце.ІІЯрtі' про ..заход.и , 

в.анті д..JІЯ виконання Інст~цfї 
по розшуку f вtд.правцt в Г.1ухі 
вІР.ськових ханце.111рис'tJв . 

Оригіна.t. 

Справа про ло.1Іщ11ення ро6о'І'і 25 ао:еmя 
.tИс"опада 
!'744 р . 12 

867 44ІІ Справа про розколення гре6JІі 

козаків с . ГрицJвка Срt6рянсь-

кої corнf Прищцьхого лову Wи 

хай.11:а !'а ;\осипа UоР.саєнкІв 6уН' -

:~:::. !'OBSf'l•eu rвaнor.t Се6ао"ь н~~:~~ 
І4 



8673 23294 
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І :::J" ..... "E .... " .... - ..... 
Спрзва про nозвІ.11 козаку Яw-

пІл:ьськоJ сотнt ()Іе.1ьяну Коnм-

ІРУ продати св1R .11.вtр І п.uц У 1.1 7 квtтня 
.tухові ; І744 р . 

про офQрwлення діловодних 

j!(ниг ;цля управмючого кtрасирсь 

~иw к1нни w заво;цоw кtрасирсько -

::: . ротwtстра ДWитра ЧуІf\аровсько 20:J~e~~ 
8 

8674 23295 Справа пр.о вияв.1ення nогJІЯД.а 

t-i ew пакет-пошти значковиw това 
риmеw Старо;цу6ського no.tкy Тере -
l'r tєw ВоскобІІtиикоu указу , пІ;цпи ge~~~; 
Р аного не по форwі . І744 р . 

8675 23322 Сnрава про аре111т І по11:арання 

І 

·· )з а з.to;цtl!cnio кріпосного се.они 

~а Івана Aprew •ai11i затриwаного 
р с . 'ІУnІГОJІОВИ Г.1ухІвської СО! Іб JWTOГO 
~ f Нію~нсьмго по.пІ'у. І744 р . 5 

8676 32295 Рапорт та wіслчна вІ.11.01.1!сть 
!полтавської полкової канцеляріЇ 
tipo стан овечих за:ао;цtв в сотня 
tто.1ку . · ~ ~~;~~ 

Оригіна.11и . !744 р . 
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f!f,77 г.66 Справа про poзmyR козака о . 

БорІ<и Білоцеркі:воь'кої сотні !!иJ 
городоького полку Мию1т11 сmра 

t.іенка , звинуваченого у :в6ивотві 

коuіоара о.ела та ото!!ов:а Біло

церківського сотенного правJJ.і11н1 

. Пав.tа Балабана , який випустив 
Овраuенка з ув •лзнення і втік 

разоu з ниu. 

1734 р . 

8678 112!278; Екстракт wнєнІя отарmинсько'І 

fY579 ЗІ26 

рзДІІ та іuператорських У«азtв 

про врегуіювання становища зе~.н ftЬ 
.-,скуn.11ених козацькоюста~и-

ною. че~вня 

Копія Кінця XYfi.L ПОЧЗ'J'КУ ХІ_} g34щ;'l'ОГО 
ст . І74Ч рр . 

І745 р . 

Справа про опір за пра:во :вла -
tf ooтI на вільну вtr<оькову wаєт-

Ін іоть о. Чауси ПочарсьJ\ОЇ сотні 

'таро;цу6оького полку w і ж генера 

іп ьниw хорунжиw !Jикол~ю Хаяеикоw , 

k.І агіотратоw 1.1. Почар та новгоро;z; 1'~а:вня 

Ь ькиw оотникоu Сте-~аноu Судден- ~ 4а~резн: 
Ік си . І75І рр. 64 
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8680 4993 Сnравз· про збитки , :вяинені 
аtSm1~:вани11 :ві:tсько:виu 'І'о:вари-

11811 ІванОJ.І Бt.tИЧеІІ Пfl!Jl!IHИU atS 
шwтованоrо орttSрянськоrо оотпи 
ка Анrо1111 'Іроцини , житемu с . 
Охонька СрftSряtюькоЇ ооrн! При 23 :вереси -

ІО а:о:втня 
JІудЬКОГО лоJІКу . !745 р . 

8681 4994 Справа про конфJJ ікm значка 
:вого товари11а ПрИJІ)"ЦЬКОГО ПО,І(К~ 

Івана іІрwакова /він а:е І:взна І4 черщнt 

Єрr.~ак/ з ПО.ВО:ВО[І ПРІ!.11111ЬІІ'ОІ) 'І'і !745-
29.uinttя 

со!'енною tчанською старmииою j r747 Рі' · І-48 

про у!'ИСКІ! nб!:ІИТОВЗІ!ИІd 11tt!-
оько1:и1.1 канцемристсu Федороu 

Грnбянкою СВОЄЇ Ua!'ept '1'!І п 20 .черРНЯ 
7 Ю!ПІІЯ 

ntцавих. І:757 рр . 'І?-56 

8682 5389 Указ Сенату про в~rJІученнл і 

зни111енвя rниг і докуr.~ентtв з rt' 

!'у.1юu і штераrора Івана Антоне-

Засвідчена копія . 
10 серrоня 

-74<: р . 

I74it р . 

868: 9IrJI Справа про нцання Пеrру !'З Я березня 

Па:в.tу Ласкевича11 чину tSунчухо-
І74Ч-
сfчІія 

:ВИХТОВЕІJ.ІІШІD . I71t5 Pr 



- І8З -

868'1 94ІЗ "Генера.11ьне w:нєнtє" С'!'В})WНІІС -
коf ради від 22 дЮ'l'ого !745 р. , 

апробоване гетьuаноu ЮiJ11.11ou 

Розу1.1о:вськи11 ІЗ квітня І752 р. , 

про :ва'!'ано:в.tення ~иних цtн на 

ЛРО.JtО:ВОJ!ЬСПО і "·ypaii: , які лос
'!'8'18.ІП!СR дJIR регу.11ярних :віІtоьк 

наоеJІенн.111.1 одt1ого по.nку за раху!; 

нок l1rmoгo . 

Оригінал. 

І745 р. 

8685 9420 Спра:ва про Кон~іскацfю за рі ен-
І!ЯW треrе!1ського суду 11ерухоuо-

го uа1на віІІоькового канцеJІЯрис 

та ФедQРа Rскевича д.ІІЯ ол.11а'l'и 

боргу стародубськоuу аите.ІІЮ 

Миха.~.ІУ С...авинськоwу . 

ЗІ берези 
З квітня 
І7Ч5 р . ІЗ 

86Єб 9428 Справа про лриnq11 на СJІуsбу 

;цо Генеральної в і іtськовоУ конце т~а~~~езн: -

8687 9834 

.n:ярfЇ . 174'5 р . 

Сnрава про повернення нерухо 

wого uаІtна , .15онtіскованого за 

р і mенняu треrейс ького су;цу у 

:в І І!оьІ<опого канцемрис'l'а Федора 

Яскевича д.ІІЯ оплати боргу старо 

Ід.у6ськоwу ИІІ'l'Є.Ію І.іихаІt.ІJ с.tавин 
Ь ьхоuу , і!ого ua'!'epi llapti Яскев -
чеві ІІ: , wtt:t воно в Af'1cнoc'l't на j\~;;::-
11е:иа.10 . Г745 р . 14 
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8688 9835 Рапо-рт та дода'І'Ки до нього 

лрилуцькоr>о полковника Григорія 

Галагана про його конф.J!ікт з іч н-

;::~1.1 СО'JНИКОІ.І AJl,JIJ)i ЄU CtopOJ!IЄJ 2 vg~e~~Я g 

8689 ІОІ/75 Слрsва про захоп.иення ніlІин-

fс ькиt.t війтоw Петро11 Тернавіото\.! 

наХ$іЧЗ /ні<ІНОГО СТОJІИКа/ , ·куп 

леного у ГдансьRу для сотника І4 чер:вня 

ГJІинськоЇ сотні луе1енського пол J7~~Рвня 
ку Антона Крижанівського . 1749 рр, І7 

8690 ІО92І Справа про відправку капіта-

8691 !761 

на Степана НеІІЧинова дАЯ викона -
~ня судового рішення про ІСон'f!іс 

кацІ:ю .uайна :військового канце.ля 

рис та Федора Яскевича дJJ.я ол.11ат 1 

dopry стародуОськоuу J!ИТе.qю ~і~~ 
,)мхай.~у С.11авинсько11у . !'745 р . 

Справа про скуло:вування ~.:оза 

цькою старшиною грунтів у отрі- !4 .mтого 

.т1ьцtв о. Sоровичі Седнівської ~§4~tчня 
сотні Чернігівського 11одку. , !'749 рр. 2І 

869 ІІ80З Сттра:ва 11ро надання віt!ськови І.! 

канцеляриста t.1 Андрію ra Петру 
Новицьют звання бунчуко!Іих ro- ·J?;;J~ 
варюоі:в . !745 р . 

Ару~. ЦЛМРЛ. УРСР 1986 З• м. Іt31б - 1:h. 



- 185 -

869~ 16205 ,lІоиесеиия ПриJJ:уцької по.о:о-

воЇ каице.аярtї про ви1.1огу упов 

н оваженого Kouloli' ексно1.1ІЇ І<а 

пітана неuчи11ова ЗІf},/інити коза 

І\'ЗWИ ПОСПОJ!ИТИХ , які 06с.1уrову 

:::~ш~::::н~ ~~:~~к~:;о~~~~ . 3rf~~~~ 

8694 16457 Справа про стягнення з вН!с1 

ковоrо канцемриста Федора ЯокЕ 

вича 6opry на користь dувшоrо 12 .яисrоп да 

стародуdськоrо по.о:овоrо вtдкут g4;-равня 
щика І.tихаІ!.11а С.І!авкнського . 1746 рр . 15 

8695 16815 ОтредІ.11ения КЗНце.ияріУ про 

ззхоnJJеиия ~xa:!.1ow wакухою ra 
J!ого синоw значковиu товарисrеu 

Н і 11И11Сь1tоrо по.11ку Яковоt.t І.!акухс ~ 

хут . ІlІ wон!вка у козака ЯwпІ JІ.Ь 

СЬКОЇ СО'!'Ні НіИИІІСЬКОГО ПО.11.11')' 

Пе!'ра І.іереuького . 

Копія ХУ'Ш C'l'. 

f7S4 р. 

Зі96 16787 Аdmити та паспорти rycaptв 

30 И011Ttm 
!745 р . 

Uоцавськоrо і Сер6ськоrо гусар Іб .11ютоrо 

ських по.11ків ; :g4~стоп p.~-f~-( 
КопН ХУШ ст. І747 рр. 26- 29 

пос .п орти сол;цатtв Г.qхІвськ -
ro rарнізонногс no.n:I<y , розfс.п:ан 1х 

по по.tках JІівоdере.кноУ УкраУни 

д.ая збору вtдowoc'!'eR про wІсце-

вt торгові ціни иа лродовол:ьот-

во і <tiypaж ; 

Ориr!нСJ.аи ; 
4 .І!ЮТОГО !7- 18 

17.64 р. 22- 25 
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оом<р• 

8697 І9І82 

паспорт , виданий Сенатом Ст -
фану Мировичу на про їзд з Пе

тербург~ на Україну . 

І745 р . 

Справа лро надання АНJІ.рJю , 

І7 .m!ЛНЯ 
'(747 р . 

1
"'"'""1 ,"". ""'"'" " "" 

І5-Іб 

~::н;~а:::~~н:;к::~р~о~:::~~: ;114~еЕ~ня 2- 4 

8698 І9762 

пере.пік листів з коротким 

вик.падоw їх зwfсту надіоJІаних 

гетьwаноw ~ри,11оw Розуwовоькиu 

в Ко.пегfю іноземних справ про 

ззсемння Ново -Сер6і'і та розкв, о-

тируsання рооfіІоьких вН!оь:к на 

лtво6ере1.1ній Україні . 

Донесення При.11уцької по,11ко 
вої канцелярfї про хід виконан 

ня судового вироку про отягнен 

ня боргу з козака о . 3аУдайна 

ІJонасmриської соrні fpcxиwa 
J.Іо1.1ногс. · 

І4 J!іОВТНЯ 
І752 р. 

І8 !ІОВ'І'НЯ 
1745 р. 

8699 20988 Сnрава про захол.пення a6mиrc 

ваниw срі6рянськии сотнико1.1 J.н 

rонои 1'роциноІО пари волів.у а6 

mиrованого вtіІоько:всго roiiapиma І2 жовтня 
Івана Бt.;шча , І'745 р . І- 3 

про хід розгJІЯд~· третейськ~н 

судоu суперечки Зсsmитованого с і6-
рянського сотника Антона Троци 

ни з аСІшиrованиt.1 війоькови1.1 то ~5 JІ~~~~ня 
варише1.1 Івано 1.1 Бf личеw за груп 1 І'і'45 р. 4- 5 
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8700 25668 Справа про поатачаннл насе-

870! '376 

ленняw JІtво6ереі!Іної Укра їни про 
1дово.11ьства і rЬypaJ!iy ;цля Лу6ен-

ькоІ польової аптеки , генера.m1 І2 червня 

тету та росіІ!ських арwійських ~і 4~ёопня 
ІJCJlKiB. f754. рр . 86 

Справа rrpo кон",1ік"'и rrpи з6о 

рі податків уrrовпова!іеНІІІ.t Коwt

,ії wаJJоросtйських з6орі:в в Jry
kl eнcькolij)' та ~рГоро;цсм:tн.~у noJJ 
!ках сотникоu Глинської сотні Лу 28 6ерезн 
16еноького полку Ан'rоноu Кри!'.ані -~і~~о 
ьким; І7':0 рр. 

про повернення упо:вноважен:rо 

ІМУ Коw!сії wа.п:оросійських з6орі 

· Лу6еиськоІІУ та !Сиргородс ьІ<Сн1у 
о.~іках сотни ку Гтшської сотні 

~6енсь~ого пому А!-Jтоку Крижан -
І!J ськоuу 30 поопсJJИтих дворів на 
~ аних ilouy тиwчасово Кенцеляріє, t : 
іністерського правління за з6і 

;~ьmеннл прибутків Коwісії і ві- І4 червня 

· izt, t6paниx упсвнова.аениwи Коuісії fз4~рnня 
tеконо1.1ії . І748 р. 35-67 

'070 !205-! Справа про захоплення роди -

ною іІворських в с . Осксл:ків r- · 
тароду6ської полкової сотні гр· н-

,~~~ь::~ н~::~:~г~8 о~::;л~:: m~н~. 
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І ,.":" - · І '~.,"":;г;;;::-
~·ш ••«<>• І ····· 

8703 І9І3-9 CnpaJ.ia про несплату козака-
ІШ! та обивателяwи ПрилуцьJ<ого 

І!J оJІку боргів аdсrитованоuу вВісь П червня 

~ овоwу товаришу Ів'ану Біличу . 1745 р. 4 

Є704 І913-І< ПроuеІJорfя В:!йоьковоЇ комгі 

tipo сrягнення з знач1<ового rова 

1Ри1:1а Черніг:і:ВСЬІ<ОГС ПСJІКУ , dувш -
Іго ПО,ІJІ<ового I<outoapa Корнія l13 
Ровика ІОЗЗ крd . 72 коп. на ко
jри сть орловського купця Ваом.І<Я 

тз:іна , яю1й в І700 р . поставив 

tJродово.льство в Uармчанський 
Jагазин за рахунок ЧернігівсьІ<о 

О ПОЛІ<у . 

Оригінал . 
2І червня 
І745 р. ІО 

870 І9ІЗ-І< Рапорт козаІ<а Глухівської со,_ 

ii Сидорі~ Матвеєва про тиuчаоо
І>е призначення його сотенниu 

tJ равлі нняu на посаду лошrового 

ІJ: dорщиІ<а . 

8705 І9І3- І Справа про хід виконання су-

~ового рішення про стягнення з 

Із ВІоьІ<свого І<анцеляриста Федора 

І'! оІ<евича боргу на корі~сть отаро 
µу6оького аите.хя Михайла Славин 

Р ького . 

Ару•. UЛІ<\Рд УРСР 1986 З• ~. 1*376 - 12т. 

п лютого 
І745 р . 

.1Ю'І'.ОГО 

І745 р . 
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r57G 2088/69 Справа про уrочне11нп ІІІ)І.сrа 

нt 11!;11, Г.11ухо11а до Пеrербургу 19 тра1111п 

по nо'ІІrовнх rpa1tтax , ra про оп ~7~~rопад 
.r.ату кур•єраw 'Вн;n,ат1tfв на прої д f750 рр. 51 

8708 1904 Справа про суперечку за пра 

во :ВJІЗСНОСТІ на В!теш:ьку лущу 

в Почароь11:JR ооrні Старод.убськ -
го по.111:у uta: гад1щькнw ло.ttков

t~икоw Пerpow Га.11ецьк11w та со.1-

датоw .r.еnб-rвардії Ізuаnлtвоь

кого no.r.кy WиxaAJІow Корсакоw , 

снноw бунчукового -rовари111а Мак 

снuа Коtюака . 

87СЯ 1913-ІІ Справа про ВІІ,JJ.ачу JІИТЄJ!D u. 
Сrаро.11.уб UиxaR.r.y СJ!авиноькоwу 

:ьипису з вирішеної rретейськиw 

cy:n.ou та оnравдованоЇ Генераль 

HOD ІІІ ЙСЬКОІІОD канце.ІІЯрією спр· -
ви про стпгненю1 боргу з війсь 

!6 М!ТОГО 
!745-
24 к:вtтня 
!'757 рр. 

хового 1Саt1це.1Ярнста Фе.1,ора Яс- Ь ч~~~~~-
1745 р . 

r571 ~73 Донесе·ннп 11 Сенат , WІІf!иі .я 

Стар:аннсьхоУ ра)І.н , ,JІИС'І'и генер -
JІЬІІоЇ сrарmини ;11,0 )І.еnутаці ї , 

на:n.tсJІано1 в Петербург та ін. 

докуuентн про .цоr.1яд , постачаи 

ня ФУР!І!>У та пиrання лІкві;n,аці 

казеиниж кінських заво.11.ів на 

34 

Лtвобере~шНІ. Укра111і ; про пере 12 .1ютоrо 
JІ,8ЧУ отаршинІ права на )І.бір ifl П4;рудня 
дукти та евекти ; про оплату ни:.- 1748 рр, 90 
. f:~ ~~;~~=~ьких посад та про 
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87ІІ ЗІбб Справа про постачання насе-

л:ення.w ••t:воdерааноУ УхраУ1111 Гщ 2 серпня 

ХіВСЬКОГО гарнfЗОНН?ГО ПОJІКУ Н4~~'1'DГО 2-6 

про;D,овольсnоu t фypazeu ; !746 рр. 9-37 
;nонесення канцемрtУ rетьuан1 

Кирилу Р.оз}').Іовсько~q з прохання J 

лоруmиm справу про заutну нат 

ра.~u.ного уrри.wаиня росІJ!оьких 

вtР.ськ ІJ!Dшовиw . Пб! р. 7- 8 

!743 р , 

87!2 '377 Справа про вt;D.но:в.rеНJfя коза 

цьких прав' nra.rt:в с . с . Оdмонь , 
, Горо;цищеІ і !JавинцІ Понурницько ї 
oom i ЧеJ,нt г І:воькоrо ло.nку. кар
па Іваненка з синаuи , Ра;ц1<а Ст 

87!3 5050 

І 

пака з то;вари111аІ.ІИ та Кузь1&1 no !9 вереси -
по:вича з товариша1'1! , nІ;ц.цаних fs4~тoro 
род.нии Цo.iiydoniв . JJ47 рр. 1174 

!745 р . 

Справа про ЗІІХОП.І!ЄНІ!Я адr.~іні 

страцією Гадяцького заuку поля 

у братів лаокевичtв , 11tІІсько:во1 8 липня 
канцемgистt~ Григорtя та .Оунчу - ЇЇ4~Ютого 
ковв.: товармшt:в Пав.жз t Петра . V47 рр . ЗО 

8711; ІІ802 Справа .ПРО кон~tскацtю згі;11, 

но з рі~еннв1.1 тре!'еІІського cyДJJ 

нерухоwого i.&a~a :в t ІІськового в:а f 

це.ІUІрисrа Фе]І.ора Ясхевича А.ІЛ 

оп.11ати Іого CSopry ,старо.цубсько §06~~~~~; 
1.1у жи!'е.11ю МихаІІ.nу С.1авw11сько1.1у . І745 р. 



87!5 362 

- 19! - -

Справа про розшук ·та відправ 

ку в Сенат 11анtфестtв, указів , 

присяг та ін.' orjJfцtйниx докуwен 
тtв і кнІі'Г з титуJІо~.t Івана Анта 

новича ; про переписку з за1.1іною · 
титуJІу рtзноwанітІПІХ докуwентів 

виданих в ро1еи Ііого царювання 

Kp.i • ••• Пр.о w•-

та про знищення nого титуJІу на 26 березня 
в~дпусках канцемр:;:ьких 11.окуwен r~~g-впя 
ТІВ. Т75 рр . 304 

87!6 4953 Справа 

про небажання Глухівського 
лікаря Єрнота-Ве11е11,икта Бока І<О 

ристуватися ІТос~гзІJИ глухівоь

коУ філU МосІ<овськоЇ прюзі.11еііо 

ваної аптеки кази11іра-Готфрида ! 

:Jейєра та її провtзора Герwзна zi ~~;~~- І- Т7 
Лінтронтз ; 1749 р. 27-58 

про небуття чернігівського· 

полковника Івана Боm1ча у спові 

;i,i та у причастя в І75С-І759 рр 

ff7I7 Справа про сvперечf<у 11iz; вt'І' 

а·ьковиt.1 товариmеw /.11\'коJІаю Соf<о

ловсьЮІt.1 та в tдставни1.1 черні гі в 

ькиw по.пкови w nиcapet.1 Івано11 

І3-І5 
січня 
І760 р. 

Rнушкевиче1.1 за виwорочну має тнt у~4r-пня 
Ва~и:1.1~~:::~11 :о:ецького сот~ик 2~7~~а~~~ 

!9-26 

ІІ6 
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1"'"""'1'"•··· . ..., ........ . 
І746 р. 

87ІВ І695· СлраИа ' про побудову ка1.t •яно 5 се,;rю1 
го вr>хtву та сgарбосхо:вш~.а в 11 /~~;ня 

87·І9 Пб 

Г-11уховt . І75С .Pf · ІчС 

СnршІа про оn.,ату Jtypaay , 
заdрапоrо лід квиtа1щІї лерехо 

жи\111 рос:Іі!ськи\111 вt ':ська~т у ЖІ -

те.иtв сrаро;цубського , Чернігів 

СЬJ<:ОГО ~з Н!JПІІ!СЬКОГО пот:ів ; 
про nобv.'т1·я поручикоu Тверсько 
ro др!Ігу1юькоrо по.11ку Дениссu 

rтетровиw, Скаря'J'и1шu г.nухівсько 

ro сотенного квартерt.tістра . 

7 .!!ИСТОЛ8 а 
І746-
8 KDfTHЯ 
І71>7 рр . 43 

8720 Іб!?З Cnpaf про розnод.tл спадщин; 20 червня 
І гр . raвpi1Jra 8.11адиславича Рагу-; f~4~Рnня 

87'2І ЗС24 

зинського . 17ц9··р . 2ЗІ 

Справа про ;11.lяJІьиість коuіс " ї 

по розбору копе:і па казенних 

кt1111их заводах JіІвоdере11иої '1'В 

С..обt;JІ.С~ої Унраїїrn. 

6 березая 
20 серпня 

Справа про д.І.чльнІс-rь Кoui 
ctl ло розгдяАУ скаргІJ ctaptmm 
С'nнявськоУ , Сосницьr;оУ та Юло 
уськоУ сотень ЧериtrJвськоrо 
лоJІку на, захоп.11ення державцяІоІИ 

козацьких грунтів та Іншого waf -

!7116 р . 4бЗ 

на ; отягнеиия з козаків незако І9 ШІСтоп да 

нних поборів ra привернення ЇХ f64~ SPJ!uя 
у nf;ІІJІ.!l!IO!'DO. I76J рр . 466 

дР1•· ЦЛМРД УРСР 1986 З1 w. "1137~ - 12'. 
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8723 І750 

rп2:; 3960-ct 

8725 1749 

(!/26 ЗІ57 
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Спра:єз про видачу зв рахунок 

вlАповtдиих по.n-tв rрошеА з ВНі 

оькового скарбу ,o.1tpeшt11 KOLHЩlta 1І~r~АНЯ 
9осtJІ:сью~х вtйськ на про;11.ово.~ь-

І5 .'Іі!ПНЯ 
С"во t !\)1раж . І750 рр. 346 

Справа про роботу Коuі:сії по 

oп.tarl во.11Ів , реЮІізованих пtд 

час РооіІ!сько-'!'Jрецько( вtІіни f~4~~ПІІЯ І7З5-І739 рр . дм потреб росН!- І2 червня 
С::ЬКОЇ 3рІ.ІfЇ . І749 рр. 414 

Справа про грошову оплату 

полковоr t сотенної СТЗJ_ХІ1ИНІ! , 

ПО.tІІ'ОВІ!Х і сотенних С.!!}'ЖИ'!'ЄJІі:В 8 серпня 
те ка11це.11ярсью1х вида'!'Кtв nо.11КО 

1746-
б вересня 

DИх і сотенних юшцелярtf. І749 рр . 235 

Справа про вс'!'ановлення nозо -7 червня 
ного тер1~1tну в Генеращ,н_о1.1у в!ІІ 1746-

ІЗ січня 
ОЬКОВОW)' Су;!І! . І"750 рр . 78 

Справа про ск1пку дер:аавцяІDІ 20 січня h 
nоспо.имtих Bf..'Q,1mx вtІtськових J7:.Dесня fЄ~о 

k1aєn1oo'l'eit д.ворів і грун'!'ів ; 1·170 рр . 254- 25 
panop'!' со.ца'!'а Глухівського 

арнtзону Івана Ра.ціанова про 

tд виконання ни1.1 доручення по 

дрежанню грошей з Переяс.11авсь

хого пол11у на лорцІУ І рації ро 

іІІоь;."И1.1 вНІська1.1 та відоwостей 

nкі: 0111.1е poctncьRi вt!Іська У'!'РИ r9 вереснл 
ІJУЄ Переяолавськиn по.uк ; І746 р . 15 
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•ІКТОО І •···· 

справа про nоон.11Ху ren.11aнy 

Ю!рн-11у Розуwовськоwу 8і;цоwос-

тей про царські граwотн , якиwи 

забороня;1юсь росtJІськи11 та fноз u-

. ниw куnця1~1 вести роздрібну 'І'ОР. 
22 

dерезн: _ 
гів,ІЦJ в 1.1fстах ЛІ:вобереи:ноЇ 20 JІИtтЮІ 2'П-25 ' 
Укра Тни . І764 р. 256- 264 

І'745р . 

6728 І9І5-6 Справа про вбмвство СОJідЗТЗL І 
Г.цухfвського rаряtзонного по.11ку 

Car.tJ 11.!low Кузнецови1.1 І Jваноw 

Зубковиw' козелецького uіщанина 

І ~едора ТарJІ.О1ІСЬКОГО та ПОdНТ'l'Я І2 грудня 

1 ~ озеJІецького аіщанмна Фемра Кр ~4~;рпня 
wарчука . . І747 рр. 40 

!746 р. 

f!l29 4007 Справа про роз111к бу:в!ІОNІ по -

1!7~ ВІВ! 

Ікового ко11іоара , значкового 'l'ов -
· Іоиmа НіЖИНСЬКОГQ ПО.І!КУ якова ііа у-23 січня 
Jхина д.1!Я одержання звІrу за BH'l' 2Г.:~"ола а 
ачені гpoarf . І747 рр. ЗО 

Справа про :вІдtdрання ]'повно 

мжениw КоwІс1У гкояоwІї в Ні.Р -
ькоwу по.пу капі 'l'8f/OW іІо.ІІЯКОВИІ 

Кро.tевецького сотника Огієвсь 

ого купаного ЯНІІ ПОСПО.ІИ'l'ОГО 

вору. 

26.11нпия
Z7 :ИОВ'l'ИЯ 

І746 р . П 
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8731 12956 Справа про надання Антону 

~оравці Чину бунчукового товари 

~а . 
3 JIDTOГO 
1746 р . 

8752 15877 Спрвва про згваJІтува11ня КОІlП -
ніІtцеw са:вою Вон;царевоьхиw ».РУ

~жини відставного капра.1а Wypow.;. 

jс:: ького піхо'rІ!ого по.uу Гната fо».~~я 
Є"'ановз . f/46 р. 

8733 16504 Ізвєстіє канцемрfУ Wнtстер 

8734 16168 

8735 І6447 

6ького правJіtння вtд Іб JrИПІіЯ 

1746 р . про вtдwову Розуgовсь1<0 · 
та 'ії зятя , Оунчукового тсвариСJ 

В.11аса к.nиwовича , передати своїх 

пJманих , бувтих ПОСПОАИТИХ Ві 

JІЬИИХ віІІськових wаєtносте!І , у 

вtдоvство КоuісіУ ежоноutУ. 

Справа про опис та оцінку че~ня 

wедикаuентів Г.11ухІвоької аптеки ~~ тРавнл 
' І747 рр . 

Справа про дозвt.11 , 11а;ца11111t 

Вfі:!сь1<овою коJJегією nІ;D.nо.а1<овни 

ку Г.иухівсь1<ого гарнtзонного 

ПOJIKJ ЯОJІОНОЬКОІІJ' розс.11tду:вати 

справу про :вбМ1!0ТВО у ВО1'ЧИІІЗХ 

nутив.u.ського /.Іотенсь1<ого 11-ря 

поручикоw Ізносковии з коwандою 

wвltopa АстрахаиСького ;црагунсь
Кого по.жку До.111.1атова , начальІfик 

~~~~~~и~~~Яр~т~~о~с~~уwа~о~ 
вtнцІУ . 
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87dб I85?to Докs.11. в Генера.1ьиtІІ військо fli 

канце.rяріУ від 2 квітня 1746 р 
про під~ердиення права в.1асно -
ті писаря Ніжинського по.жу Ва 

оиля І\улаковоького на грун'І' і 

двір козака Еорзеноь;соУ сотні 

Федора СІ::!JІонського , які в t и ку ив 

у JJIO р . !746 р . 

(flo)"i 8'576:/2 Справа про ви.11.ачу гроmеІІ f 
~уражу на утри11аиия: поюти по 

~~:~:о~в::;:::~~ 1::~:~. з },ЦУ~~я 
І 

873!: І6576/ В Справа про постачання наоЄ-
1 .tеннлw ]tвоdере:аноУ Укр.!ІУни пр -

.цовОJІьсrва і І!'Іурщ .11..uя yrpиwa -
нл росtЙоькіtх ra коwпанВІських fо:в~~~~~ ла 
вН!ськ. І746 р, Н7 

8759 3642 Сnравз пrо rт;,11.:ои Г ~iгopJ ~: 

Ко.nогривиw , г.tухівськиw гороnо 

виw o rawaнow гроmеІІ у оф іцерів 24 .mтого 
управи те лі в описних на 1.1 t ніс теf ~'j4~1~тon да 
ський cri.n .wаєrнос;еі! . І750 рр 28 

87~0 2ІС6,) Справа 

про переоОтя:аеннл nodopawi ф 
утри.wання хонсистентів поспоJГ"л 

rих с . !(упчичt wаєтносrі гене-

раJІьного dунчуиного Де11 • яна Q:!( -в ;.;овтия 

.tОНС ЬКОГО ; І746 р . І-5 

Jl.py<, LUIMPДl'PCP 15/8& ЗtOІ . Jt)76 - 12• 
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"'"' 3020! Сnрава про признзчення в 

ГенерзльниІt 11tІ!с..ьковиІt C'JA за-
мІсть СІунчуковоrо rо'зарИttІа Іва 

на llflкtвcькoro ;ц.n.я участі у РІХ г-

м;цІ справи генерал-uаІfора Гаw 

•а з бунчуковим товари111еw Яко-

воw Іураковськкw бунчукового 
25 червня 

товариша Cre'f:aнa Єсиuоwrовсько 
r.иилня 

ro . !746 р . 

8745 17432 Справ,а про захоплення з нак< -
зу варвинськоrо сотНІІка lі.wитра 

Кониського ;цвох скир;ц с!на у 

-в і;цставного JІ,Рагунаькоrо пJ;ц-

прапорщика Кін;цраrа КороСІова , 15 rру;цня 

рrем с. Савинці ВарвинсьІ<оУ 1746-
Zl січня 

сотні Прилуцького полку . 1747 рр . 

8746 !6946 Справа про ІІ'ЛОПО!'ВННЯ JТіІСЗрf 

Генер:мьяого вt Rоьковоrо оу;цу 

Дапила Покор:ького про о;цера:ан 

ня ;цокуuентів , засвt;ц~уючих· пр~ 

во власностf ро;цини Пскор:ьких 13 вереси 
на ЇХ u з єтноотІ в СтародуСІсько 

1746-

uy ПОJ!Ку . Ь§~а~;~ !7 

8747 !8435 Справа прn вІ;цправку 1000 
коман;ци виСІориих козаків на !~;ffіШЯ 
Українську лінію . І746 р . п 

Дру•. ЦЛМРДУРСР 19/Іб 3І N. Н376 - \Zт. 



І 
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про прощення СіУНЧУ!\DВОГО TOJ З 
рита Григорія Іваненка , переяс 
.павської поJJкової стар111ини і 

сотниJ(f:Іі , ЯІ>f пода.nи донос на 

переясJІf вського ло.пковника Се1.11 -

на Су.nиму та переяславського ~іІ\ 
оСіозно го Се :Jена БезСіородька . тт$~ р. 5а-І3 

Указ Сенату Ві ,!( 6 червня 1715 
р. про скасування відкупів на 

зdtp податків в JlfвоСіережніІІ 

Україні та :відновлення порядку 

зоору податків прися:а:ии11и зСіор 

щикаw;~ . І746 р. І2 

Справа про к9нfІtскацfю Гене 
ральниu вНІськовиw судоw хутра 

критого сую10 1.1 та опанчі у пио 

ря ПриJJуцького ПОJІКОВОГО суду 

Дениса І'ихоновича дм оплати 9 дистопа а 

видатків по його при1.1усовому 
І746-
січня 

ВИКJІІІКУ В W. Глухів . 1747 р. 

Справа про заufну в Генера -

.пьно1~1у вfІtоьковому суді суддів 

д.11я рішення справи генера.п-wа-

йора Га1.111а з Сіунчукови1.1 товари 

!Det.1 J!іуракі:вськиІі та про видt .пеr 

ня обер-офіцера ~ -· 
д.пя приведення у :виконЗння вирс И ~rн:11 

ку суду . 1746 р . І2 
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8748 Справа про суперечку за с . 

Ве.uика Весь uіж військовиu то-

:~~::~:а::о~~~ а~~:о~~=~~~:с :· j7~i~ecюt 
коrо по.11.ку Іваном Янушкевичеu. і1~~=ня 179 

8749 Справа про нагородження Лнд 

8750 І8337 

рія Марковича Оувшого г,енера.uь 

ного пі;докар6ія.L відставленого 

з чиноu rенерат.но!"{) о6О)jНОГо 28 6ерезн 
50 nоспо,щtтих двор:аu;~ за вірну 1 ~7~~ня 
CJJYЖ6j' . І747 рр. 

Справа про перевірку належ-

ності населення до Rозацького ІЗ травня 

стану за :виuогаwи Коuісії екон -ЇЇ4~~того 
11ії . 1747 рр . І4 

875І 2І478 Представлення канце.1111ріХ в 

Сенат про нагородження старо;цу -
оького по.акового о6озноrо Гри -

горія Юркевича !8 nосло.uитиu;~ 2б вересня 
двораІоІИ за слу ... dу. І746 р. 2 
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8752 335.30 

87(3 6946 

І1~1р. 

Справа про оdвинувачення ко а

коw відоµсrва полкової каtщеля 

рі Ї Полrавського полку Тиuофіє 

Уuансьюв.1 правителя Лівоdережн Ї 

України генерал-лейтенанта Бі 

dіко:ва , першого члена Ген ера ль ї 

військової канцелярії і rенера 

&ного вtйськовоrо суду dригад 

ра rвана Ільїна , яленів rенера 

.11ьнсго вtйськового суду_ бригад 

ра Еезобразова , полковника Тюr 

чеВа і пі;цлолковника Сеvенсва , 

. о:ленів Коvіс і Ї по оплаrі рекві 
зованих ;цля поrреб російської 

арwії nі:;ц час турецької війни 

во.11ів і конеІІ: , по.лrавських пол 

Rовників Кочуоея і ГорлеІ!І(З , 

по.11rавського псюrового судді 

_ Сахновського ra полтавських vt - 19 Сіерезн 

щан Греків в різноvанітних зло і~ 11~рппя 
чинах і службових злсв1.1ивашщх. 171/Трр. 59 

17116 р . 

Справа про взаємні грошов і 

nретензtУ ві V.ськового- канце.11яри -
та Федора (ЬІ<евича ra стародуб -

с:ьких жителів Федора Славинсько 

го t І!ого пасинка Вас:и.1!11' Вороб

ІІовського по відкупу nодаrків з 

Стародубського noJl.Кy в 1741- ~~~і~~~ 
І7112 рр. 1746 р . 22 



..... ~ І 
• Оо<ІА<Т. 

•8• •І>О 
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Сnрава 

про увt.:~ьнення ВІА САУи6и т 

звІ.u.нення ВІА зага.1ьнонароАRИ 

ПОАЗТКfВ ) ПОВіІнноотеІІ вt~ько 

вого товарнrаа По.11тавського по.r. 

11:у ГавриJІе Весперпнсьtого ; 

про розташування. на зю.tові 

К1'18РТІН'>К t постачання ПроАОВОJІ -

І9 ЧЄрІ!Н.'І 
5.ІІИпня 
І74С р . !-R 

C'l'tlov І "~ураже1.1 госf!!ських та ~~~~з, а-
ко1.1nанtrсьЮІх :віІ\ськ. Г74б р. 9-ТО9 

І747 р. 

8755 757І Справа про нерtвно 1.1 І рне стя -
не'ння nродово.пьс 'l'Ва і фура~ 
на утриwання консмо~·ентІв з 

waєrнo11rell вНІсьRового !.'свариш· 

J.!ико.пи Сокомвоьр:ого в JJю6ецьк J"~~~n 
соrнІ ЧернJгівського пoJlR'y . І747 р . ІО 

8756 801ЗІ Чо::о6итна !ч~ського со"r·ник 
АщрJя Стороа:енr:а про призначе -
ня HKW АнАрJя Ду6ИІІСЬКОГО СВОЄ! 

;цов!реНР.ОD ОСО6ОІ: в ГОЗГJІР..Ді 

Канцеv.рfєr; ов:арr11 на нього 

каптерuуоа Г.11хі:всьв:ого га~:ні- Іб .іІ!сrотт· 3 
зонн"го ПО.1[КУ Взск.rя зьwіна . Г147 р . 

~57 sC$Z Спра1а про захоп.иення tч1Jнс -
х1н1 сотникоw Гр:горІс11 Стороже1- 

ко11 !.'а JІогс синоw Петроu гре6еJ ь 

з отавко11 І rрунтоw під с , Cory 
лаковиw ІваницькоУ corнf При.nу 

~:;;~о .;~:~у У ви6орнаго козак; 26 I~~~or~~al з '5 
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Справз про вІ(ІІ.ачу r.11capew 
ІЧ~СЬКОЇ СОТІ!! І!ридуuького ПОL 
ку Петроu Са11арце11 ~альmиБого 

r;acnopтa іч'і:нськиw r;ос110Jщти11 , 
11іддан111.1 ооаDу.па КИУвсJ.І(ОГо пол 

:су ::tосиnз 3з1tревськоrо , Гр~щьку f г~~~~я 
Вид~:ку з товари!!І'аwк . '1747 р . 

Дві: ЧОJІО6И1'Н! t!і'tі\юькоrо с.от 
~ника АнАрія Cropoae1rкa про зво.1 -
~кання При.иуцькою ПО.!ІіОВою канце 

~рією розгJІяду :-!ого скарги на 

І/городового/ orauaнa 1.1. Ічня Ь~У.дня 

~:::;о=~~~ 1:о::::ч~~и;rуцького 8J~§е~~я 

8760 €74S Справа прр nосиау у кріг-

\реХ'1' ,ІВtйськовиВ тр116уна.11/ Укра 

Унської ,11tнІУ ю1те.т ~ - Березна 

;~: ерніrtвського 11оиу Іваt~а Бере 

анця . 

8761 9837 Справа npo ПО!С3Р8f!І!Я ЗJІDД ІУВ 

які п ереховува.пися на хут . Хор

rиця 6)'НЧ}'КОВОГО '1'ОВІІJ)!ІШЗ Дани 

ла тарнавоького у ВарвинськІЯ 

отJІ і При.RJцького nouy , ra про 
приоrягнення АО вІ,JJІов!да.1ькості 

азяїна xyropa . 

Ару~. Л \ІРІІ УРСР І!ІМ Зо w "3Ю - І~т 

9- 18 
.ІШСі'ОПЗJ',6 

!147 р . 

12- Іб 
rравия 

!747 р . 

1'"'""1~ ··=· J····· 
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Чо..11обитна Гаврила Іеребецько 

го , пов іренного управитеJІЯ 11ає 

ків генерал-uа Иора Га11~а До1.1іні 

ка СуднеRа про призначення в Ге 

неральни n ві: іfськовиІі судr для 

розгля,цу справи генерал-1.1айора 

Гаuта з бунчуковим товариmе.u 

Яковоr.1 ІураRовськиu за 1.1 tоть хво 

рих бунч.укових товарищt:в Сте.tа 

на КарпіRи та Стео'flана Є:снuонто:в 

~~:~го інших бунчук.ових rовари - ~7~~~~я 

876S І0400 Справа rтро неnовернення nри 

8764 І27ІІ 

·.nуць1<оиу по.п:овнику Григорі-ю 

Га,11агану 6унчукови1.1 товариmеu 

Ми1<0,11ою Мимрадович.е1.1 хмnця

втікача Мойсея . 

29 вересн -
J!ИСТОІJЗДЗ 

п 

Справа про від1.1ову судді Ю 

жинського по,111<у Леонтія Гронов

оького приі!1.1ати посаду по.u:ово 

го обозного і виконуваrn пов •я 

зані з нею обов ' язки. . JJ47 р . б 

8765 !347! Справа ПРQ побиття кияІІИ ге 

неральниu суддею Якиwоu Гор,11ен 

ком жите.пя с . Товкачів1<а Прилу

цьJ\оЇ rто.1!1\оВо Ї сотні Василя Си 

доренка за шукання козацтва , ПJ І:> 

захопмння 11юJ у Сидоренка ІО 

пнів бджіл та про неоп.11ату йог~ 6 вересня 
оину Івану грошей за поЇздку з і~1~~я 
возаt.111 Гор..і!енка на р . Uiyc за І747 рр . 

рибою. 



8766 І49ІО Справа про захоn.11ення t розо 

(!767 Н949 

~ания ВіАСТЗВНИ" П;J!JІ)'ЦЬКИt.І пол 

~овникоw Гиатоw Га.tаrано1.1 с Іио-

~аті у 6унчукомго товарm:1а Яко ~о~~~па;ц 
'8 8 Тернавського . 1747 р , 

Справа про захоп.11ення 1JІьяно 

ако:аич:евою , ;~tруииною сина Оун

t~укового !'овари!!Іа At!Jtl)lя Раиови 

tia, та П синоw орюtх та ct11oxa -
~11х зеwе.1ь козаків о . Петрівка 

Іонас~рсьиоЇ сотні При.11уцьмго 

tтo.uy Сте~рана Мовчана з товари-

1Jr а11и та про П наuір привести Ї 

піддано тво . 

оfчня-

1~~з~~ 

8768 !4946 Справа про в!дwову Феодосії 

а11а.1іївви д...и траmково У ra ії 

ятя 6унч7ковоrt1 !'ОВври11 в Івана 

Jарковича ~оз:ВОJІИ1'И вtІІоьковоw:у 

товаришу Івану Б!JІИчу О!'яrти 

гf~но з решенняw Генера.u,ноУ 

вtІfоькової •каицеJJЯрfУ борги з Ї 

nі;дданих , житеJJ!в с.. Беребинцtв 

ra про образу нанесену Іваноw 
.ІІерко:вичеw Івану Б!JІичу І про 

погрози ІІ:оrо Вбити . 

J!Ю1'0ГО-

І6 березня 
'1747 р . 

(!769 І5203 Спрзва про звt.11ь11енн11 11аєпу 

удови Оукчукового !Qвари11а iilar
вiя ІураковСького Q.І~еии с . J.Іа.11а 

С.Иобідка rлухІвськоl сотні Ніхи - ІО вереси 

ського полку від по11.атку на ут- ~~4~тоm 
риwання 1<011с11отентtв . І749 рр. 

l'""""i-;;;::-••<ro• " •• , 
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Справа про нео:~r.норазове зруr: 
нуваНJІя бунчуковиw товаришеw 

Іваноw Себастfяновмчеw греб.11! 

козаків с . Грмцевка Срtбрянсько · 
со тн! Прм.ауцького. по.u:у i.aиxalt.ta ~~в::~ня-
та 1осипа UоЯоевнкtв . t747 р . 

f!rlI І5248 Справа про поси.п;у рапорту 

'0772 !525! 

з Генера.~rьнсr віRськоУ ванцем-

рlї в Сенат npo справу сn~гнен-

ня жктелеw СрtоО'янськоУ сотні 
При.пуцькоrо no.iшy ТИwо~ієw Пм

rавцеw боргу з Василя Лнсеневн - ,JD! ІІНЯ 

ча . І747 р . 

Справа npo nepextд в козаки 
'!Оtм:рьох род.ин ЛOCПOJlllntX с . 

ле.11яни Варвинської сотні При.11уц -
кого noay пfuаних родин ~ знач 

кових товари!!ІІВ При.!!уцького ПО.І! 

:~w ~~~;:~: ; r:~~o:кf~:c::::: ~11:!~:::~ha 
rрунтtв у n!Аданих Ю!с.ювичfв . t748 рр . В 

ffl73 !6007 Справа про перехід в козаки 

~телів с . Го.116Івка При.tуцької 

О.ІІКОВОЇ сотні Пfll.Jl.SHHX у;цови 

ина при.11уuькоrо nо.rковника Іва 

а Носа Ст8'Т.Іана Носенка ~РfЇ J~fзня 
ІносенковоУ. !747 р. 
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1 ··""~ І o>oo.t«. 

~о~•ра 

І ~1,.""".і;;;::-"." ••<t<>• "'""' 

1740 р . 

ff77• І696І Естракти /2Z/ справ Секрет-

ff775 І7429 

8776 І743І 

ної Генеральної ВН!:ськової каu 

J[Ярfї за І740-І76І рр . про ПОЩ ки 

1'озацтва , суперечк-" за зе1.1.1ю , 

неспJІату боргів , суперечки за 

спадщину , побої та образи , за оп

JІеннп то11врів , присвоєння чину 

бунчукового товариша та п;о не 

пос.т::ух! зухвt..11іО'і.'ь чернігі:всь 

кого полковника Боnчв. І740-І76І р !32 

І747 р . 

Справа про захоплення бунчу 

ко:ви1.1 то11а риmе 1.1 Дани.:r.оtо Тарнав 

СЬКИІJ сіна у КОЗВЮІ Вар11инсько " 

сотні Прилуцького полку Федора 

Сеuененка і побиrтя його cauo-

Справа про розслідування пр~ -
. писок t ш:рекручень , зроблени х 

канцеJ[ЯрІJС'І'О ОІ пvищцького ПOJJI< -

:вого суду МихайJІоІА 41офановсь-

~~:а:и:п~~~с:~~ ... н~:~::~~ ;~~ -
горієи Сторо1.1енкоw 2Со крб . зв 

грунт , куплений у ноззка с . па 

рафtУвка Іч~ської сотнf Гриць 
.ка петруwt . 

Ару~. Л І\І'Д УРСР 1986 З•~ 1*Jj6 - І?т. 

ІВ січня 
б d!ІЩ!О 
І747 р . 

з лютого 
fl47-
ЖОВ 'І'НЯ 
fl48pp . 28 
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8777 !7488 Справа про спро6у священика 

fП78 17808 

с . заудаі!ки Монастирсько Ї сотні 

ПриJІуцького полку Івана Яхна за 

хопити грун:rи ви6орноru козака 

несrора Ботвини за його борг ad 
mитовано11у приJІуцьксwу по.u:овни л~;~го 4. 
ку , за якиіі Я'хно був rюpy<iитe.net-i. І747 р . 

Справа про побиття городовоr 

отаuана м . Ічні Прилуцького по.п 

ку Матв ія МиJІорам:вича t<~анськи ~е~ня 
аотЮІкоu Андрієu СтороІ!rенкоu . !747 р . 

f5l79 17588 Справа про звіJІЬнення вільно 

ПОСПОJJИТОЇ с. 14!аслян ПрИJ!УЦЬКО. 

ПОJІКОВСЇ сотні удови Uарії Буря 

чихи від зага.ІJьнонародних пови

нностеіІ , за сліжбу її сина ТИt.10 gf;j~~ 
аа в гвардії пруського коро.ня . r747 р, 

8780 !7325 Справа про вида<~у бунчуково~.1 

товаришу Якову терна:еськоuу "от ,

Іро:венного" указу про збір гроше fs6 .п:g~~~:Д 
Ь борюrnкі:в його батька . !747 р. 

878! !7326 Справа про напад Jозака !<~ан 

ькоJ сотні ПрИJІуцького полку 

І/luитра Драгана на діu зна<~ковог 
!товариша При.11уцькогс полку Матв я 

оіиJІови<~а та побиття його і і!ого іЬ ~~~~~~ а 
!wужини . r747 р. 7 



8782 17813 

8783 18448 
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І ;;:::-І ," .... -1-;;;::::-
.. "" ···- 1····· 

Справа про пере;цачу :в ПрИ.ІJ' 

цького попового оу;цу в генера 

.uьниіt вtйськовий ОУ'А оправи пр 

захоплення пі;цпо.1ковиико1.1 Шна

ко1.1 дщ~ру з бу;цівJLЯwи і са;цоu 

~Р:~;~::о~~н:~:;о~:~~'1'~ ~'!'~ра ~2 1~~~в~~ 

Указ Сена'l'у про nt;цnep,ueн 

ня звt . .1ьнення ;1owy uіщанина u. 
Короп Нtuноького по.щ~;у ~ипа 
Боикова вJ;ц повинноооrе!І: за слу -
бу І!ого брз'І'а Федора Боака /уо 

rавщихоu диригентоu/ !uпeparop 23 березн Іt 
оького приnворного хору . І7'+7 р . 2 

8784 181186 Сnрава про стягнення г.tухів 

8785 18485 

ською ра'1'711е11 поборtв з ранго

вих поспо.11итих utнtс'l'ерського 

;цвору в С'!'аро,JІJбСЬКОІІQ' '1'3 Ht- І5 КВі'!'ІІЯ 
иинсько~q по.uах . 2~:~а~~я 

Справа npo образу полковим 
ооrникоu Прилуцького полку Оте 

фаноw JJ;yкowь«иu бунчукового 

оrовариgа Оr~.ана Раковича . 

8786 19370 Справа про нecn.1a'l'y УJІ.овою 

значкового товари11а ПриJІуцьхого 

ПО.ІRУ Федора JmаТОВОЬRОГО !'ан -

. ною Фе;цорів11011 боргу свого покі 1-і~ ~~:~~: 
ного 'tОJІОВ!ка . JJ'+7 р . 

І.ру~. J\,\IPll УКР ІіІІ6 ЗІ• /ot31'$- l'h, 

19 
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87ff7 І9538/ Справа npo нагоро;цення був 
Jого по.пового сотника При.Q"ць

t<ого по.11ку Стефана }Jукоwького , 

а .Cll:f11.бJ Іlого та nого баtьJ<а 

О поспоJІИТИu:и ;цвораwи в При~ц - 81 серпня 
(011j полку . І.747 р . 40 

J:746 р . 

8768 I95lf8 Справа 

про спробу ооаву.11а Пр11.11уцько 

го по.11ку ШІки,ора та ІІого брата 

ІІ!ськового канцемриста Григо-

9ія Еt.11ецьких-Носенкfв усунути 

rенераJІЬного С)'дJІ.D Як1111t1 Гор.11ен 

t<a та rенеральиого бунчу.11ного 

деw • яна ОС!олонського вf;ц участі 

розгмМ су;цовоУ оправи про с -
еречку за право в.&асності на с 

:::tУрtвка Jваницькоі' сотні При.иуц .
;;ого полJ<у uia ниr.ІИ t у;цовою 

Стефана Носенка UврІєю тв її зя 

теu і trовІренниw бунчуковиu тов -~ ~~~~~ 
ги:11е1.1 І.k!колою Троцькиu. І747 р. І-24 

про напад осавула При.1уцьког. 

jri oлкy Микифора та Opara Rого 
JtІtськового канце.uяриста Григор я 

t.11ецьк11х-Носе11кІв на хутtр Оун П 11!УдНЯ 

укового товариша І~іикоJJИ Троць - І~4~ 1 niя 
<ОГО . J:747 рр . 24-8І 



- 2ІО ~ 

8789 20906 Справа про суперечку за опад 

::щну поwермго дяка о . nетрtвка 

-1011аоw.гсf>кої сотні Пр11.qцьжого 

о.1х1 Анхрtя Хо1.11щького 11іи йог 

,11,ОВОЮ Uарією !'а ЧО.ІОВІКОІ.І його 

окtІІноУ сестри Кocrew 11.артивен 

01.1 , nІ;ц;цани11 Умни Раковичевої 

І747 р . 

87SO 2G905 Справа про неба!:аr.ня хорунжо 

!'О Нf.и11ського ло.пу васкп Гр~1 

13 вересн 
І74Іt
квtтня 

!747 р . 

i: ~оз:ао.пит;~ віііськовоw;у rоварк ї 

Івану БІ.~шчу стягнути Gopr з Ао Ч;р~~~огс-
tго піnдаt.ого Івана Кравця . І7ц7 р . 

879І Слра!!а про захо!'.!ІЄР.ПЯ: дівиць 

U!I./ CO'l'H8KOI./ Яковоw СеО'!ецьNНІl 

рунтІв , 60 кг ЮІ'І'а , руб.хеної 

!коwори та вирубання J<BOX rafв у 
F вого б~ttoro ni;цдaf.oro , посnот -
troro о . Бакаївка другоУ по.u:ово 

t:: отнІ НІ:аи11СьRоrо.ло.пку а нинf вересня 

~озакз 1.!оваотпрськоУ сотнt При - ~Ь4~Равня 
j.'ІІуцьtсого поJ!ку Мартина СеІJенени r747 р . 6 

8792 Сnрава про захол.r.ення абmито 

1В ани11 1н1ntта1101.1 l~о.~цавськоrо гу 

Р арськоrо полку :~.ооипоw танськи 

рун-rу та робочої хумсsи з пі;цд -
·их чмовІха своєї сестри СІу11чу 

~свого то1щр11та сте~она Ракович , 
ra про 1ІИЛЗС91'Р.І! НИІ./ Х1,ІІ,ОСІИ , СВ ЄЇ 

І своУх nІдщнrnх в степу Ракови 
~ а t оnусwtпення худобою .11Ісови 14-16 
насв,11,а:ень в І!.онастирськtІІ сотні квітня 
Іrrри.!!уцького по.в:ку. "Г741 р . 

J.#J~. ,1 \o\PJ. УРСР 198'! 3ам .'t~1'8- IZJ. 
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879 2ІО64 Справ!! про проханнІІ" rенера;п 

ного осеву.11а ІІкова Нкубовича не 

ВИt.t8Г8'1'14 з НЬОГО побору на кои 

11сrентІв за 'І'ИХ ПОСПОfИТНХ ЯОJ'і 

рангових t.tаєтносrеіІ , які nowep 
.1и або переое.ІИ.11ись в tн111і t.tic 

" . 
ff79Ч 2ІО66 Донесення Прн,Іуцько'і ло.аков ї 

канце.1111рІУ про вимогу при.11уць" 

ІИХ ПОJІКОВИХ відкупщиків ~дор 

КалJІя з товарншаt.ІИ на;цати їt.t 

І4 жовтня 
rтю р. 

.1.10.1откtв д.1я обt.tо.11от1 казенноJ'і І6 жовtюІ 
;цесяtинного хJІіба . J:747 р . 

ff795 2ІО59 Сттрава про суперечку про пе -
mість wІж чJІ.енаwи Генерз.пьно:rо 

вІ!!ськового оуду nідло.аковинка 

wн Сеwеновиw І Зtновьєвиw , про 

видачу nІ;11,полховинку SіІновьєву 

ететсrету про йо:rо с.11уабу на 

Укра Уні та про опробу пі;цпо.uоJ -
ннка ЗІ новьєва одераати лос а.цу ІО .яистол ;11.а 

poct!!cь!l'orq консу.11а в Криwсько rf:~Ресня 
wy хансrвІ . :rt:l9 рр. І9 

ff796 2І254 Чмобитна писаря Прилуцькоn 

nоJІкового cns.1 lіениса Тихонови 
ча про побиття іІого ;цруаини , 

образу f!ого оаwого t запо,цtяню 

!!011у різних ЕІКод nІ;ц.цаниt.ІИ ген -

~;::~;;р:~~'о::;:а n~;~~енка r н~~"~ . 

n,.. ••. 
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Кра•••• 

8797 2ІЗОб Справа про стягиеин11 6opry з 

Ів f.11.купщиків С!'!Іроду6ського пою: , 

~:::к~в~:а;~::~:~а са~она ~ке 4 I~~r~~ 
справа про наведен1111 ;11,овідок 

tтро на.Іе!ІИІСТЬ о , Ве.11нка .lІі6ров 

Іrа про ве.11ичину стягуваЮІх з нь 7 JІИпня 
о по6орfв .; Г748 р . 

реверс .l(ани.11а J1"тая, вНІта с 

6tова Коропськоf оотнf Иіntюь 

ого лоа.у про нечинення JІуцьки1 

tто.ІХОW ніЯІІ'ИХ ХРИВJІ. f ЗJІОВJ:ИВЗН 

tт J:.11. час пере6ування на nартира 

~ ое.11і ; 

розписка про надання 38 коне 

20 жовтня 
!757 р . 

р .11я перевозки uanнa Луцького по. - 19 жовтня 

l '"""'j"~~ ••0100 uвu 

І-4 

5-ІІ 

І2 

(у . І737 р . ІЗ 

8798 2!669 Слрава про рскар11ення 11орунІ(j w 
приJІуцькоrо поn:у Антовоw UЗцея 

~ow рішення Лрuуцького по.tково to 
УА)' про аре11т !!ого за погрози 

~~иm генера.иьиого сумю Якиuа 

орJІенка а6о І!ого сина Пеrра , 

а про захоп.11ення козак!НІИ о . 

· ~tдовці ПоJІковоУ оотнJ грунтtв 26 травн -
Іого зН!m.пих пtманих . \~~~п~~ r7 

8799 234~8 Справа про ВІ!JІ.З'Іу г.1ухfвськи 

ородовиw отаuаноw Григорієw Ко 

рогривиw 15 карdованцtв з wініо 

ерсь:ко'f суwи наг.11~ачу гетьwан ь-

1< ого і wіністерсьвсго 11.оuів пра 

tт орщику ГJІухівеького гарнізонна о 

~олку Д!.mтру Биховоькоwу д.11я ва ІО-Іб 

d~4711~ . Ріння пива . 
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8800 2&33 Спра11а про зsхоп""еннп У.анною 

Раковиче:вою , удовою бунчукового 

о:вари111а Андрія Раковичз , х""!О:а 

іjрощеного з деопmни на її зei.t 

1і Пpoкorior.t КолJсникоu І КириJJ01 

і нчукоu за 'І'е , що :вони переі!1:1.11 

підсусідки вt;ц овоЇх О:увших 

ераавців не ,цо неУ , а .uo ;ц:ворл 

ина Григорія ~ха~.11овича 1.D6ис ·-
.(З /ко6зар11: tuneparopcькoI прид і5 11~і~~Н!1 
1ор110Ї капе.ю~/ , 1747 р. 

веоr 25478 Спрз:ва про на:n.ання коза;саw с 

"JJornиця СрІ6t1янськоУ сотнt При 

t~Jцького rтoJJKy 1ооиrту І »едору. 
Кондрз't'енкаu звання знвчко:вих 

rовариmів . 

26- 29 
80В't'НЯ 

І747 Г · 

8?02 2'10-ІЗ Сnра:зз про опроО:у осаву.1а 

800:! 41'>82 

J.ООецької co-rнf ЧернtгІ:всьkого 

полку ~о:ва Сокоцького о,цер•ати 
посаду сотенного отамана та пр 

сулеречку його за грун'l'и f ко -

::~:~~rо::0~~"~:~~ ~к~~:~:о~::~ о::т~f!~; 

Укази Кзнце,І!JІрfЇ Григорtn К 

логривому г.'!ухівськоuу оотенно1 

oтaua;iy . згодо.u :r.оруН!і.оцу Гене 

раJіЬноЇ ар111JІеріУ , про '·fнансj" 

вання з п1]1.:вtдоuчоУ ,1011у wtнio 

І74 8 рр ІО 

ТС\Х)ЬКО У сум\'! О:удіВНИЦ'l':ВЗ kЗМ ' ! ~4~~B't'Hf: 

ного архі:ву та окарсіоохо:в1ща в П к:вІтня 

JJ . ГJІУХОВІ , !750 tp , 67 
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·· І ~·~~ 1 •'• 
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РЄО; 26f32 Сnnзва про звt 1!Ьнення в І А 

вtі!ськової СJІУЖ6ІІ значкового 

товарю::а Пр11JІ)'цького лол:ху Лук ~7 к~f~~~Hf! 
яна Зоця . V47 р . 

8805 26633 Сnрз:ва про на,цаннq J.\\xa1.ty 
0Стзлови11у Co.11.owacl чину значхо 

28-29 
квітня 

f:! ого товарИ!:Іа . 17"7 р . 

88(6 2'7"49 Спрзва про надання значково1.1 

оваршnу При.11уцького по.11ку гав-

риJІУ яков.11еву Еерезеf!1(у уяtвеr-
2І-24 

алу про затЕер;ме11ня !!ого у 

ць оuу чині . j.jr,'~ . 

6f1J7 27372 Чо.r.:о6итнз знзчкового товарио 

При.tуцького r.o.n:y Івана Новицьк -
о з прохзнпя11 ВfАпусmти Zoro 
Г.t:уховз , оскt.хьки припинився І7 .ІІІПІ!Я 

l ''"'"'j~ ." .... .... . 

JОЗГАЯД lorn Cy;t[OBOJ справи ; Г747 р . І-2 

чоJІо6итна а6с111тованого 6унчу -0 -

ого товариІ!Іа Івана Се6асn.я11ов -· 
а rт ро прискорення розгляду І!о г 

карm про схоmепия хорунJ!Иu НІ 

ииського полку васиJІеu Гривою черЕия 

!ого сінокосу . rт47 р . 

880 ІІІ85/< Справа про кон~.хtкт uia при-
~уцькиw по.хковникоu ГриNІрієw 2 11овтня 
r.маганоu та 6унчуков11J.І товариm< ~Н4~Нnня 
ковоJ.І іураховсь1шw. 1748 рр. 23 

.11,,у" Л \\РD. VPCP !9" з •• ІN76- rir. 
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Справа про poзeiy!t ra відоим 
J Г.1ухів оа11ові.пьно виУхавmих д -
01.1у ві:tоькових канцемрно'1'tв 

Івана ЯгеJІьн~щького ra Ваои.пя 
С'JJ.авуцЬJ<ОГО . 

ІО-21 
жовтня 

Т747 р . 

88ІО І8З79 Справа npo переІD!tодн , чинені 

хорунжиw Гри~ць!І'ого по.uу Анто 

-101.1 ІlаценlС01.1 генера.ІІЬноuу оу.n.ці 

tкиwу Гор.r.енку у :воJІ_одtннt WІH 

f!o1.1 , з половиною сrавка t гребе 

.пькою , куш1ени1.1 у козачки с . ]Jt 

овці ПоиовоУ corнt 11рилуцьког 

oJJ.кy , яке наJІежить Маценку , та 

ро в(!ивоmо Мацеt1коu до'чки при 
1уць!<0го 1.1іщанинв Григорія Гуо-

1иста ra ЇЇ ДИТИНІ! І ПО6ИТ'1'11 ни 

іого зятЯ-козака u, Лри,,11уки На-
1ара Кравця . 

88ІІ 27802 Указ Канцемрt 'і nри.1.уцько1.1у 

І2 .tІЛ'ОГО 
З квf~ня 
"[747 р. 

о.ІІКовнику Гpиroptr> Га,11агану пр1 

fд11ову надати J:ІО1.1у рtчну" вlдпус т-

1у дм поюtнан'нп по1.1ер.110У дружи Іб Rвfтня 
l7117 р . 

881( 5055! JІонесення І чо.1106иr11а 1.1онас -
11р;.ського ооrник::~ І:ванз Роwщ101 ·1-
а про спробу "спеваяьнои wузи:І"1 

rенорисrа і дворанина" Грнгорі1 

L!ихаіfАОВИЧа JJю6ИО!'КВ ЗІІХОПИ!И 

у нього річку РУАКУ з шиноu І 

:р~~r:д~~::~ь~::~с:;;::~ан · і7!~а~~я 
сотні ПрИJІJЦЬJ(ОГо полку . 
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Справа про обра1111.11 на пос11дj 

хорунжого ПриJJуцькоrо полку на 

wtcцe nowep.i1oro Анrона І.Іаценкв 

І '-""-1-;;= 
···то· І ·"·· 

отаwв11а при.1уцького значкового 10 гру.цня 
товарисnа 11ани.11а Савина. Г747 р. ІЗ 

88!4 1915-1 Справа про несп.nату бунчуко 

виw то:вариmеw Дa1rn.11ow Тер1111:всь 

киt.t приJіуцько1.1у поJІковоt.tу канце і~4і~авня 
.~яристу пав.1у КисJ10вичу старсгс 29 .111стоп na 
боргу своfх батьків . !'748 рр . 12 

8815 15282 Справа про спус тоmення Горпv. 

ною Сnанасfвною , У11.озсю tванищ 

кого СОТИІJКЕІ ПавJІа Ми111щь11ого ' 

нині: дружиною капітвна Іг.mцьк 

го піхотного по.rку Петра Івков , 
гаю tваннцькоrо соте1а1оrо осав 

:iia :Юсипа ~аєцького ; про нatJa 

вtІtоькового товариша Оrе"Іана 

Прокоповича на при:t't:й ;цвtр хо 
рунжого При.nуцькоrn по.nху Анте 

на Uаценка в w. ПриJІуки , розгрс~ 

"ого І nоrрабузания 1.1allt1a ; про 
вfJ,правку в ГенераJІьниА вtіІськ 

:!!иІІ сп~. nовtnоw.1енпя про призи 

чення вt-:~оькового товариша А~ 

рія Кснзеровського n.1.11 участі ji 

розrл.чдІ Dпt.ових справ при.nуць 

кого канцемрио та по.nовкика 

Григорія ГаJІагана та про призи 

чення по !wепноwу fwnераторськ 

wy указу вtІІськового каt1це.ияри 
'r6 АІІJ.РІ.ІІ ГуJІенка OOTIOIKOW ПО.І 30 берез11 

ко:воУ ссrні Прилуцького no.itky !'747-

1 про 11а;ца1m.11 бy:вmot.ty сотнику ~~бз~~ - 34 
Сте"1аt1у JІукоwськоwу чину noJІkoi l:J гo cy;u,f • 

.... 1•· 11 \\l'J. І'І'СІ'. 1"85 31• H S7f- t:h. 
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8816 '2090/15 Справа про напа;11. наwІсника 
ЩrбочаєвськоУ во.ІJ.осrі городни
чого Тарасtя , ієроwонаха Гаwа.11 -
Увоького woнacmpfl на ;цІw наг.11.1 -

;11.ача .1убенсьІСИх uaєrнocteA гра 22 .цсrопз а 

"'а ОJІексtя Розуvовського АщрІ r~~;oro 
Шнwацького . 1752 р. 78 

8817 2157- 8 Справа про затверда:ення Іва 

JJa Вас11.1ьовича Гу.111ннцького в l7 ІІОВ1'НJІ 
козачоw7 званні. f747 р. 

1746 р. 

88І8 ~І5~9- І Справа про к.~~опотання Грнго 
рtя ВоRtаtпевського , рангового 

піuаноrо пІдпо.1ковнике SІиовь -15 грудня 
ва про вt.nноиення Rого :в коза fч4~Равня 
цькоwу оtані , І747 рр, 14 

1747 р . 

88І5 2416- 2 Справа про побудову в w. Г~ --Z1 .11овtня 
хtв каw • яної соборноі ТроJцько · fа4і;ресн 
церкв11 . 1749 рр, ;7 

8820 ?884-ІІ Справа про ві;11.прав1<у в засJJ., Ін-

ня криuІна.ІІЬНИХ ЗJJО'ІИНЦІВ , згі - f?:~~'l'HR 

:~г~'~;;;: Геие.ра.'!Ьного військ -6~:~н~р. 
п 
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882! 2090/Іб Справа про захоп.:1енн11 коза-
J< оІІ с . Із;nиці Г.аухtвськоЇ со!'нf 

Нtzкнського по.пу Фе;nороu.Васи 3 JІD!'ОГО 
JІенкоu WІІ іЬrа у жозака Івана Ро fв4~Єрвня 

!757 рр. 340 

8822 6900 Справа про poзпo:D,IJJ оnа}UІин 

wі ж удовоD wІщзнина u. Г.tухів 

Радtона ДWитрІєва We.1a~кoD та 

пасинкоw Івапо11 РадІ0Rо:ви11. 

уІ червня
.1Gнmя 

!747 :i . 

8823 4ІJІ+ Справа про розпо;ц.і.11 спадщию ІЧ березня 

осавула Староду6ського полку ~4~Єрезня 

І2 

І.tмхаІtла Павловича Яворського . 1753 рр . 45 

88211 8740 Справа про неnри;nаmtсть 6у 

;nинкІв ПOJtR'OBOЇ і оу;nо:вої іШН

це.111рІ У При.куцького noJІKY та 

JІИО!')'В8ННЯ з ПИ!'ань прове;nеног 

в !748 р . перепису ;n:ворtв коза 

кtв-nt;nпоwtч никі :в , поспо.1мтих 

і пі;цсусі;nкtв . 

lO грудня 
I747-

I4 .mтoro 
!749 рр. 

8825 3093 Справа про захоп.1енн11 а6І!Иr -
вани11 вtйськовиw 1оварише11 Іва 

ноu БіJІиче11 о.інокосного берега 

у а6шнтованого вtІtсьжового тов -§6 _.:g:~~ а 
рита Іване Подо.1ьського . f747 р. 

63 
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І745 р . 

Справа про супере<1ку 'черні 
гівського Троїцького Імінсько q 
wонастиря а <1ерн!гівськи11. пол

І!Ов11ико11. і коwещ1а11то11. Ізuаяло 

виu за власність на села Бре<1 і !3 жовтня 
Тур• " юта ::J Ко11.ісівюеконо1.1і 'і r;~ітня 
. на гуту Лозовську , руд~11?• роз І749 рр. 228 
ташован'і біля с.Перело6а. 

!747 р . 

882'і !9!4-26 Справа про від.правку з лpиJJJ -

цької ПОЛКОВОЇ в ГенерВJІЬНУ віі 

ськову канцемрію справи про н -
пад Григорія Б1лецького-~сенк 
Ората пр~1JІуцького полкового ос·

вула Микифора Бі.11ецького-Носен 
ка на хуті:р 6у11<1уковоrо товари 

ша МикоJІИ Троцького. 

!8 травня 
І2 <1ервня 
"1747 р . 

8821: !9!4-2 -справа про лро~е;цення в !74 ІІ квітня 
р . rrерелиоу населення JІівоОере1-~4~Єресн 
ноУ України . !748 рр . 83 

8829 914 - 24 Справа про нео;цноразов і нал -
ди Федора ІJ.о)(<!енка , orapocrи 

. бунчукового товариша ДМІ!тр(> Ма -
кевича , на хутір при.11уцького 

11.tщанина ОJlексія Василева і ро 1§ ~~~і~: -
зорення його. !747 р . 
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... 1 ·"~~· 1 " со " " "' ." .. ..., .. ,.. 
8850 І9ІЧ-2 Справа про захоп.11ення Григо-

885! 16 

рі єu ,іуковоьки.u , сtаростою У.11ья 

Ні! Ракович-евоr ху;11.06и у ОwеАЬка 

Сотника , який пересеJІИnоя з має~ 

ності Раковичtв в wаєтніоть " 
прид_ворного дворянина и опева-

нноі! wу,аики tеиориота " Григорtя 

Любиоn:а у u. uонаотиринцt При- 25-27 

.Q'ЦЬХОГО ПОJІХу . н:~н~ . 

Справа про ІJОС'І'ЗЧSННЯ насе

JІЄІІНЯW JІtвобереж110У УкраУни про 

Ідово.u.отва t фураау на утриuан- ii4r-.cтon;pa 
~:н~~::~к:~~;~о:~о~:::;а:~:~ j9 r~З8ei~:. 

8832 J:7 "i, 7 Справа про стягненt1я у Вtі!оь 

ховий Схарб недо:fuок з вt:дкуп

щикl!1 , повірених зСІОРІІИ1І'ів ta 
вtАськового екзак'І'ора , г.u~ноько 29 ~авня 
го сотника Анrоиа Іq>иианівсьно- ~\~рпня 

ПІ7 

го . !754 рр. 430 

8833 4927 Справа про видачу вtдставниt.1 

rусара11~1~1.о.Qавоького rусарськог 

noJПCy rрошеА за неодераанІ в 

І743-І744 рр. порцtУ І рації . 

8834 3693 ()Jрава про О'І'ЯГНЄННЯ в Канце 

мрію 11аJІОрооt,оьких зборів не-

;цо'і 11ки за !746 р. з екзакторів ЗО квітня 

tндуктового збору Cautll.ia Пе,11- Г~І~ня 
ла понова з товариша~.m . І'750 рр . 29 

.dpyo:. Л 'ІРД УРСР 11118 30N }t376- І2т 
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6835 ""23 Справа про усунеІUІя :вtІtсько 
:вого сумі Гор.1.енка і генера.111>-

ного бунчуа:ного Q:Іо.чоноького ві 

розг.11яд7 справи підпрапорщика 

Охтирськогt~ ПО.ІПСУ ПоJJікарпа Но 
се.аьоького з п.11еwінницяw11 пер-

!aONI ЧО.ІО:В!КВ І!ого lUJy:&ИlfИ ; пр 

сt-ягнення з fндуктового збора~и 

кв Отанаса Познанцова боргу ко-

закові Г.духJвськоУ. сотні Макси 

wy закроІІщикову ; указ про вt;цо. 

ку в rенера.~~.ьниІІ :віRйьковий оу. 

скарги свценника с . По.J;О.ІОК 

ГЗАЯЦЬКОГО ПО.ІІІ'У Сави fl.в:oue:вa 
на опа.11ення пtдпропорниw Ох'1'ир 

оького 110.ІІІ(у ПoJltкapпow Новоое 

uоькиw lloro хутора , ОК11р'1'И аи 1~~:ня 
та і побиття. нагаяwи брата Про 

2~§Еа~~я 26 

І746 р . 

66'1; 4ІІ5 Справа про вfАправку :в Гене 

ра.1ьниІІ 11ІіІ.сько:вий с:r.ц чо.1обкт 

ної удови козака WонасmрськоУ 

сотні При.іуЦЬ!СОГО ПOJJKY Леои'1'f 

Карася Ганни Вр •ївни про повер-

нення їй двору з бу;ці:в.:11яwи t, о 
доw , захоп.11.еиого покіІІниw піА-
пововникоw Новотроїцького по.1 

ку Шнакоw у її покійного чо.110-
КІІітня 

:віка . їf47 рр . 
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І.""" І .......... 
•О•*Р' 

І737 р . 

8837 4848 Аонеоення бунчуномго товари 

~а t.Іиха'1.па ltоJІИНОЬКОГО ІІро ві;ц-

11равку вересневого .і жовтневого 

провіанту-з НtжнноьJ<ого nо.11ку в 

~бенський t;Бубнtвський uагази 
І!J и та про видачу P.ouy паспорта 

.ІІЯ ПОЇЗ.ІІКИ в t.13Г3ЗНИИ t o~opt.1- Іб JІИПНЯ 

111ення з;цачt провіанту . Гl'irl р . 

І747 р. 

ВВЗ8 4962 Справа про ззхоп.1ення на еві 

ранг приJІуцькиu обо:нмu Фе;цороu 

аленко11оькиu рангово~ оіноваті 

~прилуцьке-го поцовог.о ооавуJІа 

lІ\КІ(•ора fіtJІецького-Нооенка. 

8839 7440 Справа про захоnJІеиня прилуц -

І7-22 
оtчня 
І747 р . 

І;с кw по.о:овникоw Григорієм Га.паг -
ou сіна на Хортицькоuу сrепу (! tffц 

r.tукосого товарн11а laIOІJia тернав 

Р ьt:ого на цьоuу І заборону на 

~ь оuу випаоат11 худо(!у Тернаво ь

ІКого на цьоuуот11пу те rtроуоунн

~я Галагана , бунчунового товари 

Г~а ДWитра Uарковича t nри.11уць110 

Іпо.uо:воЇ отар!!rо1ни BfA розгмду 
р :т.z;.ових оправ тернавоького з уд. -
Іаою значкового товарІ!ІіІа Ю!сJЮ:вн 

r.t a Ул • яною , значковнu rовари111еu 

· 1"."~~~ ~., .... , ..... 

Р~ирІІД.оноu Григор•є:вн u те з !СОЗ -п червня 
jкou Федороu Корко111кою. І747 р . 9 

.ІІр1~. Л \І РД VPCP 1911!1 З• • N370- 12< 
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Справа про реwон'І' .fор'І'ець в 

О 'І'ОАНЦІ , ПО.UОВІІХ f СО'І'ЄННМХ 

ІJ!С<rзх JІ.t1'Іо6ережкоr УкрзІни , пр - І7 серп~ 1 

хо~ОНЮІХ perpal!!lзweнrt:в ra ар- ~~4~Ра:вня 
'l'MJieptY . !'763 рр. 5І9 

884! ЗЗО3 Справа про :взає!.ІнІ розрахуи11 

по.пів лtво6ережноr УкраУни за 

про,l(ОВОJІЬС'І'ВО і фураи , П ОС'І'ЗВJІЄ 

ні ]І.ЛЯ росtйСЬ!І:І Х вlltcelt OJІ,IOIW < 

ПО.'ПІ'ОІІ за рахунок; fl!!:loro та про 

вмп лату гr.oaiell коuпанf ~ськи11 29 аовтня 
rro.11кa11 за неJІ,о;цsне на'І'ураJJьне І747-

З 1f~t;z;;; . 375 • утрииання . 

8842 І52()) Справа про nocsи ття козакоu . 

884S l2I547 

11 . ГJІухІв C'l'ena11ow Pиirope1.1 знач 
кового rовар11ша При;~~уцькоNJ по.т: 

ку Івана :tр1.1ахова t неві;u;ачу й iq 

: з;і11а І ;цоху1.1е1t'І'І:в 'l'S док.11а;ц в 

Ка1щеmрІЇ про CYJtOBI cnpa!Jd ilpJa -

Roвa , яхJ знзходиJІИоь на розгм. tr серпня 
;11.t. І747 Г· 

Наказ Сенату <:о.ІІ;D,аrові сена.,

сько Ї pom Івану Те;новськоwу 

про поЇздху в Г.1ухtв А.ІЯ присхо 

рення виконання сена'І'Ських ука

зів 11ш1ут.их .років і реєс'!'р цих 

ука.stв , а такоа реєстр , на;цtслашй 

з co.цarou ФеJІ,орои Ео.1еуновсь- ii4~~croi зда 
!749 рр. 
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8844 І85І 

88Ч5 Пб 

8846 І52ЗЗ 

ЛИсту:ва1111я Каtще.жярії з ;цепу 

тацією української старшини :в , 
ПетерОу.рзі qpo постачанн,ІJ насе

JІенняw Лі.зоОережної У:краЇни про 

дово.rьст:ва і "fіуражу дм російсь. 

ких ві йськ ; про непослух посnо

ЛІІ'І">ІХ с . Хвоєвичі Тоnадьської 

сотні Стародуоського no-UІ"y своє 

wy деР1lавцев і Оунчуково!lУ то:ва

риmу Чорио.uузь:ко~q ; про нава.11у 

сарани ; про виплату грошей за 

nродовоJІЬотво і '~ураж ; npo відн в-

;::::в~;::: :~з:;:;:ж
0

~~;;снс !64!~::па а 
. го ПОJІО'І'НЗ з ПочеІІСЬІ\ОЇ фа6рици І748 рр . !45 

Справа про розрахунки гадяць 

~кого пощ:овника Петра Га.11.ецьког 

з упро~в11:rеля1&11 і!ого староду6оь- S червня 
~ких wаєтностей Федоро11 Sанарев - ~4~~того 
t;: ьки!J t Tapaoow Кучерявим. 1751 рр . 84 

Справа про t.1ахраі!сьЮІй про-

аж 06111итовани1;1 вtйсь1ивиu тов а 

ришеu .1іо1.1арацьюн.1 двору , з поле , 
тавкоІJ і гуральнею в с. Сергі Ї -~ ;~f;~: -
а та 11рив,11аснення ииw завдатку 1747 р . ІІ 

8847 Справа про :відправку в w. Per еrи -

РJ:івка прищць\\"огq поJІКового хор Іj

~ого данила Савина для засвідче -
я одержання грошей за поставJІе 20 .листоп да 
е В Кре!.ІеН'ІуцькиІ! wаrазин ЮІТН п~~; 
ороmно. !748 рр. 

J(руж. JІ ІІРД УРСР 19$11Зам 1'316 - 1 2r 
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Справа про наїзд вНіськових 

товаришів АндРія та Івана Маза 

раків на ;ціи Григорія Козлен

ка , козака коuпанііІ.ського полк 

Григорія Памова. 

25 'І'равня 
2 JJИПНЯ 
І747 р . 

884~ Донеоення !1ри.ttуцької полко-

885' 
6630 

вої канцелярії про прю.1ласненн 

пfдпоJJковницею Ве,-тіновою і 6у -
чуковиw товариmеu Іваноu Бороз 

ною гроmей за порції і рації , 

зі6рані з підданих . 

І748 р . 

26 ЛИІІ'J'ОІІ да 
JJ47 р . 2 

Справа про арешт дячка Яков< 

Латишевича , 6езпаспортного ви 

хідця з Право6ереZІжя , пtдозрюв< 
ноГtІ у пf;цпалах ra про приїзд 

~ Петер6ургу аі"онських ієроwон< -~~ ~~Е~~· -
хfв данила і І.!а'І'вія . І748 рр . SI 

885І 6632 Справа про за'1'ри11ку :виріmен 

ня Генера.tьни11 війоь:ковю.1 су;по1 

справи про сnа.tення Гераои1101.1 

Кар.паmеu , mинкареw удови се;цніЕ 

ського сотника Войцеховича І2 

куф горілки ,ціною в 320 кар6ова -
ців ГJJУХіЕСЬRОГО ВИТЄJJЯ Якова ~~ ~R~~~·ia 
ХаJІкидонськоrо . І748 р. 4 
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885; 75Іб СпраDа про неподання Старо-

щбськи11 і Почарськи1.1 wагістра 

таІЛІ 'І'а НООJгородською ратушею 

;цопоwоги ві;цкупцика1.1 Стародубе -2~ :~~; -
_кого поJІКу при зборі л.одатків. І748 р. п 

8853 Справа про суперечку за спа -
щипу абwитованого в і !!ськового 

сщі Михайла SабіJІИ wіж його 

сина1.1и борзенськиw сотникоw 

Пантеяеfіwо~оu , ;соропоь~u оо'І'н -
2
3-

26 
:~:ц~:=~т:: :~:~~~~ІЙСЬ1СОВІІ і~~ас~~ 

8854 7577 Справа про образу каwер-.'Іа\\' є1.1 

Пе'І'ро11 Ми.пора;цовиче1.1 члена ~ 
нерального військового суду' 
бунчукового товари~а Івана >Іно -ij ~:~~~; 

1748 р . 5 

885 758І Справа про виділення nр11uі-

14ення дJJЯ бойових 'І'а інtенданr-

р ьких запасів ГJJухівського гари -
tз онного полку , як і вuі.11Іли nicJJ ІЗ JlИПІІЯ 
r~ ожежі 23 травня І748 р . , І748 р . 

8856 7612 Справз про затриWІ"у і переві -
jк у При.чуцькою полковою ка~еАЯ

ІРі єю Антона Скорооога'І'ого і мат 

Івія Козла з ЇХ робі'1'Никаuи , жит -
Іл і в о . Ноtюое.tиа Речицького пов -
ту Речі Посполитої , які rтр1йха,11 6:ір~~я 
на Укра їну ддя кулів.пі коней . І748 р. 

А рук. Л \\РЦ VPCP 1986 3•• . Jt3T6- 121. 
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1742 р . 

8857 sапиr до арх!ву К.:нrцеАЯрН п о 
розшук справи про захоп.11е1111я по -
КОВНИКО ІА С1'ародУС!Оькоrо полку 

Пашковиu Коснцької руднt у Сура 

Ію!цькоrо wонас'n!ря . 

І747 р. 

8858 .ZЮнесення Кз11це.~ярН uаJІоро-
Іс і R:ських зборів про виnJJa"y rpo 
creJI за д.РУГУ ПОJІОВИН)' !746 р. 

хвориu ЧУГ)'ЇВСЬІІ'ИІоІ КОр!ІІОВИІ.f RО

зак<W і lІ'і:ІJІШІІІ'ВІ.І , а також oJw •я 1 

здорових , які знаходяrьоя в nо-

JІІ!ПНЯ 

І742 р . 

хсді . І747 р . 

·І74З р . 

8859 flpo розс.підування·J.ОНооfв 

С!ущuого новосаниарtвоькоrо вііІ

"а , а нині rрузинськоrо пfцано 

го , Пн.uша І(учwи ra по.хrавсько-

го козака :rи woNя Уwапоького пр 2~ ~ерез 

розкрадання сrарmиною Поnтавсь11: - ~3 4:;0"0 
го ПО.ІІКУ арuН!ських ВОJІІВ . І744 рр. " 7;}3 
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ПМ). 
8860 " Ізвєстіє" канце,~ІЯрfї в Канц -

,ярію 11і ністерського правJІіння ро 

сунення почепськиu ко1.1енданто11 

Ja!topo.u Ішаковиw з посад nочеп
ької ратушної старшини обра зу 

отника і сотенної старшини і 

обиття козачого караулу при ра 

ymf ; лист Канцелярfі' гроwадt с 

.!али~1 Самбі р Корибу~івської сот 

1і ПриJіуцького ПOJL'\Y про ПРИС!ІJІ 

у представник ів в Глухів дJія 

астf в розгJія;ці судової оправ~ 

от кролев~цько1.1у сотнику про 

1адання ntдвод для киІ:воького 

енерал-гуОернатора кн. 1рубець 

ого ; лист О.ПексаJ>Дру r.~111кевичу, 

~~:::::У н~:::::о:н н~::::::~r ~~~~;:::я 
ровіанту JіИ!ІІЄ ПОС!JОJіИ ТИХ . !'744 рр . 

1743 р . 

886 Справа про розс.ІІfдуваnня ска] -
и бувшого КОСІЄJІЯЦЬКОГО городОВt -
го отаJJаиа Гер .зс и wа Рудченка і 

кобе-11яцьких козаків 1.11-11 t uален 
. іІ"а та Івана Т,урке11ича на шахра1 -

ства і здирства КОбЄJіЯЦЬКОГО 01 т14 J!\ОВТНЯ 

ника 1.!акси11а Яно~ича при зборі 12f~~f тня 

І '"''""'і ,; ... .. ,..,. "" .. 

ВО.'Іі:В ДJіЯ арІ.!fЇ , 1744 рр . !36 

.Дру~. Л \\ РІІ. УРСР 1986 За~ "щІ - 12"!. 
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J'/Ч6f · 
Справа лро постачання наосл -

ння11 ЛІво6ережноІ України лрод 
ВОJІЬСТВВ , /І)УР83У і кварт-.~р Д.1JЯ 

драгунських ловів , генораJІtте 

ту росНtоької spwtr , ко11пsнtІ\-. ~ ~:ge~~r~a 
цtв та доноь!І:их козакІв. І746 р . rл 

8863 Справа npo розrаmування на 
з10.1ові кварmри і утриuання нас -
ленняu Лі:воОережноУ Украfни др 
гунських nо»:ів , генера.:.~tтету 

рооf!Іськоl аl)\.ІіЇ , JІікарів та в:сJ-8 серпня 
панtІ1цІв та про оn.11ату поштової fg'+~ёрпня 
служби на І01Увсько11у тракті . !749 рр . І85 

І747 р . 

8864 Донесення в Сенат про розгJІя:t 

8865 

в Генера.ь.ноwу вtйоьковоІІ] суді 

скарги nо.1тавсьв:ого козака ТНwо 

<І)і:я У11аноького на nо.11тавськнх 

полковника Васи.11н Кочубея , обоз 

ного Левеиця , суцю Свхновськог 

городового ота11анз Во.11ховського 

та вtР.та КІ1римва і npo nередз:~-

її на оnеющійниІt розгJJяд в ген -Іб .~иnня 
ра.аьну вtfІськову канце.111рfю. І747 р . 

І748 р . 

Справа про будівництво :в u . 
.1ухtв будннкtв .ц~анце.~ярJ й , 
outclR та Ух ве.1кхоросt~ських 

.11енtв . 

МІ\!'""' 
4 :вереон;r 
1'749 рр • 
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8а'і6 Справа про стягнення Слі;1.чою 

про во.ІІИ i<owlcfвю 226 крО. 55 
J<оп . з отар111иии Переяс.1авсьr;ого 

лo.nr;y за розкрадені t розтяrnе-
ні 111кури , зняті :в r737- I739 рр . 
із з;в,оХJІих ар11~1tсьkих во.пів І 
r;oнelt ; про зwtни в осоОовоwу 

си.иа.цt Kowictї ; лро зО!р Коwі 

сією неоС!хі.цШІх вtдоwоотеІІ з по -
ків JіtвоС!ереаної України та про 26 .n~.стоп р а 

подання Ко11tсtєю оt~tианаової зві - f~4~УАНІ 
ності . І749 рр. 4! 

І749 р . 

8867 Справа про здирства С!ув111ого 

r;оропського вІІ!та J.lar;cиwa Ворс- .пи~;~~ада 
пая . І749 р . 

!'748 р . 

&168 77!4 Справа про посм.u:у в &tївськ 

духовну в:опоистерІю Ваои.ІІЯ Губ 

чица і його наречеtюї Ага~ії , 

.цочки віІіоькового rовари111а Іван ~\~~~-
Пуховича . І748 р . 

8869 7708 Справа про спроdу значкового 

товариuа Ніжинського .no.tкy О.ие~ 

сія СаwоІt.ІОвича разоw з оерааи 

тоw Куриf!СЬКОГО пtxotuoгo ЛО.tК~ 

І.Ін кмою Єсиповиw та своІwи сяу 

ГЗШІ 11dиТи піА час рfзJ,ІІяної цєЬ-6 вереси: 
ковної с.uуж6и коwІсара twєрат(~J7~~ня 
ського двору ЯР:ова Ра~:еJJського . І750 рр . І2 

Аруж. Л \\ Р!І УІ'СР 10/іб зо~ ... 376- І~. 
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Справа лро захолJІе1111я гадяц -
КІВІ ПО.ЛКОВНИКОІ.іІ Петроw ГаJІець 

киw двох кУФ r:орілки у житеJІЯ 

w. Раm і вка Гадяцького полку ві - 20 иовтня 
СТЗВНОГQ капрала ТоdоJІЬСЬКОГО ~~4~;пня: 
драгуис икого по.лку Якова [!ціна І750 рр, ІН 

887І ІО375 Сrтрава rтро захоп.пення родин r.> 

Еорозон wаєrності покійного бу -
чукового товариша Василя Еороз и 

с. Ра;цоwка Сrародуdського ло.ІІК 

та іншого чайна у Іtого удови І5 червня 
Уляни Скорулівии. і~~~н~. 69 

8872 І27СІ7 Справа про посилку вfйськов11.1 

8873 І2708 

8874 І27ІО 

канцемристоu Григорієw J.(цроно -
ськиw додаткових відоwостей np 
непJІатників податків в Староду -ЇЇ ~~~~: -
оькоwу полку. І748 р . 

Справа про приведення до пр1 -
сяги ієродиякона Г.яухівоького 

wонасmря петропзв.11івськоru Мі 

оаї.11а , я~<:иІt переdував в І734-

І748 рр . за кордоноw f не dув 
приведений до жодRої присяги . 

22 вереон 
' !'748 р . б 

Справа про оаwовільниІt від

пуск капралоw Глухівського І;'ЗР 

. нізонного ПОJІ!(У Яковоw Дохлови 

підозрі-11ого 'І(!МОВіка , затрю..t а 

ного з наказу глухівського сот 

ника Деv • яна Турянського . 

29 11ереон -
4 жовтня 
1748 р . 
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8875 IV27 Справа про вІ;11,J.Іову Ка1щелярі · 

8876 ІІ646 

надісJm'tИ 11 Бt.иrородську rуОерн 

ську канце..ярІю ЖИ'І'е.ІЯ с . Сере

;цинна Буда НовrородськоЇ aorнt 

Стара.цуоськога паJП(у !!кава Пет-

риченк~ . з~инуваченого У перехо 2І грудня 
вуваннr :В'ttкачз крІпак3 . 1748 р . 

Сnрзва про Oapon.Oy з прива'f 

ною ао.tяною rоргtв.1ею на G.Іобtд 

ськІІІ: Україні 'ta вt,11,wаву К!1нце

JІЯРіЇ при:tняти в нf:t участь , 

оскt.жьки G.nобt,цська Україна їй ве~~~~~ 
не пtдвtдоuча . І748 р . 

8~77 ІІ64З Справа про павt;11,ошенпя пал-
кавиu канце.ІЯрtяw про поаалува1 

ня rенера.1-рекетuе:!атеру Івану і14~уди· 
Дівову ч11ну генера.11 wa~opa t 3 січня 
річного иа,tування в 2 тис . крб . І'749 рр . 

8878 ІІ64І Справа пра повtдоuлеяня Па.!К -
виw і аменниw канцеляріяw пака 

зу Є.11исавми Петрівни їхати за , 
нею з Петербургу в Москву Сена'!: , 
Синоду , КО.ІІ.Р,Гіяw iнaзewmix спра 

і вt~ськовНІ. та іжаиu канцеJL<Ірі u 
ra пра П на1.1ір повернуn1о<~ зи 

WOIO І74?-І7:І0 рр. З L!OCK:::!!I ДО 

Пе'tербургу , paзoi.i з ;11,воро~.1 І 

урядовиwи установаwи . 

ЗО гру;цт1 
1748-
зо І':ОR'І'НЯ 
1749 рр . !о 
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887~ ІІ639 Справа про дос'І'авку в пере-

888С ІІ642 

11с.11авський полкови й суд дРУЕИНІ 

лриJJуЦЬІ<ОГО !!ОJІКОВОГО обоз ного 

ГаJJенковського Со'і!lЇ дJJя участі 

в судовііі вправі її братів бун 

чуІ<:овнх товаришів Jdi1xa:io11a t· ne· 
ра Ая;.ріяmевичів , обuовJJених 

зJJОдJяuи Q)тапоr.1 Безверmевко1.1 ~~.Уі~я 
та Іваноu ЧобІт-:<01.1 . Г748 р . 

Указ Канцзлярі ї про передач) 

n ГеІ!'ера.пьний вІІ1.ськов:1r. суд 
чо.110611тної ко:wн<а Пр11луцьІ<:ої 

полкової Со'І'Ні Грицька l.Іакврен 

ка про захоплення у нього dунчу 

кови1.1 товар1шеu Стефаноu Ракови 

чеw накошеного сtна , коней та 

городу. 

888! ІІ638 Справа про призначення квар 

тири д"111 розІJіщення Канце.1111рі 'f 

!~змросt'!.ських з6орі11 ліс.ля по- •20 грудf!я 
ве3і 23 !равнл !748 р . Г748 р . 

8882 !2081< Справа про скупівлю і вигото -
лення необхfдm~х 1Jатеріа.1ів 'І'а 

інс 'l'рументів 11.ля архfтеR'і'УРИ ге 

~:~я І лід1.1а!!сТра/ Івана Маргао -f7~~~t~-P.a6 
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8883 І2085 Справи про пі:цтвер.цмння на 

888' 1203! 

888 !2030 

8886 !2029 

~ання r.11инськоwу соrющу Анrону 

Кри1.1анt:воько11у зо ПОСПОJlИТИХ 

~ворІ:в в ... . КрасР.И.1 Ко.uщин !фа -

ріОКО.щ~tИНСЬКОЇ corнl пгилуць~rо-

0 ПМNУ і с . Ве.иикt Буdни Pot.te -

~ ькоі' сотні J!у6енсьхого, пот;у т ri ~~g~;; 
tзаnердження цього надання . !748 р. 29 

Справа про аре"'1' почепськиw 

~ оuенданrоw 11anopo1i Ваоилеu Уша 

ОВИІ.t :ВИ6орного І<DЗЕІКЗ Лочепоь-

~ої сотні Прокопа матурки , якиn 

:кар~:ивс11 walfopy на напад. опис -

tiиx ПОDПОJІИТИХ с . Чариця Почеп -

ької пер.асі' Со'l'яі Григорія J.!Вр 

иненка з товариmа1о1и на іІого 

мин і д.вір в хут . J.іосrищах t 

о(!нттn wtрошииків . 

Справа про напа;в, гренадерtв 

ОЄ.ІіЯП , за НВІІ'ВЗОІІ nt:цnpano~I! 

_а .ией6-ГІІар:цtї Фf.JJ.ata Бир:цина , 

1е .ціw иитем 11 . Г.rухtв 1ковз 

аJІКі;цоцьr;ого . 

Справа npo розаrук і п111сrа:е 

ення в ГенерзJІьни!.t вНІськовиІt 

у;ц А.РУJ:ИІІІ! значкового rовар111:1а 

едора Хtн1евоького Єфроt.tинfї ]!.JІІ 

• чсування наJІе.в:носrі проданих 

в.о ІоІJ!І.Іна і гру11тf11 в о . с . Вели 

13 січня-

н.:~~rо 

25 сtчия-
.111;1rого 

І748 р , 

а l J.ta.1a ,l!fвиці При.иуцької ПОЛ! о-~~~ого 
оУ сотн! . І748 р , 

Ару~. Л >І РJІ. VPCP 19118 За м. /\1131$ - 1~ r 
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Указ Канцелярії про передачу 

в Староду6ську 110,JЩову канцем

рію ЧО.ІІО6ИТНОЇ удови 6унчуково 

Го товариша Стефана ЄсииОптовоь 

кого Ганни про спустошення коза 

кащ1 і 1.1 і щана11и u. LІГJІИН 11ущі 

в ЇЇ uаєтностях . 
ЖОВТІІЯ 
І748 р. 

8888 І3І9І Справа про прийняття в·коза-

8889 І3І80 

цький стан ПавJJа і Дuитра Гу.пен 

ків , братів по;~кового сотника 2 січня 
Прилуцького полку Андрія Гу.пенк І748 р. 

Донесення і чоло6йтна козака 

Ічаноькоl' сотні Прилуцького пол 

ку Петра Удоденка про видачу йс 

~ty кон11tр1.1аціl' про підтверд!ІеІІН 1 
iioro на.11ежfІосrі до ~озацькоrо 

t: тану . 
5 травня 
І748 р . 

8890 Справа про розслідування на.n J!'і-

889І ІЗ848 

І!fості хут. ТЗраЛКОВСЬКОГО Прилу 28 ЖОВТНf 
~цьmго полку д~ РяшкtвськоУ ка- ~~~~~ня 
енноУ суконноі фабрики . І75І рр. 35 

Сарава про ВіДJ.Іову вtдку11ЩИ ів 

іжинськоrо полку Івана Мз нзи з 

оваришаии прийuати податок з 

0- 11 каза.нноУ гура.ІІЬні аите.ая 

• Іурак !вка Г.nухі11ськоЇ сотні 
Ніжинського полку дани.ІJа Котля 

ре11а , підданого гр . Го.лові ної . 

І4-2б 
l\ОВТІ!Я 

І748 р. 
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. . 1 ·"~·О· 1 ' " о "° " " " " І -, 1 ·;::.:·1 ".::: 
n/a . • O•tl>" • 

889< І4623 Справа про забудову Глухів-

ськи1.1 гарнізонни11 по.Іікоu: грунтJ 

генеращ,Ного підскарбія МихаІtл ~~~~вня-
Скороnадоькоrо . І'748 р , Іб 

889: І4607 Справа про виnлату · жа.пувзнн: 

8894 !4608 

8895 14609 

889( !46!0 

а897 !4624 

За першу поJlовину І748 Р . сі -
w • яи козаків t старшин Чугуїв - 4- ІО липня 
ської ко 11анди . I"l48 р . 

Справа про відпуск на пору

ки запорожців , ареm'!'ованих 

глухf:ВСЬЮІІ.І СОТНИІ<ОU за невіри 5- 21 липи 
офорuлені паспорти . !'748 р . ІІ 

Справа про арешт дівчини Мо -
рони підозрюваної j nідпа.1ах , 

та звіJІЬнет1я ЇЇ з-за психічно · 4 .11ипня 
Неповноцінності . 17tt8 р . 

Справа про спробу писаря вр1 

ві.ІІЬних ві йськових t.tаєтностях 

Лубенського пол~у Микити КотJІо -
ського одержа'!'и rтосаду роuеноь 4_9 JJипня 

І<ого оотенного пиоаря . !'748 р . 

Спра:ва про придбання тру6 

::.:щ:~:~ь;о~:~І<~:::::/:~~:::ю 2Ї~4$е~~ня 4 

Дру•. Л>ІР.l УРСР 198б З•~. Н376 - 12r. 



8898 !5848 

- 2З7 -

' ' 'о'о''"~ 
Справа про крадіжку війоько

ви1.1 товар11mе1.1 Васи.пе1.1 31Іениго

родськи.w , 6увmи1.1 пі.n.цаню.1 при

луцького По,JЩ01111ика Григорія 

алагана , 20 ко.11од з плоrа боя-

Jрина полковника Галагана Івана 

Шу.nіки і перешкоди , чинені ниu у.11іці 

Шуліці у КJрінві горf,ІЩИ , '!'а 

:~.онесення по.пкового При.11уцького 

оп~ика Андрія rуленка про вида 

~ У паоnор'І'ів шафареві й робі тни ·au 
~ого дядька , дворянина Григорія 

/любис '!'ка-кобзаря придворноЇ ка
Іrт е.щ , д.1111 доо'І'авю1 дядькові в 
Пе тербург напоі'в і харчів . 

Оf'ІНЯ-

іМ'Е:' 

8899 !6125 Справа про призначення ново-

е писаря в Надвірну коwпаніІісь 2_4 липня 
у короrву. !748 р . 

8900 !6956 Справа про О'І'ЯГІІення з !.!арин 
~орупівни , удови бунчукового 

овариmа МихаІ\.11а Єси wо11'І'овськоr , 
5 крб. , які вона була винна 

• воН! братовtІІ rаннl Нарко11ичів 17 жов'І'ня 
1і , удові ·бунчукового 'І'овариmа ~~~~ 
'теtана Єокион'І'овоького . І749 рр . !О 

890 !6957 Справа про образу г.11ухівсь-

киw сот11111<01.1 деw • яноw Турянсь 

RИІ.І дРУJ:ИНІ! R8f!'I'epuyca Г.11ухів-

ського гарнізонного nо.11ку OJJ:eк 17 жовrня 
о ія Шеве.11ева . !748 р, 
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[ :~ [ , ". , .. " , ~р>І ••• І
,",_,~;,::::-

·-- 1 ••••• 

89().ё 16958 Спрuа про супе,Речку за сін -
жзtі wi:a: жиte.viwи с.а: . N.Іинка 

Старод,уdського по.~ку пJцаниwи 

городового otawaнa І.Іаn~Ія Саха' -
ського та :аиrемu:и с, Картушин 

рангови№І nІnаниu:и старо.дуdсь' 1f7t~тня 
кого поАКовн11жа Фе:11.ора Uакснню 24 dер~н 
вича . 1749 рр . 6 

89Щ І69'і4 Справа про иаuагання tт..з.~uк 

У.11езківи11 , pepaioY ;11,руа:ини пркі1 -
ного HOBJ:'opo;11.oьiroro СО'І'НИК!І Фе 

,цора Лісо:всьжого , 0;11.ер•аrи чет 

верtу частину.його wanнa . 

18 иовn111 
3 ІП!С'!'ОПЗ 8 
17-+8 р . 

89()1. 16945 Справа про З8ХОПJJ8ННЯ BacиJJ w 

89С1. 1691f7 

t Григорfє11 Вереdtвсьхи11и .двох 
АJІорів у свого вtтчиwз І~Іихзі1.1Jа 

С.~авинсьв:аго і розграсsу:вання 

ни~ його 11аnна . 

СпрЗІІа про неоднорsзовf п~di т-
тя Мих~ІіJІоц БорзакІвськиu t Ro 
го двоюрі:дииu dрато1.1 вНІвьковю ' 
канце.ІШрисrоu Іваноu козака с . 

Некрасова Г.ІУхt:vаькоУ ооtні Ні :11овtю1 

..инського па.tІІ'У Фе;цара БJхнав - П4~чня 
ського і ПОf1ІОЗИ І!ого В0и'!'И . !750 рр . 20 

8905 16949 Справа про поdиrтя вtІІ:сько -

ви11 товарише1.1 ГригорІєw Си.~еви 

че1.1 Уляни Іванівни , ;цруииwи св -
щенника о, Соdичева Г.лухівсько · 25-28 1ювт ~я 
соrні Нtиинськаго по.111<у Usкapl 1748 р . 6 
ІІкиwовича , -
Ар)Ж, 11 \\ Pn УРСР 1980 31• H )/(i- 12t. 



д••оn ро-

890 !6950 

- 289 -

'"О'О"'" " ' І 
Справа про прив.rаснення .11і 

каре1.1 Боко1.1 дверей , віконниць 

1 отоJІа писаря Ко11іоU Rконо1.1і ' ~~в~~~еон -
Роwана Кочукова. !74"8 р. 

r747 р. 

890 І595І Справа про суперечку за хут 

8909 І6952 

89ІС Іб953 

Іост:!рський Лубенського полку 

~~~к~~::~:о~и:У:~:~~::1.1 0 :::: ~:~~:ада 
ком Стефано1.1 Піковцеu. !748 р. 

!748 р . 

Справа про захоnJІення батур1 lн
ськи1.1 оотнико1.1 СШексtєи ,llet.m.-o -
СЬКИІІ коня у посполитого павJІа 

Пархо1.1енка та побиття його са - 21 жовтня 
J.ІОГО. !'748 р . 

Справа про спроби лриJі.Уцько 

го 1.1tщанина Григорія Се1.1енютн 

відібрати у Со,~іі' Кіщратівни , 

·удови При~І!JЦЬІ<ОГО ПОЛКОВОГО суд 

ді Івана Іdар1<овича , !1Jеб.ш і 

!1JУНТИ , захоплені у нього покН 

ии1.1 оуддею. 

2 вереси -
24 жовти 
І748 р . 

89ІІ !6954 Справа пvо захотт.л.ення бунчу-
ковиu товарише1.1 йосипоu Га1.1аJІtє 
трьох «оней та упряжі у JІЮдей 

kтолкового гадяць«ого сотника І7 жовтня 
Івана Uанка . 1748 р . 
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І 
89I~rt6951+/2 Слра:ва про звхоn.~ення нtжин 

8913 І70ІІ 

ськнu по.1ковиu xopyнnu Васи.1е 

Гривоn грун'І'Ів в ua~rнoc'!'f :га
;цяцького по.~~кового оотн.ика Іва1 а 

Нанка ху'!' . !(ао •яненкtвськоІ({ 

Лохвиць:в:оі' сотнt дУJ:Іеиського 

полку. 

Справа про наuагання гJQо'хів 

оького оотнИ1І'а Jtе11 • яна 'І)ряноь 

кого віді6ратн у свого зя'І'я 

ніжинського по.11кового хоруниог 

Васи.ІЯ Гриви nрю1ане nокtІtної 

,'/І.ОЧІ<И . 

89111 f78f17 Справа про суперечку за бор 

зенськиіt рату111ниR С'І'еп ui.a бор 
зенськиu nporononou Іваноu Дл-

6янськиu '1'8 а611и'І'ованиu ніаин

оькиu пововнu о6озниu 1І1аноu 

Ве.іичаовськиu , коwпані ііськиu 

к"1 ••• 

14 !ІОВ'l' НЯ 
І748 р. 

8 червня 
!748-
19 січня 
І749 рр. 

поJІКовниаоu Гна'!'оw Часникоw і І2 грудня 

коза.ІІ"аІLИ с . Краои.І'!овка Борзен- ~~4~РБНЯ 

!2 

оькоЇ со'І'нt Иtинноького по.пку , !750 рр . !8 

89І5 !8437 Справа про оdразу кani'l'an-mi 

Агрипіни (ЯІанаоІвни Івковоі' 

осаву.юw ІваницьхоУ сотні ІJри

.1уць1<ого по.п1 :Ьснлоw ,l.е11 • я110 

ApJ•. JlІІРд VKP 1986 Зам МЗ1G - 12т. 

5 .І!D'І'ОГО 
Г748 р . 



8916 18'134 

- 24І -

Справа про на1о1агания По.11тав 

ського Хреотозоз»и•еноького 

uонасrиря повернути вІ;~r,писз ни й 

в 1742 р . перев t з на р . Пеоо.11 

п і ;ц u. Озтап• єю Миргоро,цоькоrа 
полку . 

89Г7 І8428 Справз про захо11.1ення 6ун-

8918 І9ІІ5 

ЧУ1<овиu rовари11е1о1 Взои.ие1о1 Гу

;~r,овичеw НІІВ , оtно•а'І'еіІ , гаlв , 

х.иІdа , сіна . dу.цІве.аь J ;ir,вopJв 

у мззхів І.Іи!ІіХtвоького хуреня 8 березня 
Старо;цуdсько'і поsоР.оУ о отні, 't' g4~ёреоня 
.поt'Jитm їх оа~.щх , І749 р . ІЗ 

Справа про захоп.11ення c:rapo 
хубоьвиw в!Утоw Анrоноw Ко~н

кою ;цвору , opfdpa , rpo!llert , тка 

нии "а різЮІх neчe:t у козака 

СтароАубської na.noвoY corн t 

пав.ІІЗ КаJІеникова , -ЗНІІ1'ення !l:or 
боргови х оt1-11І кІ в І за ковуваІІИя 15_16 черв я 
ІІ ого в кайдани . 1748 р . 5 

8919 9ІІ6 Справа про розшук 6ir.11oro о .1-

;цаоrа .1е ІІ:6-rваРJІ, :ІУ Преобраиенаь ІС- 15 черв ~я 
к о го nолку СІlекоtя ЯзвІцова . І7<+8 р . 6 

8920 І9ІІ2 Справа про пове1;нення у ВІ й 

ОЬFОІЩ:! Скарб 49 жрСІ . 83 з/Ч к п .' 

витраченУ.Х на ;цооtавку в /lоокв 

поручи1<а. JJtйб-кJрооироькоrо по . -~~Р~:~езк -
ку JІанського . 1748 р . 7 
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:-.." 1.ІІ••ОПРQ· 1 ЗА ro JI O Ак 11 

•І• . ..,меро 

е02І 19113 СnраРЗ npo ПООІJІ\І'У В Харків 

'оззкз Старо,цубськоУ no.uoвoI 

j:: от11і Сергія Б.І:аакtвського д..пя 

~озслідування сnра:зи про триw!ш 

І:І я :в тюрw і, nоб11rтя t nогр36tва - · 
ІЯ ІІого харкЇDОЬКИJJ ПОJ:КОВІ111 су і~ ~с;~~; !І 

tui eю O.i:eкcaiщrow lорноr.tазо:виІJ . 1748 р, ІО 

8922 І9ІІ4 Ссравв npo наnа;ц nt;ц;цаних 

~ЗКЗЕСОВОГО CO'rH\fKЗ СІ!ексаЕ;U)З 

І~ t.11атови<rа на ;цІw його СІратQ 
~упчуковоrо тоіІарн~а ІіІіха~.11а 

1'1 і.1зтовича , побиття братової І 

р.ахоnлення деояm r:ln а:ит:~ . 

І5ЧеJ):8ЕЯ 
І74В:. 

І7 черви.'! 
1749 рр . 

8923 І9І72 Справа npo стягне~!НЯ старо,r:у -
ькиw 1.1і'-аниноu Савою Нfn1нце11 

~opry з свого,оаrра qуичухов9-

ІЗ 

1Го товзрвша Bacи.vr І)';цовнча ;ц.!!Я І кві'fня 

~кn.иаrи боргу с~ро;цубськоW] ин f~4tерезня 
tr eJІIO ..іаnію Коnцевичу. , 1749 РГ · 29 

8924 20162-< Справа про повернення nоuіщн 

~у ;цруии1ш і ;цtrelt 6tr.11oro кріп -
~ а Сrеизна звазрзІна , ззтриwани 26 січня 

р а з.аодіІісmо в w. Ворон!.s: НІ1!И ·rf:Crona а 
ького no.rкy , !750 рр. 35 

89)5 2.0t6 ·д;~- .Z:онесення СІунчуковоrо rов. ар11 
а Івана Jуравкн з. nроханнп11 не 

nос11.11ати :а noxtд храснохоJІЯ;JІ.И.І!С -
ого сотtшв:з гетра Wаксиuовича , 

якоwу доручено наrJІЯ:Ц за х.0.16011 22 ctчнff 
:і CiHOJ.I' . І748 р , 

І.р~•· ЛІІР.11 УРСР 1980 Зо м JtS7C - 12t. 
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892f 20SІІ7 Сnрзва про суперечну за гру -

89(!7 20348 

8928 20051 

8929 20352 

ти в Uонастирсьнt!! comi При.1.у 

цькоrо по.uу wla родиноr:: dунчу 
нових товароt:в Раковичі:в та у рави-

те.11еw waєn:Jв reнepa.1!-waJ!opa 4 dерезІ!я 
Га!.І'Т'а ,liowtнtкow Суднекоw. I71f8 р. 

Справа про вида~у о;цяrу і 

взуrтя ко.tодникаw г.11ухІ:вського . 
острогу , заоудаепмw до заоJІзн- 7 dерезня 
ня на кноринt podorи . І748 р . 8 

Справа про вf;n,nycx на порук~ 

В ' ЯЗНІВ г.11ухfвськсЇ СОТЄІІНОЇ 

І'юрwи КJ:tииа К.І!ьо:ваного t Кузь- ~І кgЇrл~ня 
ІІИ Коваля . !748 р . 

Сnра:ва пJ:V;І роарахуики по ут ;~-

11анию се.11! трениого з о:воду 11і.1 

Іриною ,lіе11 • янІ:вною , удовою зна 

хо:вого товари11а Гадяцьхого по.u 

~~~:к:::е::;r::е~Ї ~:~:: R r~~::.н 
.1еdердою. І'7Ч9 рр . ПО 

893С 20353 Справа про nо.dнття тре116очеL 

:вtР.оьковоУ wузики Y.11acow В'.1н;nоr 

д.:вороnоУ иJнки канцемристз Ка 

цемрВ .WінІотерського правлін 

ня Васидя Васи.11ева J.lелані1 та 

образу ;в.очки ВаоиJІева Пелагеї . 
9- 14 черв~ в-

1748 р . 3 
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:: І ~= І •.со• о "" І ;;:;:::j .. ".~1~ 
аатw І •"..,. J ••в• 

89ЗІ 20543 'Іо.ІЮ6И'І'ВЗ ЗІ!З'ІКОВОГО rовари 

ша При.пущ.кого по.:11к7 Івана Ярw: -
кова з прохання11 перенести слр -
ву про по6Н!'1'Я його Яково1.1 Сад 

не:вськиw і неоп.пиу йо11у бoprf 

різни1о1и осо6а1111 з nри.11уцької 

полко:воЇ канце.ІІЯрtУ в Генера.пь 

ну військову І<анце.11ярJІ) 1 ra ре 
ЄС'І'Р його dор&НИІ<ІВ , Cf8HOll на 
ІН3 р. 

8932 2о;45 Справа про вtилуск на во.ш 

С.Іу:ииrе.пtв ПО.ІІКОВНИІІ'З Че.'Ііщева 

які вчини.пи кpa.uizJ<y у глухів-

березня 
1748 р . 

ського жите.ІІЯ Івана Яновича І 27- 28' -rpai tJ я 

Сіу.11и ни1о1 прощеиі . І'748 р . 4 

89~ 20647 Справа про переси.'Іку у ВіІ!-

ськовий скарб ІСІ74 крб . 74 , 5 ко • 
зіdраБ"Их з Ніжинсьхого попу за 28 rравю 
січневу t>pe~11y І74Ц р . 1"748 р. 4 

8934 20548 Справа про з • яоуватr11я украУн 

. сьRогс лохо;ц21ення Федора Шевчен а 
кріпака по1о1Іщика Рильського ло-

віtу Фео;цооtя Браоова ;ц.ая зві.иь 2~3тg:~~~ 
нення \Іого з кріпацтва . Г748 р . 

8935 2С642 Справа про лока~ання оо.~;цаt'З 

Грен~rnррської роrи Г.1ухІвського 

гарнізо11ного по.аку Васи.111 П.tе!!І 

кова , сп!Rwаиого на з.11о;цfйотві 9 червня 
у дворі r.11ухіВСЬRОГО СОfИИКВ Де }~4 ~fОГО 
1о1 • ииа 'JУрянського . f153 рр. !І 

AJ>ri<. ЮІРZІ. УРСР 11'86 з •• Іt)<$- 12т. 
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8936 ZC641 Справа npo с'І'ягнення з секун -
!lайора Трунова 466 крd . 5 коп ., 

роз'І'раченних mн1 nfд час управ- 1 кв і тня 

ІJІtння описниш1 контакузинс ьки1щ ~~~,;;0 
маєтностяwи . 1750 рр . 

8937 21732 Справа про виді.11ення ко!їІтів 

JІЯ відбудови даху на пр11uіщен-

1Нf архіву ГенераJІьної військово 

анце.11.ЯріУ , яке потерnіJІо під ч ; с~~ ~~;вня 
ОJІІЄJІІі 1748 р . 17~8 р . П 

8938 21888 Справа про зві .чьнення Глухів 

'ЬКОЇ сотні Нів:инського ПОJІКУ 

!в ід посиJJки козаків на фо рпости 

РскfJІьки її сто.JJ11чне становище 

Ізиuагає Від них ПОСИJІЄНОЇ C.lJЖ- 17- 18 черв іЯ 
Jjи . 1748 р . 5 

8939 21898 Cпpa:irn про звинувачення ні -

хинськиu жителе1.1 грексu Діаuан

~ієu Авверино , глухівськи1.1 вина 

Ь е1.1 , військового канцеляриста 

вана КотJІяревського у крадіжці 

І> нього 60 крб . різною uонетсю. 

894( 21899 Донесення 'І'З екстракт розслі 

дування про клопа'І'ання козаків 

Іваницької і КраснокоJІЯ;цинсь-

липня 

1748 р. 

(ОЇ сотень Прилуцького полку пр 

атвердиення ї:r в козацькоwу от: - 26 червня 
ні . 1748 р . 

п 
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•·• І '"~~· 1 " ' 0
'" ' " .,. ....~ .... . 

8S4I 2І96І Справа npo вб•иtуl'Іання знач 

кового tо~ариша ~рн.ауць1<ого поJ 

>У .:~r<и1.1з Тh:wошевсь1<ого та прий 

няt-тя :\ого сина Івана на СJІУJІ.б 

КанцемрІУ ; чолобитна зна11кср10 

го rовврищ1 Лри.tуцькоrо по.~шу 

Івана Rpi.taкoвa про побиття , йо 'Р 

значRоmв~ rоваришеt.t Іваноu Нов· 

цькиw 'l'З захоплення с і ноаатІ і 

вкруб!ІННЯ: пущі ; 'ІО.Іобитна :1рwз 

кова про захоn.1ення березІво~юф 

оотникоw raвrи.!ow Чар11уuьв;иw 

його во.11а , та справа про захоп 

л:ення і прода• wаІ!:на Ярt.tаковв 

його кре.дитораwи ra арешт J ло серлня

биття нюш !!ого оаuого . 3 r'l~Y"~~ 

8942 2І985/ Справа про спробу орІбрянсь_ ,,__ 

.го сотника W.Яко.!И Троцинn пере_ 

кo;D.иni затвеІ!;)І.аен•'D запо:вІrа 

його ба'!'ька , аб:nитованого оріб 

рянського оотннRа Антона Троци-

ни , за яккw ба'l'ько nозоав.nяє ~/~;~~: 
JІого опадщини . !748 р . 

8943 22000 Справа. про стягнення к.оwанди 

рованю.1 Канце.!Ярtєю вНІоьковиw 

канце,м;р:1сто1.1 Григорі єw :.:Иронов 

ОЬRИІ.І НЄJІ;ОУІ.ІОJ( з не11.1атниRІВ 2І .mtoro 

1

, . . " . . 1;.::::-
."_ 1 ••••• 

!5 

по.цатків в Старо.цубсьRоt.tу по.юсу 1749 рр. 2І 

Ару«. ,, \І РД УРСР І9М З1 м N37S- 1 2т. 
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Справа про уmс;ш вtІіськовиu 

канцеляристоu Пetpou СтороJіенко r 
!Удови свого двоюрідного dрата 
бунчукового товариша Михай.nа 

v'l'ОрО!tЄНК8 Ганю! та ЇЇ uа.110.nіт

~ ЬОГО сина ; указ з іuператороь

кого каdінету npo nрнскорення 
jрозгмдУ справи про захо!!.nення 

при.пуцькиu- f!ОJІJ(овникоw Григорt є 

а.nаганоu зeld.ni , щв!і і худоdи 

поручика .nейб-гвард.і ї Грена -

ероької роти Роuана Струrинсь- і~вg~Еезня 
:\ОГО . . !748 р. Z7 

І745 р . 

8945 2202І Справа про к.лопоrання значко 

цr 'l'Овариmів і: відкупщиків Ста 

родуdоьмго поJІКу Софона і Мик ли 

()ркевичfв про зне1нnенпя відкуп 

НОЇ суuи , оскі.ІlЬКИ сенаrоькиw 

указоw заdоронено е~rолорт горі.

ки з Лівобережної України в Ро 
сію і донесення про nо6удову се 

.11ітрених заводів в Миргородськ( -
wy , Переясмвськоwу , КИ ївсько-

w.у і Стародуdськоwу по.11ках , та 

донесення про стягнення недоЇ1.1( rк28 .i:rиcтon. да 

з неп.лаmикtв nодаткtв в• Старо ~:~ЇЇ 
дуdоькоwу noJIКy . І760 рр . IS 
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~·~~ І .......... 
..,".,.. 

~ ........ 
І 'u•щ.../-;;;::-••<І'О• І-•• 

11'1l'f'. 
8946 22097 Справа про хрзхtпу І.Іе.1а111кою 

,tушенковою та ії синоw АндРієw , 

підханиw Оунчуковоrо товари111а 

Істе~нз !.!ик.11аmевськоrо , скрині 
одяrоw та інmиw wa!!нow у лікаря 

rарнізонноrо Глухівського nо.ІКу 

fnеwентія ГІЗJІ}(ОВОЬКОГО під чаС 
І<!увmоЇ 11 Глухові noжe.s.f та указ 
КанцеляріУ про виконання рі11ен 

ня Сенаrу про 011rра 'fІування чле-

~ І:в КЗпце.tЯріУ за при~о.і чо.11.оОн -І5 Оерезf 1 
!ної турецького пfд:~tаного Marowe r~~Рввя 
~а Cyda!:lf . !7_49 рр , 

І748 р , 

8947 22І54/ О Спра:в_а про розшук в архtві 

іканце.іЯр_ії warepla.1J:в пью ьюзwе ':У
Івання грунтІв wаєтностІ l!fІ!сько 

вого товариаrа Ан;1,рІ я КощзероЕс -
ІкоNІ о . Світ.111чне Варв11нської , J~ =~~:;~r 
fсотні ПJ51дуцькогt1 по.пу . І748 р . 

8948 21552 Донесення Генера.1ьногt1 :вtnсь 

кового сур,у про неоОхіднfоть ре 

ионту П}ІІwіщень ГлуХtвського 
острогу ; у ка З Канцелярf ї про ро -
шук ко.110,цникfв , як! втекли з 

острогу ntx час noa:ea t в w. пер -
· яс.1аві і реєстр арешrані-tв пеге 2r серпня 
ЯО.1авськоrо ocrpory . . 1'748 р. 

Jl.Pt•- !1 1\l'JI. І'КР 1986 Зо ~ . ... 3711 - 12т. 
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894~ 21599 

895< 21548 
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Укази Канце.ІЯрІ У та рапорти травяя 

по.111<ових рахункових коuІсІ!І з fе4~пня 
питань ,в;ія.11ьнос'І'І 1<oulclii . 1755 рр. 

Справа про прискорення розг 

.lл:цу ніш~нськиw грецькиu брас -
воw , за учасrю нІиинського по.11 

кового обозного ЛеонrІя Гранов 

ського справи ОІ.ексfя Бмковоьк 

го з ніжинсьв:иw грекоw Іваноu 

FCauбyp.teє1.1 . 
І3-І5 АІ!П 1 
1748 р . 

54 

895! 2!546 Справа про приведеЮІя до np1 -2 жовrня 
оя~ різ них oot6 духовного і с іт-f~4rарв 11 
сь1<ого станів . · 1750 рр 24 

895ё 22158 Справа про стягкення бунчу -

895S 22965 

1<ови11 'l'oBaJ1111eu neтpow Гор.1ен
коu боргу із значкового 'І'оварм 

iaa С1'ародубського по.п1 Федора 

ДеСЯt'ОВСЬІ<ОГО . 

s JІИС!'ОПа а 
1748-
лиnня 

1749 рр. 12 

Справа про захоnJІеНІІя і вир:, 

6аІП:Ія гаю nри.1уцьки11 по.1ковни 

ко1.1 !'кЗ'І'ОІІ Га.~шганоІ.! , нині поwЕ ~
JІИІІ , у значкового 'І'овармmа при 

.ІІ)'цького по.пу Гр!горІя 3е.11енсь 

кого , '!'ех нинt пок!'-ного та ра 

порr nо.1та:вського ПО.ІКОВНИ!t8 Аф
рt я Гор.аенка про розпорядження 

дане вct.u уря;цо.u по.u-у не кон•, 

vtрwовувати без згоди З боку ПР)'"28 вереон~-

~~~~ т~~~/0 ~Yз~:~~~o~0f~~:~~~gt ж~~~~я р , 
сько'{ капеМІ/ , бYf!ЧYJl'OBOWY !'OJH 
риmу Івану Раковичу . 



І ~·~~ І "'"""'· 
•o~tpo 

8954 22966 

е95~ 23І33 

895( 23І34 

8957 24007 

8958 2ЧС98 

- 2W-

· · · І ;;::;'І .. ::,:1 ·::: 
Сnрава про повернення на по 

переднє місце проживання жи теJІ 

ки с . Conиtti J'JІУХfВОЬКОЇ ОО'І'Ні 

НіJF.ИНСЬКОГО ПOJJ!tY Hacwcfї Шу

гурової , затриuаноУ без паспор 

та в u • . Оевську . 

Справа npo ЗГВ!І.Іl'І'jІІЗJ;НЯ Ва-

23-2Ч 1.!0D' НЯ 
І7Ч8 р. 5 

си,11е11 f13В.ІІО1ІОЬЖІІМ ДО'ІКІІ СООЮ!Ці ~~ і~;~~ -
коrо д.якз J1erpa 'tІе:цороІ!!І. І74І" р. 

Справа 11ро а!'е!Іт і nо:верl!ен 

ня влас;шкв11 6Іг.1их крІпвкtв 

Єрuолая ГавриJІова rв Аrрвфени 

петрово ї . 

Справа про присkорення розг 

JJЯдУ справи про утиски ба!'урин 

сьюн1 соmико11 Q.leкcfєu деuИ]І,оJ 

ськиu козаків овоєі corut . 

Справа про звинувачення гщ

хівсьRиІJ сотни1<оw деu•яноu Ту

рянськиu оuотрите.111J КоwІоії "Єко 

І'ІОІ.Іії в Нtансько1-.11 псшу капі 

т::;на Вас~~.ия По.;:нко~;а J гва.1т -
вноuу п:~овЄJ;.енr.! через 1tзr~1л 

9- І7 
.11истопадв 

І748 р . 

8 J!ИПНЯ 
І748 р . 

niJ:. 1.1 . ГJІуховиu 6езnаспоr!'ного 

х90..~:~~цького i:t111aн11P."a з капіт<~! -

ською скринею t :в 061;.;зі н~н1 ~3.ч~~~~Н<t 
карау.11Ьних t ооrенної oтt1rr:1111и . І748 р. 

ІІІе(І за •. н3"16 - 1 2r. 



Сп,;ав11 rтро пере;цачу в Гене-
ра;;ьнп;: вf>іськовиА су;ц оправи 

про причетність ;цо<~ю1 пt;цпмков 

ника Баокавова , дружини вНtсько 

noro ка1щеляриста fІково По<1е1<и , 

ДарlУ ;цо кра.цtжки речей t дорог -
цJнноотеІІ У· дРУЖИПІ! ЗНІІ'ІКОВОГО 8 .mшня 

rовариша нtиинськоrо no.r.xy Гри~ Ч"~рвня 
горtя Го.ІЦІНКІ1 Ara"t ї . f749 рр . І4 

Є960 24~" Спрара rтро з ІІ!'Вер,11,аення ново 
оnр!І!ИЕИ в коuпанІІІськоwу 110.mcy 2~ :~~:я-
ПавJІОва , І748 р . 

896! 24!52 Справа npo в11;ца<1у 6у11<1уково-

:JУ товзриmу Федору ЧуІІкевичу ко 

rтіІІ з універса.;:ів rетьwанз Скор -6 .1:>1cтor.;._ia 
rта;цськоrо. І748 р . 4 

8962 24!64 Сцравз про повер"енн yioвt 

е965 ~'+І65 

r.11ухtвоькоrо сотника І.!атвtя /.Іан 

<(fвськоrо , нині дружині вf~-оько 

вого канцемрио та ваои.11я JypaI<o -
ьІ<оrо , Ксенії Фе;цорtвнf П 6ir ~; ~g~~:~ 

лоrо кріnзІ<а Якова Полякова . І748 р . ІО 

"Ізвестіє" КанцемрІУ аіtніо 
.ерськоrо rтра:в.11tн11я про припине -
~я оуцt.u.них аре11тt:в роокольни 
~ Ів по JІіво6ереа:ніІІ Україні . 

І7 а:озтня 
!74'1:1 р. 
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.-..:. 1 11.е.ІОІІро· 1 З А Г О .11 О 11 ~ 11 

•·'• . ..... ,.. КроІоое 

е%ч 21./Ібб Сnрзва rrpo про;цаи dуl!'Іуко:в,1-

8965 2-.rє1 

1.111 tоВЗf'ІІІІЗІІИ Тltwo"lfєw t Ро11ано~ 

Затиркевичаuи без nоrодиення Jз 

СВОЇІІИ 6р8Т<>WИ dУНЧУКО:ВИ~ ТО

В8рИІП81.111 ,Яковоu: f ДІоІитроw Затир 

кевичаuи їх оnі.пьного воло;цtн-

ня - ОатькІвськоrо двору в w. І7-2І аов ~я 
Чернігів . І7Ч8 р , 5 

Оправа про повернення на міс 

це ~оживання затриwаноrо СІез 

паспорта в Севсьніrt про:вінціЇ 

козака с . Сваткова ДруrоЇ nмко ТТ жо11тн11 

І:в оі' сотні Гадяцького полку Федо r~:;ого 
ра Ісика . І749 рр . 

8966 24!68 Справа про розІ!Іук оtарост 

Іс. КувечичІ JіІЮецької comf Чер 
нігівського ПО.11<У ІІЗЄ!'НООТІ син 

\dунчукового тов&ри11а Сrе~ана 
Ік.1аmевського Івана , Сеwена 

уч11а , Аи;ц~Ія Горо;11,ець.кого , 11!!!! 
Ік а Красн,11івця та 11а11ара Харка , 
ІБ! .поуса..., я1<І вret<JIИ вІ;ц хазяїна 2S- 26 вере нn 
не раз рахувавnшсь . ,І7Ч8 р . 6 

8967 24І7І Справа про переведення на 

ін11у к:варпру вІ :~сько:вого tовар -

І::~ а Чернігівськоrо nо.11к1 :Юсиnа 
ІБакуринсьJого за знУІ,ання над 

Рі t.1 • єю госпо~аря к:аартири Семе- 2І-?3 :верер ня 
Ін а !іатвієвича . І748 р . 4 

Apf~. Л \\РlІ. VPCP 19М З•• N 31t - 12'< 



896Е 24172 
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Спра11з про захоп.1евнл .1у6ен 
ськи11 по.иковиu ооаву.11.оw Сrе"оз

ноu Корсуноw поля у сенчансьно 

го оотнина Івана Криштофо1111чв . 

КріІІ••• Про wо· 

19 вереси 
І748 р. 

8969 24І76 Спрзвз про покарання /арешт 

8970 24175 

і о!Ітрафування на 12 крб . / коз -
ка коwпаи!Jtськоn по.цу nав.1ов' 

Степана Кочуренка за неоправеJJ. 

.tИ1ІУ скаргу в Сенат на невкn.!а 

ту ~owy по.11.ковою с rаршИною пор 

цtйних , рзціонних і возових гр1 ~Ов~р~~~: 
11еІІ за І741-І743 рр . І748 р . 

Справа про ВИJJ,ачу C!Ytf'IYKOBO 

uy товариту Ніжинського no.rкy 

Григорію Яснопо.11.ьоь1оuу копії 

універсалу на звання бунчу1ово 

го товариша заw"fсть орнгіна.1у , 

яки~ загинув пf.t час пожtиі . 

19 серпня 
7 вересня 
1746 р. 

897! 24І77 Справа про арешти безпаопор · ~ 
них купців з По.пьщf в НІжинськ( ~І в:~і;~~ 
wy по.пку . 1748 р . 

897 24І79 Справа про одерааннл 11iJJ,owoc 
тей про поаеаі 11 При.tуцьхоwу О-17 вере ня 
по.1.ку . 1748 р. З 
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1:::1,".,.", ", І 
8973 211!80 Справа про уоуиення с'І'аро,11.уО 

ського ПО.DСОВОГО cy;u,J А~црія 
РуОця в t,ц розг.ая:.у оуnеречки за 

грун'І' змороw t угіJІJ(Лwи wi• ко 
закоw ПОJІКОВОЇ оотнt Староду(І 

СЬ!С:ОГО ПОJІКУ Фе,11.ороw ІУРЗВКОІJ 

та удовою його сина Роwана , 

! '"·-·~-;;= ........ І ····· 

а нині J.PY&J!HOIJ сrародубського 

wtааиина С:зви .!!іРнця , WaP'fюІJ . 
~І серпня 
2 вересня 
І7Ч8 р. 9 

8974 24203 Справа про з • ясува1mя ао•.ии -

восrt переносу су;11,овоУ справи 

в по~коьу ка11це.11яр~ю , якщо оот- f14~удня 
ник r сотенна старшина Оу;цуть 2 zювтил 
вІдведенf позивача1.t11 . !749 рр . 

897~ Справа npo приои.11ху в Г.11ухів 

ську сотенну каице.аярІю каице.~я 

рис'І'а Ге11ера.tьноУ віІk:ьхової ар 

rи.tepi ї ІВСІІІЗ )!орrацькоrо І пІ;11, 

канце.~яриста Роwзна ІJеt>ровз 'І'З 

про приwу111ення Ух до свt;11,чень 

у оправі ;11.l)УJІИНІІ сержанта Некра 

~::а r::;~~o: ~~~~~~~=~иw Oypwic f17fi~~~я 8 

8976 2ЧІ85 Справа про звІ.1ьне11ия з -пі;ц 

ареш!')' затриwаного Севською про 

вінціап.ною Канце.ІЯрJєю урода:ен 

ця с . Сороко111иця Остерської со'!' 

ні київського по.аку оеwІнар11с'І'а 

Федора D;егJІовського . 

A1'J~. .~14.РД УРСР 1986 З•>r ...Ж - l:h. 

"Q О !PflHI' 
І вереси; 
І7Ч8 р . 
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8977 24І84 Справа про доведен1ш до пол 

кових канцемрНІ указу Сенату 

про заборону вжива ти в канце.11яь 

ськоvу .листувЗнн:і mrули генера 

~ітету і про нап~сання ген'ераJІt 2Ов~~~~~ 
тJ.11ью1 по чинаv і лріз:вищаи. !748 р . 

8978 24І85 Спрам про затриvку і достав 

ку в Г.11ухів купця з 1.1 . Бе.1ев 

AH,Mva МаmкоВа дJ!Я с~гнення з 
нього подушного податку за І74б 25 се опня 
І748 рр . І748 р. 

24І82 Справа про ВИКJlИК в "'· Г.1ух! 

бунчуково го товариша Ворз енсько 

Іс отні Нt'sинськоГо поJІКу Карпа 
!чесного . 

8980 24І8І Справа про лобудсву в м . Ста 

Zl серпня 
І748 р . 

µщl(у6 двору дм розwіщення гар- §б ~~~~~~J 
нізонних обер-офіцерів . І748 р. 

898І 24282 Справа про оаuовільне стяг11е ~-

Іня ігуwеноw ГУС'l'ИНСЬКОГО wонао - . 
-1"ІІРЯ І~е.11хиседеко11 Вогдановичеw 

.рwарко:вого 1о1ита з ~устннського 2 Аи~rолад~ 
риарку І748 р. Г748 р_ 5 

Справа про розшук на Jіівобе

ев.нН УкраЇні :волоцюг Герасиwз 

!акарова , Івана Григор•єва , З .r.истопад 

·~едора О.Пекс і єва , !:Вана Се!Jенов ~7~fчІ!л 
Хо1о11! Варфо.nоІJі єва. Г749 рр . 
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8983 24279 Справа про розmук Єнакtя Во 

1ошина , с.аужи..-~.ая генерзл-uаГ:о

ра кн . кантеwІра ra kaitpa Пет 
рова , с.пуn11те.пя waitopa 1<н . ДШІ -
ра Кантеuіра , які повтікали ~~;~~я 
об Ікравmи своїх хазяїв . f748 р . 

8964 24280 Справа про вик.ІІИк пиоарл Ге 

нерцьного вt'Іоькового ст 1в -~;і~я 
юз Піковця АО 11t0Ця с.1уаби . І748 Г · 

8985 24039 Справа про нцання ;~tозво.111 

8986 240ІЗ 

г.JJ:ухtвоькоuу соtНІІку Де1.1 • яну 

Турянсько1.1у побудувати на своє 

1.1у ;ц:ворt /якия· згорів пfд час 

похе:е:.і: 23 травня J71j8 р . І хату 

кон:'(Ііоковану ниu за борг з t;y.m -
ГоJІовсьжого хите.v~ Івана савче 7_8 .1111miP. 
ка . І748 р. 

Справа про гва.11tо11нt наnади 

хорунжого rенераЛьної вІІfсь1<ов ї 

aptи.11ept ї О.Ие1<оандра ПНm1<евича 

та ііого сина Леонтія на ;цtw ко 

зака с . Кнути Новоw.nинсь1<ої со -
ні Ніжинсь1<ого ПОАКУ Сави Харч н -

ка , побІІftЯ !!ого f зах л.uення ~~~~~;я 
ІІого виборного коня. І'748 р. 

8987 24014 Справа про позичку вапна д.u 

peuoпty г.аухtвських церков у 6 .!Иnнл 

1'"•=1-;;:: •• , .... j····· 

Коwісі:ї по буд!вrmцtву г.rухівс -~4~авня 
1<ої Соборноr церкви . ' І749 рр. П 

Jl.py~. /І\ІР.!І ~РСР !'ІМ 3• м НІ31~ - l?r. 
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8981 24015 Справа про надання квартир 

для ко1.1іоії підполКовника Вас11 
ля Чернишова , призначеного для 

розбору справи путимьського 

tгуменt~ з uайоро1.1 Долwатови1.1 і ~- 8 липня 
поручикоu Ізноокови11. І748 р . 

8989 24016 Справа про перевод копі ЇС тв 

протокоJJьного ві;цділу Генера.!lь 

ного віІІськового cm Марка Ко: -
ловського на посаду підканцеJІЛ П .пипня 

риста КоuісіЇ ЕконоuіЇ . І748 р. 

899С 24255 Справа про невиплату капіта 

899! 24254 

ноw дев • лтоІ роти Архангелогор 

ського піхотного полку Зиновіє~. 

Шевелеви1.1 •грошей за взятиІ! в с . 

Посудичі Почароько'і сотні Стар -
;цубського полку добовий фJ'раж 

ДдЛ П'Я't'ІІСОТНОЇ !І"ОІJ3НДИ СJІОбід 

ських козаків , приІо(Jmення ЮІІІ -

зака !(узьWІ Лобка дати розписк~ 

про одержання rpomeJ! , побиття 
і uор.nуваннл Іtого та говорення 5-16 бере . ня 
о.11ів заборонених указоu петра І748 р . 4 

Справа про поси.пку в Старо

дубський полк військового канце 

JІЯриста Григорія Мироновського 

д.ui о тягнення з неп.патmнав по-

датків і зборів недо'іwок за 174 -§~ g:g~~f:
!745 рр . І748 рр . 9 
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К роІ•н 

Спрзва про ві;;~.правку в Си

бір Ra зас.11аиия .11.ев • яtи ко.110.11.-

никfв t оп.11ату Ух JtOCtaвк~ JtO J~р~~езня 

І ,~"."'1;;;:::-·О<•'<ІО І •u•• 

Москви. !7Ч8 р. ІЧ 

8993 2425І Спгава npo nеред,ачу в Гене-

ра.1ьний вНІськови:t суд оправи 

про гва.:итовниіІ: напц Сіунчуково 

го tовариmа Оиекса~щра Сакевич 

на дtw ві;а,сrовноrо 17сара І.lоJІ

давоькоrо по.аку Васи.~~я Казаку.11 

t захоп.1ення на ЗО кр(! . рІзноr 30-ЗІ Сіерє яя 
wайна . І748 р . 4 

8994 24224 Справа про JІ,опит І звільнен 

ня з СехреrноУ !COІAIDtY старо;цу -
ського ииtмя Андрія Спзсиби , 
яки:~ Rаntдпитку назвав г.хухtв-
ського грека Q~знаоа Анастасі - З''-цвересн 
єва па.в:іє1.1 . 1748 р. 4 

8995 24249 Справа npo нSАа ния лри.хуцьк -
цу лолковнюсу ГриГорію ГaJJaraн 
відпуст_ки на рік за ро;цинни1.1и ІО березня 
оботавиt~аw~ . !748 р . 

8996 24776 Рзпорm ПОJі'rЗ1!СЬКОГО по.акав 

~ика Atiмiiя Горленка та лереяс 

І.n:авськоrо поzковНІ!ка Се1.1ена Су-
1,ииw;и про о;а,ерz:анзя нцfсJtЗноrо 

. Канце.ІЯрfї сенатсьІ<Сго указу пр 

призн;:::::з;ц~:~:~:~ ~~::::~~ і2 т~;~~~J 
ро 1.1 в Казань те про повtnоw.11енн І748 р . 

ПIJQ.1P.e .ТМ.NМ 1\(\t'l!idCi№. l.3111 - І~•. 
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8997 25040 ЧоJJо<іиrна жиrеJІЯ с . Нова ГрJ-
ля ПоJJковоЇ сотні При.11уцького 

по.щу Марка Клиuова ттро віднов

lu.ення йо го в І<озацькоuу craнt у 
ванні зна<rкового rовариша. 

Сі'fНЯ 
І748 р . 

8998 252І2 Справа ттро поста<rа11н11 провІа 1 - 3 жовтня 
у в К:реuеН'Іуцьки ІІ ві ііськовиІі 1~4~f<rня 

І749 рр. 

8999 25266 Справа про РОЗСІУК рідрядчІІІ<іІ 
hля ПОМ! СR'fНОЇ поставки ПРО.ЦОІ!О 
hьотва Глухі::воьІ<оuу rарнізонно- 0 t~Мія 
.!у полку . .І'748 р . 

900 25267 Справа про набір :а JJfвoCiepe1 -
н: Україні ма~трів на будtвни Іб оерпня 
цтво іuлераторсьІ<ого лаJJацу в ~Z4~вrня 
и . києв і . І749 р. 29 

900 25667/ Спра:ва про СТRГНЄННR з коза 

ка полко:воі· сотні Лубенського 

полку Антона Криворота гро шей , 

пере:витрачених ню1 під час пер 

Сіування н'з посаді: сотенного ко 

мі о ара . 

9002 25623 Справа про наданюr козакаІl 

БерезІ!нсько1 оотні Черн і гівсько 

28 черщ~я 
І748-

! 6 червня 
І749 рр . 26 

го r.оЛ!І'у васи.11Ю Чернявськоuу та 

Волинської co:nit Вас1!лю }е:цоро:в І1 ' li~~;~~ 
званнл значкових товарш:rів . І748 р . ІС 
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9004 256!7 

roos 25851 

9Ш 25З52 
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Справа rro С!СЗСJІВSННЯ ІІ'!'Р!і':': . 

накладеного соzника г,од.'<ової 

сотні Гаwщькоrо ІJOJIJ(y Івана 

l!анка за невІдправку призна'!е-

_ної кj.пькостf. козаків на Украї! r _,:g~~~: а 
СЬКУ JJ!Hil'J, 1748 рр , 

Справа про зв! :~ьнення від 

nосrоїв бni.иm::y ЮІ'l'ец.ки и. 12 т~стопа~ 
Г.t:;'ХіВ llapi У І!еп.елхІвни . І7~Є р . 

Справа про розСJІІJІ,ування за 

коннос ~і прсха~у Герасиt.101.1 Хув 

ренкоu , nj;цханиw вІІ!ськовсго 'l'< 

вагиша Костянтина СЮтрозького , 

свого мяцу в м . Г,11ухІв гоОоЇс ~ 

Г.!УХі:ВСЬКОГО гарні зонного 110.ІП\' ~ ~~~~~ 
Мики~.ару іирякІну. f748 р. 

Спра:ва про заборону писаре~.1 

ШепrакjвськоУ вoJIOC'l'i Васи.пеw 

Конmе:вичеw. козаку Иіепrакjвськоі 

остні Гнату Гтшськоwу , пост:~н 

wy coorшtкow. Jваноu ма11кtвськиu 

}І.ЛЯ організації ПJ)()1'І!ІJОИЄІ'і!JОЇ 
охорони , виконувати свої обов • 1 13-

ки в І!!е п такfвськІ!t EO.tocrl та 

чо.tобиrна козака КИївського по 

ку БоровнцькоУ сотні Івана Дук· 

ша про перевеп.ення Р.ого 1 вjn.oi 
C'l'BO ПО.ІКОВОЇ ооrнІ НfИJІНСЬКСГ( ~ ~~~~~~-
IJOJIKY . !748 р . ІО 

Ару•. f!1tv11.rPC1> 1• з." м376 - І:h. 
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90С' 25863 Сnраиа про прискорення рtше1 -

9008 2500'1 

ня ov,oвof справи d7нчукового 

товариша Івана Скорупи з иите.rr -
ІЛІ о . Дарієвичі Новоuіської со~ - 4 оерп11я 

ні Стародубського nоJІКу дащен - fі4~отол да 
1750 рр . ІО 

Справа про роз111ук в м . Г.tух ф1 

бtr.иorn овяиtенике ІJутив.u.ськоr 

ІJІJІfнськоl церкви Сте"8на Іван~ 

яа з д.іі'ЬWИ та про неnравоuІр ... 
ність дJІя П1mвм.оького духовн1 

ro правління зноо~1тиоь npoueuo-
plяt.iи з Ген.ера.n.ною nt •оьковою g ~g~~~є Сі.З 
канцеJІЯрією . 1748 р . 7 

90С9 27865 Справа про о тягнення з- харун 

:~ого П- І сотні ко.unанt~оького 

лмж1 Павмяа JJ.ико.ІІИ [1epexpticтa 

'13 ін~нх козаків сотні rpotпen 

і речеІ~і пок і f!нoro сотен11оrn лис 2з-26 .rил• 1 
ря Сте:':"ана tеребецьхого . І748 р . 

90ІО 25867 Донесення гезем/ntд11аІІстра/ 
tзрхіrе!(тури Івана J.lергаоова про 

~~пів.ш необхідних lloiq 11атерtа 
Іпtв і виписку з J.lоокви двох nо
J!чникtв ; npoueuoptя з wосковсь 

ої сtатс -контори про видачу 

вану Uергасову гро!і!еn на nроУз 

t;ц J.!оокви ;ir.o Г.аухова ; npoue-
1.t opiя з 1о1ос:в:овськоі' отаrо -конто 
Ьи про по:вернен 11я гроше!! , витра 

1ен11х на купівJІю uaтepla,JJfB ;п.ля 25 серпня 
Івана Мергаоова . І748 р . 
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90І 26075 Справа про залишення Сіуичуко 

1'3ого товариша Івана .ltfІкІвського 

ІВ Генера~ьио1.1у вtІtськовоІQ' cy,ni 
Іn РИ розг.ІОQ.і сn.рави Сі)НЧJКОВОГО 

'l'овари:~а Івана Севастьяновмча з 

nрИ.Q'ЦЬКИU ПOJ[}(OBИM!fOU Гркгорі є І-П 'l'РЗВІ! 1 

алагано}І . !748 р . 

90І3 264!2 Справа про арешт ЖИ'l'еяя с . 

\Харитонівка Срtеірянськоі' сотні 
ПрилуцьІ<ого nоJІку Івана Кт11'!'оре -
~ка та віJІ.правку !!oro в СеІ<ретну 4-24 серш11 
/САі:;11.чу ко1.1ісJ1:1 . Г748 р. 5 

90І4 26430 Справа про ви;JІ.ачу nо;цоро!:нfх 24 серпня 
t пас.пор~ів n.v1 проУзl=.У в різні J7:trня 
1:о1Jсця РосВІськоr. !wперІі' . !757 рр. IIS 

90І5 268!7 Сnрвва пре нцання пІврtчноЇ 

віnпустки чернІгІвськоwу пол1<ов 8-ІІ серп~ 

нику Во.юдишtру ІзuаІt.11ову . !748 р . 

90!6 26928/ СnрЗІ!а про вмхачу :аите.ш w. 
Срібного Пpи.tyuьioro по.пу Xowi: 
По.11rавцо naoпop'l'a ;tra поЇздху в 

uu. Чер;vаськ І JІуганськ АJІЯ зеіо 8-!8 cepnf 1 
РУ Сіоргі-11 і I<YПJB.tf риеіи . І748 р , 6 

АР1~. J1"1\Рд УРСР 1"66 З•• _..316 - 12'. 
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9017 26928F. Справа про відправ:rу :а Киів 

бtг.11ого Со.t,Цата київського гар J- 4- II сер ня 
зону 'І>1хона BJJ&coвa . І7Іt8 р. З 

90!8 27U72 Справа про надання в!і!ськово ~ 

> анцеляристу Сте1'ану Березовськ -г~і~~~ 
wy звання Оунчукового товври111а !748 р . 

!747 р , 

90!9 27Wб Справа про призначення Оунч - 8 квітня 
кового товариша Іване 'l'уря:ноь - ~7471.z~.ия 
кon:i чJJeнow КоwісІУ Екоиоwії . !7~ рр . 

9020 27079 

1748 р . 

Справа про повf:цо1.1.1еяня уря 

11.QPl!X уаmнов JіІ:вооереJІІІоЇ '/к

раїни пре призначенюt twперат

рицею таєuного радника кн . Іва 

на П:ер6атова ч.аеноu Сенату , а 
стаrськоrо радника СтеІ'Іана 31 -
новієва ооер-президенrоw Го.аов 

ного uа гі страту. 
4JІИПИЯ 
Г7Іt8 р . 

902! 27082 Справа про призначення двох 

Оунчукових товаришtв д.11я слІдс -
ва в cnpa:вf лро захоп.1еняя бун 

чуко:виwи rовsри111аwи Aнwt вu t 
Грнгоріє1.1 Стаховичаwи грунтів , 

х.11tба , с іна і ху:цоби у козаків 28 вереси 
с . хwельова Роwенської сотнJ ~7сі~езня 
,Лубенського поJІКу. І'7Іt0 рр . 
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Справа про прискорення розг 

;vr,ay в погарськоwу 1.1•гtо"ра"І 

справи про свавІ.1ь1m:t nро:цаж n1 
чарсьмю uі~аиксю ~епtєю Баба 

ричиною сіпсжа"t з гає1.1 оного ~-~ аов"ня 
плеuінниІІ"а rвана Бабарию1 . І74Я р , 

~023 27085 · Справ;~ про зswtнy rцяцькоr1 

по.'Іковоrо хорунмrо Пеtра КАец; 

нова на лоса:11.t l"О.ІІ)ВИОГО коuзн 

:11.нра коuан:11.и козЗ!І"fВ з ловів 

JІІво6ереzноЇ 1краЇЮІ нз fкраїн 

ській JtiHtY ЛО.11"ЗВСЬКИІ.І ПО.І!КОВІ;~~зв~~gg: 
ХОРУНЖИІ.І васиJІеІJ І~іЗГ1!,еН!(І)U. !74~ р . 9 

9024 27Г2 Справа про обрання військов1 

го канцелярноtа ГригоnІя rаєвс1 

кого на лоса~у писаря стsроnуб gзl':~;~:я 
СЬКОГО ПсІJІКОВОГО ОУАУ · !748 р . 4/: 

902'" 27!14 СТ'рава П')О Зб"1!"."'~]:JІІ"' ЗНЗ"! 

кового товариша ПрмJІуцьІІ"оrо по; 28-29 
ky Феnора Ханевоькоrо . ~g~з~~ 

~026 27ІІ5 Справа про н<1:цання писарю С 'іtз-

ро11,убського nопоЕого сп.у Cre 
фану Косачу посади старо,аубськ1 26 "равня 
го ПO.'L'{OBoro осаву.аа . І74А р . ІО 
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9027 27ІІ9 

9028 27123 
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Справа про призначення Оун

чукового товариша І11ана Дя1<ів

сь1<ого на ІІіоuя генерального 

бунчужного Оdо.uонського та бун 

чу1<ового товариша Миклаmевсь1<0 

го дм розгляду в Генеральноr.ІУ . 
військовоuу суді справ поJШовю -
ка Григорія JІюбистка/r.ІУзию:~нта 

іuператорськоЇ придворної капе 

ли/, та рапорт полrавської пол~ о

.вої 1<.енцелярії npo внп.пату дра 
гунськи1.1 nолкаu недоданого утр' І~ ~~~;~ 
uання . 1748 р . 

С11ра:ва 11ро призначення 1<ani 
тана ГJJухівського гарнізонного 

по.тІ"У Ерянчанінова та 6Ун'fуко

вого товарн!!Іа Івана дяківськог 

в склад Генерз.І!ьного військове 

го суду д.м участі в розглядf 

справи генераJJьного бунчужного 

.lІеw • яна OdOJlOHCЬKOГO з буН'fУКО И І.І ~у~~ 
ro11apиme11 Івано1.1 Шроць1<1н1 . !748 р . 

9029 27233 Справа про арешr бу11шого CJІJ -

90:30 29193 

жиrеля reнepa.z1-1.1altopa Фед.ара , 
Вишневського Івана о.~~ьховсько-

го за провоз двох безпаспортни 1_2 qервня 
:s.ІНОІ< . !748 р . 

Справа про переселення визt~'

ного україt1це11 севського купця 

Оwельяна Васи.JІькова з Севська 1~ g~~~~~я 
на Jtівобережну У1<раїну . 174'8 р. 
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~ОЗІ 29222 Спрзвз про неnрІ!'І'ЯМІНПЯ знзч 

кового '!'овари>.:1а При.tуцького 

полку Сте~ана f(уО'!'-КИс.tовича д 

вt;це!у»ання с.11уиби ;11.оКІІ вtн не 

розрахувtься за перебуваннл в 

І74! р. на посадt полкового м 

11ісара . 

6 ЖОВ!'НЯ 
І748-
І9 жовтня 
!75! рр . 

903 292/fO Справа про переп.1.анування в -
11иць в І(. Г.ІУхові ntc.rя nozeиi 3-6 а:овтня 
І748 р . І748 р. 

9033 295ІО Справа про поУз;цку архіі'еК'!'У 

РИ гезе.ІtЯ /ni;цt.tai:\c тра/ Івана Ме -
асова на бого1.1і.11.tя в КИЇВ ~ 2Гсіfчня 
иклик !!ого ;10 Г.11.ухова . 1749 рр . 

90Зц 29858 Справа npo переписуваt1ня і р. з -

:~ь;ц~кr;:::;::ь::~хв~:::::і ~ар Ч!~~:ня 
канцеJІЯрtr . . І749 рр. 

9035 30582 Справа про на1.1агання Ю'зьWІ 

~uи~ієва , сина 'І'реuбоча сrаро
р,усsської ПOJJKOBOY музики ~'!'ра 

~ха!'!.и.ова , переІ'іrи у uіщанськиІІ ~~~я 

90'36 00574 Справа про реорганізацію ка-

jрау,11ьної с.11у11611 ra переп.~~ануван 
ня ву.лиць І провуJІКfв в u. Глу

;tІв . 

,І748 р . 

І2- ІЗ 
жовтня 

!748 р . 
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А•~о•ро· 

9037 ,j(J;:i.;,4 Справа про па:~>е11е11і!Я AOBf;itoк 

про до.w перmоУ друn11rи Васкм 

Ковіньки , с.11аиrе.ая капtrана 
17- 20 КиУвського поJUІ:у капітана Петра 

червня 
№Ісалова. І748 р . 

9038 3032! Справа про apem'I' Радtона Бор -
икз '!'а вс'!'анов.11ення Яого націо 

&-0 .DІПНЯ 
~ З.ІЬності t спецІа.1ьного стану . !748 р . 

90З9 ""384 Справа про :вtднов.аення.в ко-

Із ацькоwу станf жите.пІв о , І.Іиrче -
и БатуркнськоУ сотні Нtжинсько 

о полку Федора Тhщевка , Сергія 4.ІІКстопаа 

);іо!Іченм та Іkьха І Артеuа Лебе І74В-
ІО травня 

дtв . 1749 рр. 

9040 30394 Справа про заборону crapocr ю 
ранговоІ waєmoc1'1 Генера.tьної 

.вІйсьжо:воі арти.аерtУ с . Березо з 

Лука КоwиmанськоУ СО1'НІ Гв;цяць 

кого по.ику КІІИwоw Боrnнськиw К< за

каw села ьrинкувати , захоплення 

Ух запасів горІ.11ки ta несп.11аrу 

статного t покуховного зборів 
за в.аасне шинкування . 

"ї747 р . 

І9 вереси -
жовтня 

!748 р . 

9041 2ІІВ Cnpa11a про отак Генера.аьноУ 25 серпня 

" 

nt!ісько:еої , по.аковкх та сотенни ~4~пня 
арm.11ерій JіІвоdереиноУ УкраУни. 1750 рр . 343 
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1 '""""'1~ .. , ..... І ··~·· 

1748 р . 

9042 2І2І Справа про лос-rачания поро-

оw t гарwатниuи rкo-rawи Г.tУхі:в 29 квJтня 
~КОГО ГЗрЕfЗОf.Н~ГО та 1'іЖИНСЬ- Ч4~1)ВНЯ 
ОГО ПОJІКІD . r757 рр, 911 

9043 2126 Оправа про саwовІ.1ьну за6оро 

у старосfою 11 , Гр111еяче lі.SНіІ.'ІО 1 

~ивовичеw закупІв.111 конопель 7 "р
авня

очарськиw;~ 11t11вии11а14:1 на гри11 1. зо вереси 1 
!яцьІ<оwу базарі . І748 р . 

90114 2!3! Справа про оуr;rеречку генера -

1.tЬНого віІіськовоrо cmt Я:кмt.tа 

>а бунчукового товариша Андрія 

ор.11енків з rенераJІЬниw військо 

нw осаву.1101.1 яковоw Якуdовиче1о1 

а право будівництва гре6.1і ва 

• ,Удаї пt;11. о . По11,мщаwи npи..Q"

ltЬKOЇ ПОJІКОВОЇ СОТНІ . 

dерезия -
[7 .ІІИС!'ОПЗ 9 
!7.1\8 р . !О 



9046 2І35 Справа про nІ.цnер;ца:еюrя Се

на"01.1 попере.цнього поря;цку Зl!о

смн rеІІера.11іrрту росІІ!ської ар

и! ї з с "ар111иною ЛІво6еРехноУ 
Укра ї ни "а про розс.tІ;цування 
урисків , В'fИІ!еЮІХ КОІ.І<'ЩЦОD пору 
'fика Тверського драгунського 

по.11ху Фонта а:ите.1.111.1 с . с! . В.11ас!в 

ка і Декал!вка SІнкtвськоУ со"

нІ І'а,цяцького ПОJІКУ , та чо.106и т 

на перебуваючоrо nl;it вl;nowcnot.1 

по.пової Лубенської канце.1.11рfї 

коззка ·с1.1t.1.11нської оотнІ Лу6ен

оькоrо no.tкy Ан;црія Бог.zщнІвсь 
когс про спростування зведеного 

на нього наклепу в пІ.цробцІ ук а ЗІ травня 

зу ГеІІеральноУ ві І!оьксвоУ канце r;:~сня 
.!Ярfї . І749 р . ІВ 

9047 І83 Справа про оуперечку zителя 

1.1 . Г.11ухtв Івана Я.11оцького з г6-

нера.u.ЮІu 6унчу•ЮІt.1 .Z:ew • янow 

06од0нськи1.1 "а 6унчукови1.1 rова 

ри111е1.1 Іваном. ПІроцькиw за опад.

цину ІІого прадіда глухtвськоN 

Ь отюtка ВасиJІЯ Я.11оцькогс . 

9048 Справа про захоп.11ення вt:Іськ -
Ьими товарив~аuи АН]ІJІІЄU rn Іва-
Поw lІазарахtяwи 6ари.1а rорі.11хи 

ІЗ червня 
!7•8-
2 ,JІИПНЯ 
І750 р . ІОО 

lv козака с . 'Іtмамrвка f(расноко 
"1я;цинсьmї сотні При.~уцького по - ~;gезня 
~у І.!ихаІіJіа Росика . І748 р . 4 
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9049 Справа про зааре11!'ова11оrо в 

1.1 . юн:ві сНr.а:ого кріпака ві,цсtа -9 серпня 
но ге капі !'Зна Івана ~нdерга JI~t 
t.,ціона Серіксва. 1749 рр . ІЗ 

9050 Справа про ОІг.111ого кріпака 

905І бSІІ 

авги.1а JІихачова , з .JJІУииноо і 

дочкою , "а про nt.Цn1миВІІого xyr р 
ере.11.ипоОуJ,СЬКОГО :вНІ!'а dур.111аку 

Jаксиw.а па"а'!иtкова , заареmrова 

них в с . СередиЮІа Б~а Новгоро~5 .и:;g~~~=;ІІfІ 
ької соtнІ СтароJ,JОського по.п: • 1748 р . 

Справа npo сумвt позови по 

арського мі щанина J.11.иаріона 

'l'арасенка з лочарсьRи~.t соrнико.1.1 

Во.!0,ци.1.1иро1.1 Соdо.иевськи.1.1 за на 

несення nodoi:в t захоп.1ення ХУ
;я горі.ІПІ"И та ПОJІТf'ИІІЗ,ІЩЯ!'И ,.ІІfК 

t:в •ro"!IY , з :ві Іtсьв::овиwи !'овари 

::iauи Васи.е.1.1 f ~игоріє.1.1 та ві!! 

ьковиw канце.1.чрисrоw Пе,-роw Со 

dСJ!8ВСЬКІ!ІАИ за розруdаІfНя П.І!Оі'У 

нар. Су,цостt в utcь;couy ncr apc -
коuу озері 'l'ІІ звгиdель за1.1очен11 

RОНОПеJІЬ , np11,цaii,.11em1x "rl!W. ПJlO'l'O 1, 

"а З ПОСПОJ1И'n!W О. ІСарdОВЩИНВ 

nочепськоі' ]ІJІУГОЇ comt Старо,цу ·--30 грудня 
ького полку Пцаркченхоw за за fs4t°1111н 
оп.111ен11я коня . 1756 рр . 35 

4'1"- Л!ІІРД VKI' !:.і& З• • НЗІG- 12'. 
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9(62 б;:і08 Справа про ВИІТJІ8'1'J Г.1УХіВСЬ!( .JJ 

ите.111 ~;цору Дяку 5 кр6 . за ,йо 

го хату , за:tня'rу nротяГ1:1w '5 1о1і 

сяulв пt;1. С.ІJz6ове приr.1tще_ння 

Генера.1ь11ої вfАсьм:воУ •канце.tя 2іо:;~~я 
рtУ . !748 р . 

9053 6&1 Справа про Івана РяО:ого , Де 
ниоа До.uенкова та Хрисn1ну 

Архипову , deзnвo vop't'tlиx рооtі!с ;-

ккх ое.мш , зqареmtованих ГJJJXf -~6 л~~~~З; а 
оькою гарнізонною канце.rярІєю . !'748 р . ~ 

9054 Доклад в КанцеJ111рJ Ї про ука 

зи , ІНІД.іОJІВНf в Г.:~~ухівсьRе сот Н-

ие правлі ння ;о,.1я органtзації 

проmпоzеаноУ охорони w. Г.tухо 26 JіИПпя 

""· !746 р . 

9055 Справа про покарання козака. 
АаниJПІ D!.iia за неnог.жяд за DОГ 

неw , в peзy.u.тa'l't чого зmрі" 

Іtого 011 11 11 , про ззпечзтання ови 

нів у всіх Г.ІQ'Хівськ~1х zите.ІІlв 

-ra про в11несення rончарпях rreч1 1. 
за 1.1ежІ ЮІ'1'.ІІОВОЇ за6у;цо:sи i.i . ~~~~ 
Глухова . І748 р. 



І .. ",~ І •>t<>XCT, 

ио~•РІ 

9056 6424 

- 272 -

Справа про несмату Григорtє 

роuиченкоu , синоu покіІtного 

wiJJянcьiroгo городового отаwана 

Ів ана І'ро 1.1и к н , rроше й Гаври.11. і 
·~ хайJJовичу з а п• яmрічну служб 
• 6 · б 2І-22 
~~г~ 3~:::~::н:: ;~~0 ~ огра уван ~~с~~ 

S(f,7 6428 Справа про надання Се1.1ену 

!Карпеці ra О.11.ександру Шиrnкевич.)І. 

1-===1;;;= 
••<ю• ••••• 

rrридЦЛt\! ІТОСПО.t>і'rИХ дворів , НЗ- f. .ІП!ПНЯ 

~:!!:НИХ на .ранг осавула Генеращ, ~~4~звня 
f!ОЇ військової артиJJерії . !74, р . 22 

9058 6429- 2 Спра:ва про заареmтованого по , 
ручико1.1 глухівського гарнізон-

ного пол!І:у петро.~.1 0Jеров111.1 снгr. г~~6 ~~~~~~; 
[рекрута ІІ1<ова ,1!удкіна ; !748 .р . 

nовідоwлення r олов і "КоШІсии 

ледсrвия производимого о учини -
~ еu:ся в г. Г.uухове пожаре" деR6 

вардfї Ізu:зліtІСЬКОГО ПОJІКУ каn -
~ан-поручику Арсеньєву про кі.nь 

~ісrь в і ІІськових та циві.r.ьних, 

fl::~;:~ в u. ГJJухові та Їх коuп -вj~ziн~ . 

9059 6549 Справа про незгоди серед ста 0-1 0-ЗІ 

;цу6СЬКО Ї ПОJlіСОВОЇ СtЗршИІІН . gv~~ll р. 

Д,ру~. Л 'ІІ'д І'І'СР І оеб 3•w 1*376 - 121 

12 
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9С60 65;.:5 Справа npo заареповзного в 
Га;цяцьхо11у no.u;y 6іг.11ого со~ат І-2 червнr. 
Jихиrу Po,JJІT!.U' . 1748 р . 6 

g(.6r 6524 Справа про по111)'ЮІ na.rfiв , 

ape11m різних 0016 по nі;цозра11 

nа.11І~стві , ваиття npot"Іtnoaez:

l!i иx захо;ців по иасе.tених лун!\'та 

Jl:вoaepeaf'oY України та про ре-

101ю тр1кцtю Глухова nіс.ая noae- ;~;~я 
~lf 23 тгав11я І748 р . І748 р. І44 

9С62 6540 Справа про nо~ежу 26 травня 
І748 р . у дворі ка11це.11яриста 

ІКанцемрfУ иtнІстероьхого прав-

ління Crrsнaca Захватав:ва в 11. fз ;~~~~~; 
.11уховІ . !'748 р . 64 

9С63 6476 Справа про nовt.~tо11.11ення no,JI- · 
овt ка11це.1ярІ Ї і оо'lеннt nрзв-

1Іння про ВЖИТТІ! ПОСИ.ІЄНИХ про~ -
0.11.ежяих захо;ців згf,11,но лpowet.10 ~·:~~~а 8 
іУ BtiloьiroвoJ холеrіі' . І748 'р. 

90бt 6477 Сnрава про спробу г.rухtвськ-о 

о сотенного правлtння nритягти 

ІИ:ВУЧИХ в w. Глухові ОВОУШІ АВО 

раvи 00,ІІ]!.8ТІВ І СоJJДатських . 28 я;rе:НfІ 

у;цfв ;цо зага.u.ноwіських пporun1 JJ.eE~i с ічн _ 
них nовинностей . !'749 рр. 7 



905 І2602 

9С66 6485 

9057 6486 

9068 6487 

-~4·-

Слравз про невідоwу ltінку з 

дочкою заарештовани х вс . Еурз -
_ці глухівської сотні Ні~~нсько 

к.,.~""' 

го полжу по звину:заченню в пал й14 m1пня 
отві . І748 р. 

нин~:р::;р:~:н:;~і~~:о:~ Р~~~: 
жі вс . Зеwлянці Г.uухівсьмї І9-2І липи 
сотні- Ніmінського поJІКу . І748 р . 

Справа про перезак.mчення 

кoнtpaR-ry на відкуп і:н;цуктовог 

збору по Лfвобережні:ІІ Укра Уні 

ніжинсью111 ві:йтоw Пеtро1.1 Терна 

віотоu і його компаньі!онаwи та 

про спробу київського генераJІ

·губернатора NttxaйJJa Леонтьєм · 

І ,.""".і "~·<· 
••<то• ••••• 

поТ!ІІ!ри'І'и свою юрис11.икцію на зб · Pf~ ~g~6~. ,ца 
ін;цунти . J:748p. І5 

Сnрава про заарештованого :в 

.11. Г.лухоD і безпас_портного укра · н!~ ~~~;~ 
ця даниJІа Єрmова . І748 р . 23 

J.pr~- Л \\Рд УРСР 1986 Зо w /6376 - 12t 



9(]10 6400 
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Сnрава npo nое!иття .Wю:итою 

Косrмркою , .11уе!еж:ьк в 11 nолковиv 

ханцеляр11стоu , синоw військовог 

rовариmа Д.wиrра Костирки , вие!оJ 

НІІх козакJв РоwенськоУ сотні к; ІО-17 ГРУJ ня 
wa давиден11:а ra Івана Бороука . 1748 р. 7 

9(J7I 65І4 Справа про зааре!Іrованого в 

ІчанськіІt ОІІ!1'нt При.1уцькоm no.11 
Jн у С!езnаопортного С!ро,1tячого кра -
/ця і вчитем поповича Івана ПЯ -

21 
вереси~ 

!.Іановича , уроиенця r.1 . Груня І'а - 29 жовтsя 
яцького по.чку . !748 р . 

9(172 6597 Справа про зняr'І'я копІJІ з 

9(17 d 6869 

ІuпераТf:Іроьких граuот , указів 

... енату і Ko.iiertї tнозеuних спра ;, 
hунк':'!В rеrьwанІв , Rниг Генера
~ьного c.ii!;цcna про waєniocтi 
J:'728-I730 рр . та інших о.\'\іційІfИ 

окуvентІв , ориrІна.~~и яких заги ~4~ресня 
1y.t11 nІ;ц чао nо.ае.І 23 травня lr травня 
rrr+e р . vч9 рр. 23 

Справа npo захоn.tення бунчу 
овиІ~ІИ та значковиvи rовари~ваw:и 

тароJUІ6оького попу Ерієw та 

Гнатоw Руdцяr.ІИ , iikxaR.11011 , АЦD,

рі єu ra Пав.юw ~к.11аmевськиwи , 
ГригорІєu Скорупщ, , Фе.цороr.1 та 

ОJ!ексан;цроu Корецькиuи , Uиxali

JІOW Ширяєu , Гриrорtєu Борозною 

rваноv СJІугановськиu з С!ратоw 

ra стародуе!оьt:иuи uіщанаuи гру1-
тів , оІноа:атеІt '1'8 лісу у t:озак в 
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І "-~ І "~.: 
ао••ро 

І .... " ,"."""і;;;::-.... " ••<ЮІІ •&11•• 

~. Чубко:вичі СrароJІ.УбськоЇ nо.п-

"' овоЇ сотнj ~китк SЗ.11.Ісьr:ого J f 8c~:~a а 
ереха Ру;nею:а з товаришаЩІ . І748 р. S8 

9(!74 6492 ~у:в~:~::а n~~~з~~:~:t::;н; ~:: f~4~::ня 
.пНІствІ . І750 рр . 74 

9С17 65ІІ Справа про затриwаного без 

nacnopta -в w. ІІwлІ.11ь Ніаинсь кс ге-гg 

~х::У ~:~:~:~~:~ пtnаного , ~то~~ 

9076 65!2 Справа про затриuану без 

паспорта в 1.1 . Путr:впь }JJIY•ИHY 

~::~~в;~~а::~:У~~;:~г~- і~ :~~;~~я 
зьwіна Яв:~tоху .WакарІвну , І748 р. 

9(]77 65ІЗ Справа про затриwансго з nt 
мзрі.11иw nacnop'l'ow в ТоnаJІЬсь-
кіЯ сотні Старо;~tубського по.ику 

жиrеля u. Нижнього J!ouoвa Іван ~ ~g~gri: 8 
Сухорукова . І7'<8 р. І2 

S07fl 6 5І6 Справа про,за'J'риuку <Sез пас 

порта в 1"· Оре.11 аите;11ьку w. По -

::~у~
8

~:~~:;~::~~ :it~~:;y В I~~~~~:q 
си.ІІЯ Хщ1ра.11оаа. І7Ч9 рр. Іч 



9079 6617 

- '<!17 - -

Справа про врегуJ:ювання зСіор • 
порцій і рацій з ранго110Ї uає'І'

ності генераJІЬноrо вjйс:ь;сового 

ооаву.11а Пеrра Валкевича с. Мако І Сіерезня 

mина Мепсь~<о Ї сотні Чернігівсь- і~4frчня 
КОГО ПOJJKy. !749 рр . 4fi 

9080 г<:f,(Jl Справа про JІ'ЛопотаРня uонао -

ТИІJ!.::ЬRИХ жителІв Грицька Кух-

лівського , Сеuена J!евчен;са , Се-

uена І 1ос:иnа Ва;~у.uен;сів , відда 
них у пі ддансmо грузину ОJ:ексіЬ 

Салкадзеє:ау , про відно:вJJ.ещ1я Ух ~t~~~езня 
у козацькоuу отані . ІІ48 р . 4 

9081 2()5С6 Справа про о тягнення із опад 

$082 66!8 

9083 662! 

Ік оєmщь військового ':І<анце.~rярис т 
Федора Ко.nчевоького 121 крСі . 

боргу , винних покійниu в і йоьков -а~ре~ня 
му канцеJJ.Лр11сту "Івану ВаJІкевичу 1748 р . 

Справа про ~ипJJату і о тягнен 2f?~Е:вня 

ня Війоь;~овиw окарСіоw грошей з 3 JІЮтого 
різних осіб та установ . ·1749 р. 

Справа про заслання га\І.даuа

н ]Jук • яна :иуравм на в!чну ка 

оргу в СиСіір та оправа про за-

рудження- конокрада Конона В'о рСіа 15 лис топа а 
:i.o деслт11Річної каtорги в вату - П4tУІJ,ня 
рині . ' 175! рр . 16 
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1 ·"~~ І ••юит. 

"""*"" 

КроІ••• 

І.7"37 р . 

9084 6625 Справа про прискорення розг 

9085 Іі629 

.11.я;цу су;цо11их справ вtІ!ськовогс 

товариrnа Васи.іія !Спурчевського 

синаwи покНtного абшитованого 

ічанського сотникз Григорія Ст -
ро.аенка Сте-~·аноu , Ан;црієu та 

Пе~оu Стороz:енкаuи та моr Ів· 

на ll!;inoвa кн. Боряn1нсько11у пр 

пересилку І'ІоІQ' донесення вибор 

ного козака ,nри.111цькоrо по.'І:ку' 
Сте"!>ана Носа , ' 

2~~~есн· 

Справа про повернеНич ранго 
вих .uаєтностеJ! коwн;цанта t rто; 

ковника Г.11.ухІвського гарнtзоНІн 

го поJІ.в:у Де.1атура с . с . mапова

.1івка , Іlико.1аївка та Нвсе.r.івка 

липня 
!749 рр. 

з БорзенськОУ :в Шапова.tfвську §<' ~g~~~l b 
COTHD Нtzинського ПОJІКУ . I.7<t8 р . 4 

9086 2ІІ7 Справа про коwандиррання на 

УкраУнську лІнtю небоєз;ца-rннх ~~ J~~~:~ 

9087 2120 

козаків . І748 р . V 

Справи про 

напад 1Щ11.еЯ: гадяцької поJІков 11-
ц t Каtерини ГаJJецько~ на JІ.ІІІ 

бунчукового то:вариmа Івана Янов 

Іа ького і захопJІе11ня ~ого o.11yn -

. тем Петра Нес ходове ького • 

иапа,ц удови в!Рськового rова и

!:!З Івана Грзбянки Явдохи та ЇЇ 

син а Федора на ;itl 11 бунчукового 

.І.р1•- 11'<\Рд УКР І<jjj& Зо• ... ~10- І"lт. 
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товариІІІа Івана fІновоькоN та ло -
рози вбити його та його СJ!УZІИТе 

лів ; 

передачу чJІену Генеращ.ноЇ 

Ів tйОЬКОВОЇ канце.ипріЇ ЛОJІКОВЮІК 

Ьлексtю Ізво.11ьоькоuу іІого бігли 
~рf паків і 

заборону переїзду з осітні в о 

отню без офfцfйного лас лорта ; 

лікв ідацію приватних шинків 

олионих иаєtностпх Гадяць«ого 

auкy j 

.піквідацію чужих шинків в 

uаєтнос~і. гр . НатаJІі Ї Розуuов 

сь«оЇ с. Алтинівка Кроле:вецько · 

сотні НJжиноького полху t 

заходи ло проfІ1пожежніІt охо 

роні Гадяцького заuку t , 
ярuар«овий.збір на користь 

rадяцькоро заuІ6У і 

затриманого в, Новгородській· 

сотні безпаспортного однод:ворщ 

Андрія Виско:ватого ; 

poзmy1t біг;nих служителів ua 
тер! бунчукового товариша ~коJ1 

Мш1ора.цовича ; 

з • ясу:вання українського похо -
!Іення селянина ОВсія Скоробога 

"Генк а для зві JІЬнення його з крі 

лацтВа <t 

побиття новоuлиноькиw наuІо

никоu Євстафієм Федоро.виu дружи 

ни по;uвtйногс товар11mа ІСоuпанtй 

сьІСого ПОJІ.КУ Павлова rвана Меду 

']евськсrо ; 



1 ·"~" 1 .. .,,". 
"""."" 
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передачу в Ві :ЮьковиЯ генера 

.аьниЯ с7д ane~цt ї прзпо~ика 

Бt.агородсьхого .аа~щwt.аfцького 

ПОJ!І(У Петра Роговського на рі11е -
ня Гцяцькою nо.аковою канце..ІЯ

рfєю Іtого справи з пнсаре11 га 

.11яuького nо.акового сур,у Лко"!'оw, 

КоJІо,11яиинсь11:иw > 
передач;)' в Ві Яськови;~ cn вrт -

.11яцtУ значкового !'О:ВаfІ!ІІІВ Гадя

цького по.ву Веси.ал Луценка на 

рІ111ення Га;цяцькою nоnо:вою канц - ; 
мрtєю Яого справи з ко1.11шанськ w 
сотникоw Пав.І!оw Зс.11отаревсь~си1.1 і 

перевод козака КоWІmанської 

сотні Га;цяцькогр по.ІІІІ"у Crena11a 
Во.повикз в знвчІ<оВі товариші Лу 

Сіенського ПОЛКУ і ; 

суперечку прикахчи:ка с . Роз

Сіиmtвка Га;цяцького 110.цку , 1.1аєт

носrІ гр . в.1а;ІІ,Ис.1авича , Стеtана 

Сrанtс.иавського з ІІ"озакаw се.11а 

за грунrи ; , 
врегудrвання зСіору віІtеьково 

час'n!ни з ІІJІІІна козака Jtругої 

110.ІКової сотнf Гадяцького ро.1..ч 

дани.ІІа Ідовичанка ; 
нцання га;цяцькоwу по.п11:ово~ 

писарю іІко:ву Ситенськоwу півріч 

ної вt;цпусП{и за стзно1.1 з;цоров• 

надання дозво.пу ГЗДЯЦЬ!СОWJ' 

no.uoвowy писарю Ч.ко:ву f гадяць 

!Couy no.uo:вowy осаву.1у 1.Юскпу 

Ситенськи1.1 n0Ciy,t1.y:вam rpelS.m на 
р. Хоро.11! ufж с.с . Ручки та Б~

резо:ва JIYKB КоWИІІІВНСЬКОЇ сотні ; 

Ару•. Л ІІ І'Jl \ІКР 1986 За • ... 376- l:h 

1(1"'1••• 

1

,."""1-;;:::-
."''°" І •••о 
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підтвердження передач:і наглJ -
ду за яриарка111и 11 111 . Гадяч в 

гадяцьке nо.11ково- сотенне прав 

лінпя ; 

СRулку гусара1111 , гусарськиш о~і 

офJцераuи та генералfтето111 ко- І8 травня 

зацмсих грунтів в rадяць'І"оwу' І74&-
ПОЛІСУ ; 6 :rtiвв~~ . rбз 

909:"'2098/ІО Справа про розподіл nідданиJ 

::: ~~::::~ ~~~~:о::х с:~~~: І~~:~::я 
Єоиuонтовських . 174-9 р. І8 

9094І?о92/ІІ Справа про наuагання свяще 
ниRа с . JЬrснисте Березинсько'і 

сотні: Семена Гатmщь•·ого та :!о р 

синів Івана та :\осипа доо:итись 
викупу с. '1епелева і с . Гусавк, , 

проданих Іх тестеu t д:'ідоu зна 

ковиu товариmеІl 1ернfгtвського 

по.11ку Федо~о111 Ант~нович eu гене r7~Е:вня ра.11ьноwу пtдск~рО: r ю Ми хайлу ~с І4 червня 
· ропадськоwу . f75I рр . 34 

9С95 2002/Г Справа про суперечку uіж оер~-

оькиu дворян11ноu Миха:і.1101.1 Сто

rоровиче~ та :ого дядькоu гр. 

!Jо::ісеє11 З.іlад110-тз"ичеu- за розпо-

~::и:~~АЩИНИ rr. ~врила В;;fЗдис §~~~~~~я 
18 
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9С$6 2092 Спра:вв ПfО суперечку с.1r11r1ени 
!(а с . До~.:а~л;ша Чернігівського 

по.r.ку Aнroifя С!нНрс~кого з був
:па.1 коиендантоu і nо.mовникоu 

Черні Гі"ОЬІСЮ.t. Uиха::.пом Еогдано

в11u за неповернення Двору ~ого 
~ружкни Ул • яни , та із значковиw 

товариt:~еw Чернігівського пощ;у І~ травня 

1

"'"'"'1;;;:::-
• •<то• І .. ""' 

· :&ixaйJІOw Зеновичеu за гру11т на § ~gУ:дня 
Сuолі говіw урочищі . І7 )3 рр . 50 

$097 20S2/I Сnрава про суперечку за сnа,ц 

t-qину покійного буІіЧуковоr:о т~ва 
~иша ОJJ.екаан;цр<J. Кор:цького uів }14f_Пl'Jt 
;~;~/~~;::ь~:~:ю І братоu Фе- IJ~~e~~~ 75 

9С88 2092/І. Справа про роз поді л сnцщини 

1.1іж значковиw товариmеи Ніхинсь 

кого noky павлоlі , козакоu Глу
хtвської сот11і Нівинсьмго полк· 

Івано1.1 та інmю.ш дітьш~ козака 

Г.tУхівсь!І'ої сотні Якова Урвих-

, воста . 

9099 2С82/І Cnpvia про захоплення удовою 
nочарськоrо сотника Сеuена Собо 

jо/4В:рвня 
квітня 
!749 рр , 

.:rrевського т:а1шою_пасовищз і лі- І94~nня 

65 

с,у , на.nеJ5.НИХ uа гrстрату u. Поrа 29 JІИстоm а 

l:тародубського полку . !749 рр , 22 

APJ•. Л\\РD. УРСР ІІІвб З• н ,ot3o6 - І2r. 
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Кр1І• •• 

9ІОО 2r:fl2/Г Справа про захоrт.леяня коно-

топськи u СОІ'ІіИКОІ.! ~ОСИТТОІ.! Косте 

нецькиu сінокосу у жоJІ,Цаків с. Іб .липня 

Жо.лдаки Конотопської сотні Ніжи rп 1~~~;ня 
СЬКОГО ГІОJІІСу . І750 рр. 57 

9ІОІ 2072/І Справа ттро захоп.пення козака 
~ с . Дрtіlа1!.лівка Третьої поАКо 

~.ої сотні НіЮІнеького поJІку 50 

~~:~;а~::~ ~;:~:;~~г: r:~:~;~ і~4*:::нJ 
ла Петра ВВJІJ(ЄВИ'!З . І749 рр . 

9ІО2 2С$2/21 Справа про захоплення 11огар-

·ькю1 горо:цови1.1 отаuано1.1 Опана

~011 Бі.uяєвиu та С'r!Іро:цу6ськиw 

rтсJІ.ковиw осаву.1101.1 Сте,~ано1.1 Косз 

~ew грунтів покіІ!ного значково

го товариша Старо,цу6ського пол-

у Ю.1р11.11а Панюmки , на,11енн~1х ста І~ жовтн<~ 

ро:цу6ськоwу жите.пю Матв і ю Копце ~ ~~ого 
qичу. • · rт::ю рп . 5с, 

9ІОЗ 2092/2І Сnрава про су11еречку за спа:ц 

~ину бунчукового товариша Григе 

рі я Гаwа,11і ї wi ж його удовою ЯВ:ц ~g;~~а:ца 
хою та 6рато 1.1 Іі1ано1.1 . І748 р. 

9ІО4 2092/2~ Справа про суперечку за с . 

Ркс ютинці Роuенської сотні JJY6e -
,ького 110.!ЖУ uіж ЗІІЗЧКОБИІJ това 

Ришеr.А JІубенсь;сого ПОJ'.КУ М;дрієІJ 

tтслетижою та генеральни1.1 :вtі~ськ -~б, д~;~rо 11 ІJд 8-
им су:цд,ею Ііювюм Горленжо1.1 . І~~~ р . 
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І .. ".. І .. " .. -1о.". 
U•" ....... І····· 

9ІС5 '2092/2Ч Справа про ,x:зno~t.;: спздщн- 21f б~r.ез1t 
ни J.Іі:.11. ОуІ!Чуко11иІІИ rовари~еа~ rГ'~f~ня 
Іваноw і ~нrоно..~ :Ьурвв.~ш.t: . [7-1? Н · 14 

9Ief. 12092/2~ С'Jрава про захопмння різни 
or>1 ВJН:ІСІІИJ<tІІІИ '1'8 КОЗВКВЩJ ГlJJlJ 

rів в i.:aєmocнir ПО,1іКОІІНИКЗ f 

,:ворянива ГрІігорtя Лnбисn:а /01 ігИд~~ 
ввкз придворноі' кзпе;;:н/. І7-1Р J . 

S'IU: *2/2 Спрз:sа rтро розподt.t спар,щннт 
осаву,11а Сrаро;цубського по.tку С -
11ена Березоnського ІіІІіІ І:ого си 

НВІІИ В і \ІСЬR6ВИІІ канце.~триоrоw 

ІваноJ.І та бунчуковиw rовариmаtл 19 rру;аня 

Зесмеw ra Сте»аноw Березовсь - ~76~Резня 
І\"ИІІ. !7.-1 рр . 3() 

9ICS еоо2/27 Пові:,11.оWАt'ННЯ КЗнце.ІЯрfЇ аt ін· -
с'І:еrського прзв.1Іння ~ро оуrте
речку за ху"і. . Будища ora CJI. ra1 
жівка Нів:инського по.r.ку wia 
Пустинно-Хар.nаr.ш tсвоьки w Гaua.ni 

євськи w 11онастире11 t КоІіісією 

EKOHOL!ij . 

APJ•. 11.ІІРJІ УІ'СР 1'46 З•• . ... 3711 - 12' 
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9ІО9 2089/S Cnpa.sa про ко11·мtктк /в6и:в-

9!ІО 2089/4 

с/ 

9П 089/5 

,тво , 6fйки , зпищення і захоn.ае -
я 6удіве;u. , худо6к , різного ua -

iaj х11!6а , .11fcy та Ін ./ за зеu-

111 uіж nід.nаниuи гр . Дар • ї мат

іївни Го.nо:вкіної , RсспоJ:ІІтиИІ , 
• . tfу'ікі:ека CJI . ДеtІ'ЯНRЗ і рІз 

~х xyropi:e Г.nухівсьRої сотні 
і:аинськогс-nолку , та се.1янами 

• с . Се'l'ного і Ро!ПКовичів двір- П червня 

~евої КоuарицьІ<ої волості Сев- fs4~удня 
· ької провінції . І750 р . !20 

Cnpa:ea про видачу ігуuеноu 
петропавдtвського Г.н.ухівоьксгс 

uонзсmрJІІ Гри6овськиu б іглого 

пр11кзжчи1<а 6унчумвого товариш 

Стеrт~зна J.!іІ<JJаmевського Гордія 

І.Іурапп<а , яІ<ий утік но розраху- 2? JІИnня
вавmись з хазяїно1.1 . Іі14ЕУ~~я 

Справа про видачу дружиною 

генера.nьного віRсьІІ"ового хорун 

1!юго мико.ии ханенка біг.11ого с.ц -
;штем псчзрськсго Со'і"ника Бо

.11одиwкра Со6олевськ~~ Григорі І2- І9 
:~:::::о:~ :~~т:;в~одування зрj~~н~ . 

23 



9!1 2093/ Справа про вt,unps11кy в КИЇВ 

9ІІ -' 2093/5 

СЬІQ' ІІ.УХовну конистерію віІіськ " 

J3огс ка~ще.аяриста П~тра Сrо~о
женка ,u.1ІЯ розсжt.u~ва1mя сnрави 

npo з ви нувачення ФeJJ,opa лtсов~ 
ського , священика с . Ступаків

ка І:ваниць\\"оЇ соrи!' nJ,мJІуuьког 
ПоJПtу , 1 иев!JІ,правt 110.Jіебиу в if ~:f;~:;я 
,uень наро,uження twпер;:~триці . І748 р. 

Справа про nocи.uy в.Генера 

.1ьни~ вН!ськовий ед ;цокуuентf 

в спрзві про суперечку ulz '/J'. ' 

яною Раковичевою , у,uовою 6унчу 

11ового товарита Андрія Рако1н1ч 

І Т1ус тинно-Хар.11аwп!є:вськи11 Га

uа.11і ївськиw woнactиpew за Гажи §8~~~~~
цьки~ соrеп . І'748 р . 

9ІІ4 zrh"/6 Справа про иаwаганяя 111евцЬ 

11. СрJ6ие При.Q'ЦЬІ!:ОГО ПО..ІІ!tУ ;цо6 -

тись 0611еження торгtвJІі росtі!сь f§ ~~f~~ 
кою шк і рою . {'748 р . 4 

9ІІ5 2(:В';jj7 СnрЗJІа про поси.ІХУ в Генера-

.'ІьПИІt вНІськовиі! cy,u ,uокуwеитів 

у справ і про суперечgу за грун 

rи wtж rенера.аьни11 віІtськовиu 

C];!AeD .m1сеикоw І а6ІD"Итованиu 

при.в:уцькиw по.1ковникоw Гпатоw 

Галагано11 . 

Ар1•· Л\\Р!J. УРСР І!)М Зо • М376 - 12т 
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9ІІ6 2093/8 Справа про 11.опнт соцата Г.tj 
хІвського гарнізонного· по.1ку 

СвириJІ.а Саwорудного , свfJІ.Ка в 

справі про побиття dахwацькиw 

сотнико11 Андрієw Барановськиw 

козака Бахwацької сотні Стеnан~ 1~р;~ня 
Ко.11одки . І748 р . 

9ІІ7 2093/9 Справа про захоп.аення Григо 

plєu ПЗВJІОВИІ.І , ПО.ІkОВНИІІ'ОІоІ І 

коwпанНІського по.tку , uвІІ:на та ро24 :а:овrн 

nopuioнir11x j раціонних гроmе:! g~~ 
у !І"озака :Ьсипа Jlяхути . І749 рр . 7І 

9ІІ8 2003/І Справа про передачу в су;ц 

Ки'ft>ської духовноУ кснсисторІї 

справи про церковниR зако.аот , 

вчинений з.!:!_ачковиw товари11еw Ні 

иинського по.tІ<_У о.tекс І єw са~І!1. -
вкчеw та Rого 'СпІ.1ьникаwи в цеr -
вt w. Новj ІLІ:ипи Ніпнсьхого ~ ~~~=; 
ПОJІКУ , f748 р. 

9ІІ9 2003/І Справа про ПО6ІН''l'Я НВЧЗJ!ЬНИ-
коw козацьr<оУ коwащи , відправ

.1еноУ на Українську .1Інtю , гця 

uькиw поповиu хорунииw f!eтpow 

~ецуновиw значкових товаришів 

При.tуцького ПОJІКУ ГВВрИ.tВ ІІков
.11ева j Кири.tа Ке.11еw6ета , отаиа 

нів і козаків ra Аого хабарниці' 

во , а такоа: про приwуmення о"1!-

цере.ІІИ .tащwі.JJІЦЬКИХ і регУ.ІІЯР- 5 КВіt'І!Я 
нмх полків козаків до 6езкоштов 1t~8-JІИПНЯ 
ної поштової служс:;и , rтриватних І749 рр . 43 
та фортиrfJІкацІ ІІ:иих podtт . 
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9І2С 2093/І Справа про поdитtя і пограd) 

вання иите.tЯuи с . Єсwань Г.tyx!J 

ської сотні Ніиинськоrо по.uу 

Іваноw ІІ!евцовиw і п'етро.w J.:акси 
wеюювнw капітана Рад.іона Аніч 

кава 'l'З про поdитrя А11Ічкови1.1 

боржника г.лухtвоького rоро;цово1Ь 

ота11ана Григорія Ко.11оrривого 

l ""-'j~ ~...,.... . .... 

Івана С:Uе.1ьпновица t захоn.!Іеню І14~рnня 
ниw у Г~горія Ко.1огривого кою 24 берези 
ціно11 в І2 крСІ . І749 ор . Pf 

9І2І 209.:i/I Сnрава про передачу в Cmpo 
;цуdськиіІ ПО.ІІКОВ~J lt СУ]І, ІfО.!ІОСіИТНС Ї 

військового '1'оt1ариша Фе;цора ЧеІ 

НЯЦЬ!(ОГО про ЛОСіІ!'l'ТЯ і пограСІt 

вання роз6ійпика1о1и ;1ого сестри 

О.Иени ) про захоп.11ення сосницью 

t.m со'l'НикаіLи озер Зввзмя , Куw. 
і Ва.пи нз.tеиІМх родині бунчукс 

вих товаршпtв !D!JО'!!ЄІІКІВ ; мnи~ 

військового ванцеАЯриста Івана 

Тернавського про його зdроfіниіІ 

напад нз ;11.вір козака Городниць 

кої сотні Пархоuо КИои.11енка ; 

донеаенпя чсрнігівськоУ полкове · 

канце.11яр і 'і про розслІду:sання 

справи про згва.11ту1н1нпя сосни 

ць;сиu жите.иеw' васи.іІеw ПаR.rовсь 
киw ДОЧКИ сосницького ю~те.ая 

Петра .аяка. 

ІВ .ІИПНЯ
Іб вереси 
І748 р . IS 
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9122 1958 Справа про віднов.~~ення з 

912::i 5634 

1749 р. ТЮ'І'ЮНОВОЇ І.ІОНОПОJJіЇ В 

ІРос:і йській і.wперіЇ ; про з • ясува -
ня прав купецтва Лtвобереzшої 

України на віJrЬІІУ торгів.лю тю

юноu і про заборону вільного екс 

порту укра ї нського тютюну і об -

uеження ВіJJьної торгfв.nі ним на 20 грудня 
Лівобер<:зній Україні та про ТР- ЇЇ4~ТОГО 
тюнову контрабанду . І76З рр . 9'1!7 

Справа про захоrтJJення Юроїць 

киu Чернtrі:воькиw 1.1онастиреu 

rт:і:д час передачі йоuу по ріmен

ню Сенату u. Синявка та о . о . Го 

роди1:1е , Бреч і Туріє Чернtгtвсь 

кого ПОJІКУ грунтів і rт і;цданих 

бунчукового roвa~rna ТИ1.1офія 

Скоропадського та про напади 

монас:mрс:ьких пі;~t.цаних на wаєt-

ності Скоропадського с . Рудня б липня 

і с:л . Гути~е Черt!ігі:вського пол П4tерезІІJ 
ку . 1760 рр. 268 

9124 57І8 Справи про коuандирування в 

JІf!р.JІяндію трьох коuпаніV.с:ьких 

полкtв !la І mc. коuанди з гаР-

11атаuи , зібраної з уоіх полків 

Л:Івоберелної України ; npo· розо.'! -
Іп ування уn1сків с:оrнико11 Ш-го 

коwпанійс:ького по,11ку карасе11иче 

коuпанійцл Роuана К;r'зьuов11ча ; 

про повернення житеJJю.~и Черніrt 1-
Іс: ького лоJІКу XJJiбa , розданого ї 
з арuійських uагазинів ; про роз 
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о.п:І;цр~ання no11ocy осавулв 2-го 
ко1.1панf!!ського попу Uиха:І.11.а 2 березня 

Саuзнаса. нз полкоnни,!І'В Григорі f14~Равнл 
павлова 1 стар!Dнну поJІКу . І760 рр . 67 

Спра:ва про нз1.1аrання J.lu1<oo11a -
всьхого J.ІЗКО!і!ИНСЬІ<ОГО uoиacrиpi 

повернуm 1 OBOD В.ІІІІСНJСtЬ се

JІЗ J.ІакоІІНн , Уоtя t Вон;царівку 

~.:енсьхо і' corнf Чернfгlвського 

ЛО.ІКУ . ЛОІІЗJІуіІЗИf 1!01.11 ОІексtє 
Миха!'t.11о:вкчеu у І668 р. 

9І26 4ПІ Справа npo 11а1.1аг11ІІНя бунчук -

9І27 478І 

вих rоваришІв'80Jщци1.1ира І /.ІJ1 -

ха !'ла та вt1!ськового rовзриrnа ' 
Васи.111 ПоJІонецькнх nривернуm 

до nІ;ц.цансtва 111уха~:чих козацтв 

ииrе.11fв с . lІЗWЗІ!І.tИН ~НСЬКОЇ с т-9 .11.ИПНJ! 

ні Чернігівського no.ay Васи.111 і~і~я 
Охрfмен«а з товарк11аІ.ІМ . !760 рр . 32 

Справа про розпо;цІ.11 спадщин 

по1<ііfноrо вfІfоьковоrо товвриrnа 

Івана 'D11.1oineюra , сина стародуб 

ського по.uовника ТИuо~tя Ол:ек 

ct єва , 1.1іа: nого дочкаІІИ ваосою 

JІ'ззаревнчево.ю , Анасrасtєю By ro 
:вичевою , Марією го'р.11енковою та 
сннаІІИ ло1.1ер.110У' Arз'tlt І Березов 

СЬКОЇ Васи;им , Іва1101.1 І Ct~ll-

1101.1. < 

Ару~. '1 111'!1 УРСР 1"811 Зо м J\137~ - І~< 

28 JПІЛНЧ 
І748-
2І .ІІКПНJ! 
!749 р,. 54 
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9І28 5049 Довідки з різних питань , вид - 8 6ерезн 
ні в І748-І759 рр. генеральною !~ 4~чня 
ІВ і ІІсько:вою канце.пярією . І759 рр, 8І 

9!29 4822 Справа про розшук роз6ійнІН<і ) 
'1»1 яв,11ених в Стародубоькоuу noJJ-
!к y , та вт:!качів з кремеІNуцької 

І: отенної тюрьuи . по всій тер.~то- ве~~~~я 
jpi Ї Л:І:вобереl'іноі Укра їни . І748 р . 

9І30 4969 Справа про суперечку u/3 по-

fВ !рениw сuо.11янського mмхтича 

!Jахарія Карповича Іваноw У'rnнко 
rвиw та синоw 6унчукового товари 

~а Григорія Скорули Памоw за 

~і глого се.пянина Трохиuа Онике- ли~;5~а;rtа 
~ва та його родину . І748 р . 

9І3І 50І5 Справа про супереч:ку uis бун 

9ІЗ2 50І4 

~уковиu товариmеu Ваоилеu Т'У;JІ,ов -
~eu і значковиu товаришеu Старо 

~у6ського пошсу Еорисоu Тршмтн м 

fЗ а взаєuн:! захоп.пення орної зеu 

~ t , сіножате~ . сtиа , лісу , xy;no 
ри , неповернення грошей t nоби>r 

fl'Я піцаних . 

Справа npo о6разу обозниu 
rзю1.1ського сло6t;цс!ікоrо полку 

Іихайлеu МИ.nора.цовичеu ч.пена Ге 

1ерадьнсго ві!tськовсго суду ко-

2 .пипня 
1748-
ЛИО'l'ОПа.да 

І749 рр . Іб 

~езького радника Пеrра Безо6ра- gІ~~~~~я 
І748 р . 
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Спра"Яа nPQ осхз]?l':еппя Оун 

чуковиu товарк!Іеu Сте"Ізно)С .І~ІІк. !!і 

• !:Іевсью111 рІ111ення .ре:вІзорt:в за 
се"wських сотень НІuяського 

по.nу про зара.zу:ваияя n:ого під 

оуоtдкtв ДО КЗ!'егорt"f ПОСПОJІИ-

"""" I71f8 р . 

9ІЗІ> 5630 Справа npo з.ахоn.аення житеJШ 

WІ о , ЩереІинич! Топа.1.ьоької оот1j 

Староду6ськоrо полку ранrо:вої 

1.1аєтностt староду6ського по.1ков 

ника Федора І.Іакоюю:вича , грунтф 

х.1!СІа t сtна у жите.1tв с . Спири п mщня 

доно:ва By,na nіддаю1х СІунчуново- ~~4~удНІІ 
го товариша Івана ОМрпя . !750 рр. 26 

9135 3І8&-І Щоwtоячнt донесення і вfдоuо -
zt роwеноького сотенного праРJІі .
ня про 0t~іці 1нt докуwенти та 

інl'ІІ .аисти , от~жwу:ванf роwенсь- 20 січня 
KOIJ ПВКМ'-І!О!!ІТОЮ протяго11 І748- f?І+і!ру;цвя 
І7І+S рр. І71+9 рр . 67 

S'I::X- ЗІ68-2 J.!Іояч-нt Аоиеоення. t :відоuос'.і: 

сотенного лраг.аІния Ко.ПІ!!:знсько r 

соtи! Г31J,яцького по.1ку ПJ"!О o"ii.; ~._ 

ні .11.окуwенm та iнnit .-.иот:1 , от. ~

uу:вані СІерезо.ІІ)'цькою пакет-поІ".

тою протягоw !'748 р. ; Аонесенн: 

t :вtдоuІоть оотІ!нного пра:вліннr 

ЛуСІеноької поJІКо:воУ сотні про 

о~іці111t .,цоку11еити та інші JІИС

:rи , от~ж1.1'І11f ~убенською пакет-
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по"!тою :в чер:вні І748 р . ; відо-
1.1tсть про стан судоrих справ у 

гадяцькоuу гродськоwу суді: за 

січень І77І-березень І772 р.; 

ралорr і: відоwіс ть про отан су 

до:вих о прав у Роwенськоuу лі:д- ІЗ червня 

!\'OL:OJ;IOЬKO l./Y ау;ці за СіЧЄНЬ-J!D- а14s-
ТИІІ І772 р . rі~~з~~ . ?.7 

9І87 4074 -І' Справа про поси.11:ку wагістрs• у 

~. По гар коnііі ,Іистру1іц!ї тв 

ВЇДОІ.!ОСТі ло збору ПСДЗ'і'!!'іВ з 

Стародубоь:~ого !"ОЩ , видаmо:, 

Канцелярією 1.1алоросі ;:ських збо 

рів відtупщикаu Брмвичу з тоь' -f1 ~g~~~~ а 
р;ща1.щ . І748 р. 

9!38 3187-2 !!!с1.1tспчні раттор~·и і вfдо1.юс 

ті сот~нного праР.ління ОnіІ:!нян 

сиоУ со'І'Ні Гадяцького полку 

про o'!Jiцt :.іні до!!'уwенти та інші 

листи , отр.н1увані опішнянсьІІ"ою tJ ~~;~~; 
ла:кет-ттоmтою протягоІJ !7і/8 р . І7і/8 р . ІІ8 

9ІЗ- 2036 Справа про постачання кова.11: -
сьІІ"ого вугім.л Глухівському 7 червня 
гарнfзОННО\.!У ГІОJ!КУ ДJ!Я РВ~ОН'І'У rzцtepєзr. 
оз6роєння та ВU)'НІЩfї . !765 рр. 120 

Пр• ••-
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9І40е. 

9НІ .ЗІ45 

9І42 !94'1 

МатерІвJІИ про. IWn"rЯ Гене- 9 серппя 

рат.ною :вІfіськовою кшщеля:рІєю f~~~то-

~=~~~~~=:ї ~к:і:о:і і пт7 р . 
зв"язку з появою там сарани 

Т8Jt CSNO 

Справа про зsхоп.1ення 6унчу 

ковnw товаритеu Сте,1>а11оu tlikJD 

~евськиw гpyi;.rtв . І\'оне~ . иі6в 

і сіна у Григорія Ceuamкa з 'l'o 

ва1.н1:1а~л1 , козаків,с . Волокиrин~ 

Г.1ух і вської DO'l'Пi Ні~І!СЬК-ОГО 

ЛОJІКУ . nго J<;JІОПОТЗННІІ Івана 

rr.iiooз:oгo з то:еари91аuн , иитеJІів 

360 

о . о . Во.1оки'ШН І Кочеr:rи ГJJУхів 

оькоїсоtнJ НІ~:ияськоrопоJ:ІКУ , 4кві'l'НЯ 

про вt;11,вов.11ення їх в козацькоwу П4tе"резн 
О'l'ЕІНі . 17.>0 р . І25 

катеріал11 лро внп,.11ату жв.1ува т.,. 

1111 гос іянаu-ч.иепаw та олуаите-

.u~u ГенеральноЇ віt:ськової кан- І2 вереси 

цe.uiptY , Генерu.:а:ьиого ві:~оьково 2~{~;я 
го суду ra різних I<oi.tiot.. . f752 РГ · 22б 

9І4З !945· Справа npo зоtр Г~Хі:'І'СЬІІ'ИW 

. отенни1.1 nрзn.1!!11ня11 nасnортІв т 

~:;::~;:х"~п~~::т;к~о:::;~: У ~~:~:н 
орrtвлю на ЛІвоОереl'Інііt Укрзїн • І749 рр . 45 

.,,J •. Л \\ Р.:t УРСР !* за •• -.JІS - 11'. 
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Справа про спробу вІ11ськово 

Іго ханцещиста Івзна ,l.е11 • янови 

{3 0;11.ерzати вІ;11.ставху у зв • язку 

оеІранняu І!ого свя~аеникоu в lj rr;~~i:;; ! -

~оронtж Ні»ІНСЬКОГО ПOJJKy . !'748 р. 

9!46 І950 Справа про перенесення геть-

t..~ внськкх к.11е~но:~r.J:в з СІУдинку ге 

ера,11ьного вtІ!ськового осавула 

Іпе'І'ра Валкевича в будинок Гене- І4-2І 
ра.иьноУ 11tР.оьковоУ канцет~рії . pjraн~. rI 

9І47 3015 Справа про використання nри 

уtкfв від важницt , на.11ежноУ ре 

.1енсьхfR соборнJЯ церкві , дАЯ І4 жов'і'ня 

обудовн Троfцького ообору в 11. ~і4~чня 
.1ухtв . І75І рр . 90 

9І48 2887- 4 Спрuа про втfхача з ура.JІЬСь 4 .жистопад 

;их заво;11,lв , з.10.11tя-реце:~r.ивіста fз4~авнн 
І)::ипа І!Ьрбину. I71f9 рр. 7 

9149 ~?87-8 Справа про пограбування біг-
~ ІlІІ рекрута1о111 Pa;11.toнou Пальові 

1иu , J.!ану~.1101.1 Jlюбfпиu та їх rо

ари111аuи цармчанських купців . 

27 ЖОВ'J"ПЯ 
І748-
8 серпня 
І749 рр . ІВ 
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9!50 2887- 2 Справа про N1о1часове при з на і. 

· /'І ення коJJо:цtІИка hана Чухна на 

f.ортифікацН!ні роботи в 11. ГАУ - ж;~Т'~1 
хів . І748 р. 

9І5І 2887 Донесення t'енерального в~ І!сь 

9!52 2888 

!н ового суду J вt:цouoc r-i про при 

t.а~ни ув • язнення і к t лькіиь аре ~5 ~~~;~:: 
t'Знтів .Глухівського острогу . І748 р . І4 

Справа про :видачу порціонних 

J раціонних гроше і! tсозакаu і 27 жовтня 
t::: тарmинаu коuпаніV.ських полків ~~4~резю 
13 а Ліф.Іlяндськив похt:ц І748 р . !750 рр . ІІ2 

9І53 27І8-6 Докуuенm про клопотання ZІН -

телів Почепської сотнJ Стародуб 

\:: ького полку про встановJІення 

Ух укра У нськоrо походження і ві -
/новлення в козацькоuу стані дм 4.липня 

!Уникнення пересеJІення на Україн ~;4~rого 
Рьку JІ.іні:ю. І756 рр. IOJ 

9І54 27І8-5 Справа про виклик до Глухова 

\dунчукового товариша василя лаз -
jревнча за ві;цuову поверну'І'и во

Іли та інше uайно , захопJІене у 

!козака Воронізької сотні Ніжине -~8~~~~іія 
;:со го rтолку Лавріна ПJJутенв:а . І.74{3 р . 4 

АJ>1к. Л 'і. Р.іІ. У Р<:Р JQ86 3ам, ІtЗ76 - 12t. 
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9!'55 2Іflб-З Спр:зва про заnеm11:енпя прое -
J<y tнженер-підnо.о:овниха ;ае-Бос 

се!'а про переб~ову r.111хtвськqЇ ~s_;g~~~~. 8 
ортецt . 1748 р . 

9156 2381-2С Докуwенrм про вибори в по.11ха 
Іlвобереж~оЇ 7храУни по.ІХовмх і 
О!'ЄННИХ коwісарtв ;ц.ІІЯ збору по ·- 7 !'р!!ВНЯ 

fll і рацt.Р на утрмwання кониси f~4foв!'RЯ 
ТЄІі!'іВ . І76З РГ · 28S 

915 2004 

9158 2035 

.Цокуwен!'и про ко11п.1ек!'уванн І червня 

особового ск.иаду Генервмної 1±4~того 
ВІЙСЬКОВОЇ І<ЗНЦЄ.ІrЯрfї . !765 р . 

Доку11ентм про збір nо;JІ.атків 7 червня 
ТЗ про дtЯJІЬНІСТЬ ПО!ІІТИ Н8 Jli- r~~ДНЯ 
вобережнііІ УкраУнІ . 1755 рр . 

772 

"'' 
9159 І72":/6 Справи про шуханRя козацтва 

11И!'е.11я1ш БерезиноькоУ , Сосниць 

коУ та Слабмнської сотень qер-
нtгtвського полку тв про двожо 1 - 2 дипня 
ство нf115инського 11jщанина Васи . яІ'f~8берез rя 
КоІІ!JІІІЧ6НКЗ . 175/f рр . 119 
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Справи про розшук шпигунів , 

засланих поJJьсьюrми вtйськовиш 

влас тяwи ; ПР<! приведення полк! 
Лімбере!іної України в повну 

бойову готовність на випадок 

раптового походу ; npo ре ~юнт 

укріпJJень .hfвобережжя і приве-

І """".і -;;;:::::-.."0 • •• " •• 

дення їх в боІ'ову готоР ність ; Ч серпня 

про ведення розвідJ<и в Речі fІосг§ ~~Удня 
по.п:иті !!" і Крмwськоwу ханстві . !753 рр. 252 

9І6І If574- 2 Справи про стягнення яедоїw f( 

9!62 !922 

9!6 : !928 

по Rонсистенськоwу зберу з ант 

лів Г.11ухівської сотні Ніжинськ 

го по.11ку ; про .пистування з ген~ 

ра.11-лров і антwеІ!с тер-леtІтен анто~ 

Па:вJJовиw ; про стягнення роз тра~

них грошей з бувшого полкового 

коuісара Лубе!tСЬRого по.шrу :вій ІР січня 

ськового товар~1mа l!митра Савой 1748-
5 r~~п~~ . rзз 

Справа про арешт за підпал 

в с. Вересоч ТреnоЇ полкової 

Южи нсь J<ої сотні чотирьох без 

паспорrних жебраків . 

ДоRуuенти про господарські 

витрат~! по Генеральні й військо 

вій канцемрії . 

Ару к. Л І\РД УРСР 1966 З•~ Н31~ - 1 ~т 

з ли п ня 
І748 р. 
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КроІооо "".~ І .. ..,...,._ 
~о••р.І 

9ІМ 2&tб-2 Справа про захоn.1ення ntua-
iro1.1o1н nо.11ьського 111.11.Яхrdча Івана 

Іуковськоrо грун-rlв і бОР'f'НИх 

!Цжl.r у пі,11.1.анкх буНЧу;'І'овоrо -ro ~5 .1!;~~~~:._ р 
зар11111а Федора П:мряя . І748 р . ro 

9!65 2346-І Справа про с~гненnя на ко-

9І66 2846-І 

ІІ\СtЬ УАОВІІ б.унчуково~:о rовари~ 

Сте~зна Єоиwонтовоького Ганни 

боргу з удови бунчукового това -

риша Uиxalt.ta Єоиwонтовоького J.Іs 

рини ; оnре.J;і.11ення ІСанцємріЇ пр 

неспр;ц1ед.11иви;і ПОАі.1! опадщнни в 25 .~шпня 
родинt Єоиwонtовських /докуwент ~~4~_рвня 
без зві1і11че1111я/ . fl49 рр, 

Справа про повернення овяще 

никаwи с . Крзоное Баtуринської 

~отні НІ1111ноьхого по.rку захоп.1є 

!fІІХ у хозЗ!І'!І Левка ~дрt грунtі , 
JА!1на з сtавкоw , ;~инокурного ка 

ана з rруба>111 , коня ra судових П чеJвня 
итраr понесених R;у;црею за ІЗ тГ~~вня 

о011:Ів судового процесу . f7lt9 рр . 

9Іб7 ~346 - Іб Справа про захоп.1ення ctapc -
ою t ПОСПОJП\ТИWИ с . Ярос.rавець 

.ІQ-'хfвоькоУ сотні Нf11иж:ь:кого 

о.1ку спв;~tкових козацьких грун

rів Лзврtна Береиного . 

ІО J[ИПНЯ 
!748-
8 .І!ИЛР.Я 
І756 рр. 
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9І68 234'1-І Справа про no6иttя вtяськовя ~ 

канцеляІJ!о tом Ро1о1ано1.1 КоН!'JІЩО!l 

військового t'О'Dари!Іа Сте"'ана !.h1 5- В серпня 
ха(!,110вського . 1748 р . 

9169 2187 Справа про вІ;цбу;цову після 12 т~nня 
!пожежі 23 травня І748 р. геть1.1а -§7~~рnня 
ького па.rацу в 1.1 . Г.1уховІ . !750 рр . І22 

9170 2Іч0 Справа про по11е9иения в Rазе -
ІН f wагазнни х.1і6а , взятого " по І~ червня 

tзнчку жителяwи Jltво6ережноУ Укр -~1 ч~равня 
їнк. І750 рр . V 

917! 2158- 5 Справа про вотанов.11ення ук-

ІРаїнського nохо;циення і ПІАтвер -
рення на.11еІ!Іносrt ;11.0 козвцькоrо 18 .wтого 
тану иите.1tв Почеnськоr сотні ~~а11ня 

~таро,u,оського noJJXy. !74~ рр. 52 

9І7; 2158-3 Справа про встанов.11ення укра -
- ~СЬКОГО ПОХОДlІЄННЯ козака ~ка 

та поаполитого JІззаря Лиmннен

~ ів , жителів о . ІВОИЧІ!ИЄЦЬ Пер
рої по.11ковоУ nо.11тавоької соfні . 

917.;1 2158-2 Справа npo з •ясувания ухраїн 

ького похо.цв:ення !-\Іхиm І.:J!сков 

~ріпаІСа поwіщихfв Вощи.11Іm1х д.ui 

ві.11ьнення Rого з ІІ'рtпацтза. 

APJ•· Л\ІРR І'РСР ІОІ!І з •• нsit- l:!r. 

!28 
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9І74 2!57-І Справа про слро6у иите.11fв с . 
J.oroвare Ствродус~сьІІ'ОЇ ло.uово ї 

сотні Т!еtра І Qrецнв !вкуриюІJ 

з то:вврнвrаwи , лІ,ІІJІ.аннх значково 

ro товари1в Ст ародуе!оькоrо ло.11 
r;y Dхиwз Іоwиноького , дое!итись 

~:~~ . ВІДІІОВ.Іення В КО3ВЦЬКО)l}' w4~~~~r- Іг 

9І'75 2І57- І Сnрвва про КJІОЛОІ'ВННЯ и:ите.11я 

11 . Короп 14!кити С ·,цор::ькоrо rrpo 
затввр,ц.1ен11R Roro батька з woJlo ~g :~;~~фа 
шиw~1 6рата1о1и в козацькоwу стані І748 р. ІО 

9І76 Справа про шукання козацтва 

;J;ІІТСJІЯWИ с . ХВосвичf Топальсько 
сотні Стародуе!сьІСого ПОJІКУ та Ї' 

виступ проти своrо дериавця 6ун н4g:резн 

:::~~~ товариша Петра Чорно.иу 1'94gє~l~ н ІО8 

9І77 2!42/І Донесення Лу6єнської , По.11та -
о ькоУ t Гадяцької попових кан

цє.111рІІІ І :вІдоwості про Лр!'І'ИНИ 

[1в • язненвя І кі.11ькість ареатан-

:rІ:в в .~уСІенськtіІ , гадяцькfR f і~ ~~~~~ "a-
~o.tтaвcьirtll nо.аковиУ тюрwах . І748 р . П 
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9178 2142/16 Справа про звинуваченнч біг 

<11н1 рекрfтоu Васи.11е1.1 Гоf!ІІковиu 
осаву.tа Сtаро;11,убського по.ику 

Ст-етана Косача у звІш.неині за 

l '""'"j;;;.: • •<"Іо• " ""' 

хабар аре11:1тованих розкодн~ків ІЗ АИстоп ~а 
і пропуоку ЇХ за п9.1ьськиі! кор ~'Ь4~пня 
J,OH . !'749 рр , 54 

9!79 2142/!5 Спрзва про організацію і оп а -

ту робо'fИ аре!Ітан'І'fВ г,11ухі:аськ f3 i;g~~~ 
го острогу . 17-.s.p. б 

918С 2ІЧ2/І Справа про захоп.~~ення сотни 

коu .ЦругоУ Ніжинської по.1ко1>0Ї 

Оо'І'н і КИрилоw R:Улаковоьr:иw хл і 

ба і гро11еР. у козака с . Дів1щя !О аОВ'І'ИЯ 

Ш1xari.1a Артеuо:ва і побиття кия ~7~~ия 
wи lloro брата . !760 рр . 

9ІЄІ 2!42/І Сnра:ва про аре'!ІТ :В'rі!fача з 

r.1ухІ:вського ОС'l'Рогу Степана 

Z:о.1от11"а . 

918' 2!42/8 Справа про наро;11,•еиня woнct 

рів в w. Богачка Богацької сот 
нf та вс . TTJcto110:\roв~wy Горо 
;циськоІ ootиf »~ргородського 

полку . 

АР1•· Л \ІРД УРС Р 1986 З•• М31(і - 12т. 

9- 24 
•овrня 
!748 р . 
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9ІЄ3 2I42fl 

91811 2Н2/І) 

9185 2ІЧ2Г 

91"5 21а; 

9187 2109 

Сnрава про 6ороть<11 з wасом > 

!!І)U)О6:В:ОІ) пacnoprtв ВОJІООНОГО 

~ра11JІіння старо,11,vбських рос:ко.tь 

НИЦЬКИХ ОJІОІ:!іД, 

Справа про ll'OJJПJІeJ<rynaния і 

on.nary :а:ОJQІ,ЗЦЬКОЇ KOJJ~lf;!І,И. 

Справа про вt;!!.лра11к~· в Б!JІго 

тщдськv губеrнську ка11це,11.119!D 

с:прзви про 11ограСІуваnня ~1шorJ , 

Борзи11 з товаришаuн рильського 

купця Іва11а№.11ьцева . 

Справа Про образу вt Rськовиu 

канцемрИсrоw Яковоw Коо~овсь-

nw Гепера.иьноУ вf Р.ськовоУ кав-
цедярtї . 

Опреді.11ення , екстрахr та ві -

11.оwість про nорЯдок призначення 

Jtfлькість та привілеї вНоькоР.и · 
тоьариmlв , а також лривІлеУ аун 

І<tукових товариtrів J ciweil бувшо· · 

Іс тарп:ини '1"8 про )"'ip11ioaJ>1: ~азєг. 

22 JІИЛНЯ 
!74~ р . 

!4 JІИП1!Я-
!ГDУ;!І,НЯ 
I'74t! r. 

9-І~ 
.'!ІІІТfНІ 

1748 р. 

§ .'!ИПІіЯ-
гру;ция 

!748 р . 

;~: ;~;:~:і ~aJfoдtв JІа l.J:воСІє~;~ I~i~a~~'I 

16 

S2 

lC 
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9І8 1 • 2ІІС Спfава :rpo захоп.1.ення бунчу 

91~ 2ІІ2 

КОВИ\.І ТО:ВЗрJІ!ІІЄW Федороw Гаwа.'Іі 

є;.; зе!.1.11.і , тяг.w:овоЇ худоби ..-а 

peuar.e11тy у ттри.пуць~оrр n.о.:Іо:о:в 

пика Гр1:горія Гал~ганз та Р.ого 

drиька . 

Cnp!1'38 про ОТТробу СІУВ!!ІОГО 

І!івчого , а 11ннt значко;;ого тов; 

\:'!!ІІЗ Ніz:инського noa:y А1щ:Jн 
f'І.о.tовипки захопити nосаду r.11~· 

хtвськоr~ городового О'і'31.tзнз . 

9!90 2r;:SS/I' Справа npo захопJ~епня бунчу 

КВі'і'НЯ-
2!3 JШПЮІ 
f748 р , 

2! 

23 

ковнw товариІJ.Іеw >rкозоw :.3атирке 

вичеu. трьох коне:іі у козака о , 

Uитченки БатїїинськоУ оо..-ні Ні §Sг~~~:-ч 
ю~нського пмку Петра Сзвчен:.-:а . І74Е р. ІЗ 

9191 2~5/І Справа про захоr..пеиня бунчу 

ховиw -rовариmе1о1 Се1.1ено11 Карnі 

ко~ коне1' І підданого ;цр~ини 
генера.пьного niдc1a1pCSfя V.иха~.ІІІ 

Скоропадського 11.ар~ Сте ~єшівнт· , 

ЖИТЄJІ.Я о . /JИТЧЄНВ'И БзоrурипоькdJ 
соrні Ніnнського по.пку ФеJІ,ора 

Клиwенчика та у ~озака І"'етрs 

.Савченка . 

.11>1~ · Л 'ІР4 УРСР !986 З•11 11376-111. 

ІЗ иовtнq 
!3 гр~ня 
І74Р, р . 9 
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9І92 2095/Іб Справа лро захоn.аення Сіунчу 

~ов1н.1 roвspиmew CтeiJa1to1.1 Рако:ви 

j:f ew двох во.ІІt:в з возоw та ІО че -
jз ернкtв жита у Сіратtв Про:копови 

" ів ; ві:!ськового товариша Стефа 2З . .,1шсто11а а 

t-r в rв ві:!ськового fанцемриста ~~\;;втня 
Р-nександра . 1753 рр . 

919' 20Sl5/I Справа про захол,11ення сусі -

да1.1и значкових товариmів Черні 

гі:вського nо.лку 1осипа t Аядрі 
Бакуриr1ськ11х . аре!ІІТованих Кан

цем.:рією wіністерського прав,11і -
ня за доносоu квартерw~стра, ІО 

роти -Ь.ерс:ького драгунсноrо 

пот<у Туnіцнна , сіна на їх сін -
жатях :в пущах під u. РtтсаІJИ 

ІІо І!с:ької сотні Чернігівського ~3 гg~~~~па а
по.u:у та утиски їх підданих. 1748 р . 5 

9194 095/І! Справа про захоп.tення сотЮJ 

ow Кроле:вецької сотні Ніжинсь
ого ПОJ!Ку Григорі Є>! Огі~СЬКИІ.! 

J;BOX коней з саньuи у кроJІе"'ець 

{ОГО проrоrюпа kдора ка.11ино:всь 23-29 
.пистопща 

І748 р . 

9І9 і?О95/І9 Справа про захоп.пення аСіrпи т -
ваню.1 осаву.поJ.І стародуСІського 

;~:~о~:е;а:~~~:::о~;:;к~о~ І~~в~:::: да 
товариша Івана Гаuалtї . І753 рр , ЗІ 
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9196 '2095/21 Справа про пооиття rенераль 
ниw 1Jунчу:а:Іf)!11 деw •яно1о1 060.11он

сь11Иw. старос'І'К wаєтноотt бунчу 

мвого mвариша Іва11а ПІроцько 

ro с . Се11енІnка Стзродубськоrо 

nо.11ку дw.итрз Пав.11овз ; указ про 

вtдправку в канце.11ярtю Г.ІІУхІ:в

оького rариІзоииоrо по.11ку двох 

~'"'.". 

бІгJІИх рекрутів , оnІР.wаних в 5 с~рпня-
Стародубоькоuу по.rку . і%tн~ . 

9197 2095/2 Справа про зехоп.11еннн г.11ухІ 

сь1<и11 сотникоu Де1о1 • яно11 'l)'рян

ськиw хліба , зеw.пt тв винокур

ного казана у Стеnана ОгJ:єенка 

поополи'І'ого в і льного вН!рько:во1 о 

1~~ ··=· ...... 

з о . Собичів ГJІухІвсько'і сотні 2~п~~Уднн 
Ні:Еинськоrо по.аку . І748 р. е 

/ 
919! ?о95/23 Справа про прнзначенІІЯ суду 

д.І!я розбору скарги прапорщика 

БІ.агородськоrо .ІЗН;D.uІ.n!цьксrо 

по.nку пе,-ра Роговського на nис 

ря Dаднцького по.nкового суду 

Яков-а Ко.110,uяЮІнського . 

9199 2097/4 Справа про вtдоу'І'ніс'І'ь вtІ!.01 

f14~у,цнн 
сі ч ня 
І749 р . 

кового r0Бари111а Awtя КонJ,зе- Іб .111cron ,ца 
ро!Ісмrого в poOorf с.аІдчоІ Коwі ~4~чня 
оtї про уmожи . Г749 рр • 

.Ірук. Л '!І!>!І r PCP 1!!85 За~о Іt~7~ - І2t. 

І! 
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9200 2097/5 Справа про образу і по6ит'1'я 
вН!ськовиw канце.1яристоw Григо 

рієw Дубовикоw др.ужини t дочки 
канце.щриста КанцеJlЯрfї wініс-

КраІ••• 

терського правJІіння Ваоим Васи .:~~С~~пада 
льєва . Г748 р . 

920І 2099/6 Справа про затр.1uа1111я в Крас 

нокотццнські!t сотні Прилуцько 

по.nку відставного гренадера uo 
ської піхоти Роuана Нікітіна з1 29 серпня 
Rонокрадство та безшлюбне спів §76~ня 
життя з Ганною кантакузиною. І749 рр . 

9202 2009(7 Справа про стягнення з сина 

nереясJІівсьRого священика Q.11.ек 

сія доОронецьRого Федора ДоОро

нецьRого , сина глухі:вського ~

теля r:вана Шевченка Андрія ПoJJa 

нецького та їх поручите.11ів :вар

тос тt дорогоцінностей , :вкраде

них ними у вJJ;ови значкового то -

вариша Ніжинського nо.11ку Як1н1а ~~~~~пада 
/.Іикиmенка !.іарії . І748 р . 

9203 2009/8 Справа npo скош і nокос тра 

ви niдJlaниu ічанського сотнижа 

Петра Сrороженка на сіножаті 

Ів tйсьмв~ го 'і'овариmа Bacи.ut Шну J

. І<~ евського ; напад лrще!t Сторожен 
ка на хутір Іrнурчевсьного і по -

6иття іІого хуторного та захоn- 20 листоп ~а 

!лення Н11ІАИ волів . І748 р . 
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92{)!/ 2099/9 Справа про захоплення Черні 

гівськиu "І:!JоУцькиu І.n.лінськиu 

wоЕастиреu 55 возів сіна у писа 
ІРя Березинсьr<ої сотні: ЧернІгів

Ю ького ло.11ку Деw •яна Тарасевича 

т-а про спробу Тарасевича одержа н 

Івtдшrщцування за збитки , вик.~nt-

~ані ~альшнви1.1 доносоt.1 і єроuона г~Уі~я 
ix a Геннадія . І748 р . 

9205 2099/ІІ Справа про висилку в Воронfз -
·е сотенне прав.11tння octd , пги-
етних до Rр!Ідіuи !<Орави у вор -г І2д;~ 

~ ізького козака Пав.:~~а Ха.І!!енка . ~~8 р . 

9205 2099/І Справа про захоп.nення бунчу 

кови~..t товариmеw павлоu ласкев11 

чеw трьох скирт сіна та нео;цно 

разові напади на хутір значков -
го товариша Jіу6еноького по;шу 

Андрія· nалеru ки t , погра6ува1ш11 
та по6ИТ'1'Я fіого о .11ужите.11ів і 

підоуоІ;цкfв . 

92()'; 2ІОІ Справа про стягнення недоІ-

1юR за Г740-І743 рр . у ВіІ!сько 

І3--І6 
ГРУ:ЦІіЯ 
!748 р . 

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

••<ІХІ• о ан•о 

:ви:ї: окарб з родини . ічано~ких у7~~ня 
сотників СNроженк r11 та rванищ - 2І берез я 
кого оотникз Федора Свірського . Г752 рр. 49 



9208 2І03 

9200 2104 
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Справа про замtну в слідчих 2 липня 

коuісіях лtвобережної У«раїни :І4~пня 
арuійських o'f<fцeptв відставним; І749 р . 

Справа про суперею;у за гру 

ти uіж КОНО'І'ОПСЬЮІUИ жителя~.:-.~, 

козаІС!ВlІІ і ПОСПОЛИ'І'ИІJИ ra прик 1-

І9 

чикаШІ о. Бочечки ПуТІ!І!JІЬСьког 2 .пи пня 

повіту , uаєтнооті гр. Со·~ії Го *45ерпнл 
ловtної та Ух взавuні граОунки . І75І рр. ІО9 

92ІС 2035/І Справа про розслідування за 

коннооті tснування uит1шці в u. 
Сенчі Лубенського пол.'<у та дій 24- 28 :вер сня 
uит111111а ГрИrорія Яслиr<о:всьr<ого . І748 р . 4 

92ІІ 2095/І Указ Стародубській полкові~ 

r<анцелчріЇ про розсліду:вання 

скарги гр111.1 • яцького жителя Про

копа До:вбоноса , козака по r- ар:а,_ 

кої сотні Стародубоького полку , 

на захоплення йоГо жита і сіна 

та побиття брата Івана за нака 

зоu грим • яцькоrо Старости .z;:ани 

ла Дзнвовича ; указ старо;цубсь

кій ПОL'<О:ВіІt !\ЗНЦЄJlІ!ріУ про роз 

слідування сІ(арги гри1.1 • яцьRоrо 

шите.ля Сеuена ІИгатщ , козака 

Почарсь1'ої сотні Стародубського 

nолку , на захоплення його сіна 

за наказоu грим • яцького старос - 3 жовтня 
ти ланила Дзивовича . І748 р . 
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92І r/095/I Справа про захоПJJе1!НЛ ІJайна 
і знущання HSJI, ПОСПО.JШТІІІ.ІИ с. 

Суховерхового Староду6оької noJ 
КовоЇ сотні за наказоu 6унчуко- 18 вересю 
вого товвриmа Пав.ла Миклаrnевськ -~~4~резф 

1749 рр . 22 

92!8 2095/І Справа про 6іглого кpt itaкa 

поwtщика 01<аряmна Лук •яна СтаР -
tц.убця, затриr.tаного :ё с . lІИоконо- ' 
ги НовгоРодської сотні Стародуб П ~о~~; 
Іа ького п олку . f74E р. Іб 

92!4 2094/2 Указ Староду6ськНІ пол:совіІІ 
канцеЛЯрf ї про допо~.югу в стяг

~енні 6оргіБ з боржників :війоьк -

~~~~т~~:~еляр11ота Івана 01<оро- 20 ~~~~. 

92! 5 2094/2< Справа ПР<J, перевірку сп~а'l'и 
'8елико6удиськиw війтоw леантієu 

І:!оско<Sонйковиu 756 кра . <Sоргу !7 грудня 
~ріпаІ<у генерал-аншефа Апраксі - ~~4~того 
Jra Данилі Ду<Sровоькому . 1749 рр . 

92!6 2094/І- Справа про с щгнення <Sоргу з 

'°1 овіреного Андрія Богдановоьког 
н:~ кори сть JІУ<Sенсь'жого поJІКовог І&-15 
~анце.ляриота ЯкиJ.Jа Шкллревоьког ~~~~ - ІО 

Дру• .• , \\ РД УРСР 1086 З•~· H31G - 12т. 
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92І7 2094/І 
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Спрзва про суперечку за нер ~ 

xoue wа!Іно в u. І!онас тирищах , 

продане nмковникоu Григорієu 

J!D<!иc'l'кou /спІвакоu іuпераrоР

ської nридворноЇ капе.пи/ родин 

бунчукових 'l'О:еариSІjв Раковнчів 

КроІ••о 

92І 2094/Ii Сnравз npo спробу вtЯСько;ро 
го канце.аярисrа КІJиuа Ва.'ІІІ'tвсь 

кого вfдtбраrи двір і приверну 

. ти у пt;ц;цанство козака с . _ВИх-

торов ГАУхівськоЇ со-rні НіЮІн- ~ г~;~~пз а
ського по.~щу ІІреuи Ходакова . І748 р . 4 

9219 2094/Г Справа про стягнення 48 кр6 
75 коп . боргу за ВО.10СЬКе ВИНО 

. ~р~~:~~ ~~::~::::г:а '1';::~: :r~::па а 
/купця/ ~tя raxtя . !749 рр . 

9220 12094/І~ Сnраза про неповернення бун 
чуковиu '1'оварИ!:Іе11 С'l'е~зно11 Рак -
внчеw вfІІськовоwу rовариа~у Взо1 -

:ч~Н:r~:~~оwу .обАі~су за вип ~4f~:оп :vtв,. 

9221 2094/ф Сnрвва про стягнення з вакз -
сового. с:отника якова .д~.!'1'ровсь 

кого :uартостf ко.писки , позичен Ї 

:; ::в:;::;н~::;.п:исін~~::~~:~ !f:~иоп да 
wy . І749 рр . 
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9222 ію9•/І2 СІJР!Іl!а про спробу Ас'!'рахан-
ської гу~ернсько'f канце.11ярІї 

одер:е:а'l'и з l':И'І'еJІів Глухі11ської 

Кр.оІ••• [ """"j~ •• ",,.. ••к•• 

CO'l'Hf ІJ~ра~нІ гpomt за nepexoБJ ~f~4:ctonrna 
11;:~11~1:J!~~~:~~:та КИриJ!а і?~tч~~ . 

6 

9223 209Ч/І Справа про ctяrneIOfя dоргу 

з ні:е:иж:ького купця Анасrасія 

ЄццракіJl.11 на користь к1rщя Sоя 

Анас оrасtєва . · 

9224 2004/І Спра11а про cnpody dунчукоБО-
го tсварш11а Стефана Раков11ча 

ШJІЯХОU·!Іахра!Jськоl позики ЗЗВОJ! -
діти грунr~:н.~н вfRськового ro11a" 
риmа Васи.11.11 П:Иур'Іевського в Іча 119 .ІІИПНЯ 

ськіІІ: сотнt При.11уцького noJlll'y . І748 р . 

9225 2094/9 Справа про стягне1шя dоргу 

з dунчухо11ого товариt:rа Петра 
1JfІ<лаmе11ського t ІІого родичів 

на користь rо11ари!!!а ГщхІnськоЇ И 6':~~~ 
сотні Антона ІJІJІєнка . І748 р . ІО 

9226 2094/8 Справа про наuага1mя сер6сь-

Із"ого n~оряю1на 1.іиха ~.,11а С'lагоро-

tвпча о;и;ер;!;а~ з с:вого JІ..ІІ;цЬІНJ Г!І f1 лит;я 
~оr.сея в.~rз~1с.11аамчз :вtд::пrодув:зн 17 

49';резІІІ 
Іня с:r.повмх в11rpsr. І765""" РГ · ІС3 
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9227 2091+(7 Справа про с тягненнr. з гр. 

Ганн:~ В.ладис.11а~1чево ї боргу на 
кор~сть ротuістра .~!Лб-гвардіУ 

Кінного по.mу Се~гія Салтикова 

згідно обліка, переведенного на 

нього вНІськовиu товариmеu Іва 

HOU ВЯТКОВСЬКИt.! . 

9228 2094/6 J;онесення і чолобитна війсь 

кового товариша BacТdJUІ [нурчев 

ськоrо про стягнення.з n ідr.оJІ

кощшка Пав.11а Sц;1ов • єва золото 

ІЗ JШПНЯ-
26 жовтня 

1748 р. 

:~р~~~::~ного червінця або Пог· \?~~в~~ 

9229 2С9ч/5 Спра.ва про вчnлаrою Удовою 

бунчУг.о:еого товариша Гр-пrорія 

.С'і'аховича Ага:;ією бор:-ів своrа 

покіЛноrо чолові::<а , 

923( 2093/2: Справа про свавільниіі аре:пт, 

трю.щ~wr 5 тижнів у колодках і 

ка-:ування ГОJ!ОДО!J , І/ри:К8!>ЧИКОU 

с . 'іуі!КіJІ.Ка Глухівської сотні 

Нt:юшоь:кого ЛО.І!КУ , UЗЄТІІОС'f і Гj ' 

Голов1'іної , Сергtєи [иповиu ;:о 

8 березня 
4JІИПНЯ 
1748 р. 

заків Г:срі:ВСЬКОЇ сотні ІJІЗНа Н4~ЧЮІ 
СJ:JІп:аєнка та ДаниJІа J;;ульиею<а. 1749 рр. 

КО•• ••<тооІ !І р••~-

ІЗ 
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92SI 20~3/2 i СТ!раве про взаєuпі образи t 

Сіезчестя wJ:. капітапоw Взси.1еu 14 грудня 

ПоJІЯКОFИІ~І t г~хівськv.w хозаrо~ ~7:і'їтм 
hеонтtєu,rтисанкою. !'750 ГР · 25 

9282 2~3/І СТ!равв 11ро r.оаиття козажа с . 

ГерасиJ.;івка Роwєнської сотні Лу 

СІенсьІ<"ого 110.11ку І..:а'='ВіЯ Г)'dченка 

jдержввцею dунчуковиu товаршаеw 

~::: ~а~;:::~ :а ~ОГО ОАУ.И S мr~~ 

92ЗS 2093/І Спр9Е8 11ро С!Сарги СОСНИЦЬ}(ОІ: 

ІС отниRа Чернігівського полку 

Пав.ІЗ По.пtтзJ'ського , тm.~часово 

усунутого з ці єї посади , на вик -
.УJ>чого обов • язки co!'P.mca Івана г~;я 

Іі! росе~;пче . ffli8 р. 

9284 2003/І СпраБВ про нвпа;ц ОПИСІ/ОГО 

ПОСПО.І!И'l'ОГО ПочеnськоУ BO.l!OCtt 
~ . rто янов11~ Рtг raвpv.<1a Баране.в 

Іс ьксго з то:вар11111вш , ~гЬ,110 на 

·1азу псчепськогс ко11енда11тn wз-

1 іора Уmаковв , на ді11 иовоуписно 

Іго козака ііг.n~нсьхоі соtнІ Тitxo 

~ а БеззуеіенJО:а ; про побиття І!9а

Ікови11 почвпсь!Соrо сотенного nис -
ІРя Сили Са1.1оц11'tта і в11СІорного ли~;~~::~;ца 
1озака Про1а:оnа Мащурки. !'748 Г · І5 

J..J>•• .. 1\ІР.1 )'КР 1$5& So~ 1631'6- І 2r. 
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923: ?C9S/!6 Справи лРо Се.wена І.!ойсеєнуа 
вfн же Литвиненко f 1.:uш Кулш-:

звинрачених в убивстві чот11рь х 

чоловік , та про Андрія качана , 15 листопlща 
він ле !Jоска,11еюсо , звинувачено ~7)~Jтюt 
го у триразовоuу злсдіі!сrвf . І75І рр. 20 

923 2093/І' Проuе!.!оріЇ про нечинення ут~с -

ків nоІ.ІУ вaxuic'l'pa Серо:ського 

гусарського по,11ку Терлецькоrо ; 
npo спJІату в Коuісfю odep- npo
niaнтІJeiterepa Єршсва грошей на 

утри11анк:~ регуJІJ!рннх і нерегу-

мрних ві nськ , nере6уваючих у 2~ ~~~опа; а -
Лі'!ІJ!яІІДськоuу поході . ~48 р. 

923 20?3/2 Донесе11ня Гадяцької полкова · 

канцеJ1.11рі ї про призначення ;цеп.1 -' 

тата в ко11ісію по роз-,,11f;цу:ванш: 

скарг на управите;;:я Гадяцького 

замку ротujстра Коровяковськог 20 грудня 
і поручІ{Ка !Аасмва . !'748 р . 

S23f 2098/І Доку.wенти про саuові<1ьне пр1 -
верненшt Генера.11ьною арти.пері є~: 

козаків ІваигородськоЇ сотні Ні 

n:ииського тто.nку ттtд свою коuан 

;цу і ттрихову:взння їх від сплат~ 

порцій і рацій ; побиття гар1.1а

таtл1 с . Фастівець , .wаєтност! 

rенера,11ьної ар'1'И<1ерії , tванго

родськиr оса:ву.11а І.плі Роuаненк 

і ко11tсара Кіндрата Кудлая , лос 

ланмх С'!'ягнути порції і рації 
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з ухнл.11юЧ"нхс.11 ко:закtв оотнf ; 
коwМскаЦJю 1.1а!!на учасника п апа '\У 
Ан;в.рІя Новоnо.ІЬЦ.11 ll,J!.11 ОПJІВТИ 

"6пткІв потерп1.n~х , про иасн.1.ь-

яе ~!'яrне~іня івапrороl\ськнwп 
І"оорqикаwи f!Окуховиого зСSору з і74~ня 
арти.tерІІІ.ськоrо mинку І! с , Фас- zr січн.11 
~t11ець . І752 рр . 5І 

9239 2д57- Іt Донесе~ня С!'ародуdськоУ по.1-

овоі' канце.1.11ріі' про nоси.1ку в 

І'-енера.1:ьну військову канце.tярfю 
а!'рнuзннх в no.uy ;11,:вох dіг.1их 

ЬекрутJв J rrротоко.tІв Ух :п.orrn.т11 
3 ,JІИПІІЯ І748 р . 

1 

92'11 2367-9 Crrpa11a про розшук 11 ПО.І!'!ІВ-
ськоuу , Переяс.1авсько1.11 І Пр11-

.пуцько1.1у ПО,ІІКЗХ Ра,ц!онз Архнпо 

11а t !Іиwо':їІя О.tексtєва , які за 

свfдченн.111.1 apemтonaнoro в ЬoJJo 

ховськоwу повtтf біг~оrо рекру 'а 

<Атанаса Коровякова , ntmJІИ з 

Ор.1овщини на JJf:вooepea:нy Украі' 1l§ ~~;:; 
д.ия ПВJІ!йет:ва . І'748 р . ІЗ 

924І 2Е64-4 Справа про .11ік:відацІю чу.аих 

щинкf:в вс . А.пииІвка Кро.11е:вец -
коі' сотні Ніиинськоrо по/'ку ua т1~2Е~;~~~ -
ності гр . Ната.1іі' Роз,уuовської І748 р. ІІ 
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9242 2347-З Справа про клопо'l'ання жи те.'t 

с . Суражичtв МглинськоЇ сотні 

Стародубського полку Івана Пан -І2 .mпня 

са про відновлення йога в коза fr4і';удня 
цькоwу стані . І749 рр. 20 

924 · 2359- 26 Справа про звільнення пt.цда 

них бунчукового товариша Гр11го 

рія Скоруnи вt;ц сплати лорці1! 

і рацій за 'l'l!x , яRІ лере!!m1111 

до іншого Аер.аавці . 
4- Псерпнr 
1748 р . 

9244 238І-І1 Докуwенти пре утриwання нас -
ленняw J'ІІвобережної України Гл. -
хівського гарнізонного nо.11ку , 

ко1.1панНіських полків , ІТСt'!ТИ t 1'€
нералі теtу рос і йської apwt ї ; 

про подробиці збору порцій і Р• цііІ 

та про від11равку до t.tісця С.ІJУЖ 

би гусарів Сер6ськсго по.ІJку , 

які затриwаJІИсь в Переяславсь 

коwу полку і пожежу в о . JІадин 

іуравськоі" ооrні При.w.уцького 

полку. 

924': 238І- І Дскуwенти про кі.щ.кtсть пор. 

2 липня 
І748-

І2 JШПНЯ 
1749 рр. 

цtІІ: t раці!! , з~браних з населе -

168 

ня Лівобережної України д.rн ут 27 б\'!резн 
рииання росІІ!ської,арvіЇ . І750 рр . І8': 



- ЗІВ -

1 ··~·~ І ......... 
•о~ •р.о 

V47 р. 

9246 Справа про фаль1:1иве звинува 

чепт вt:'ськоJJиw товариmеw Мюо 

тою Костиркою , глинського сотн 

ка Антона Крижанівського у каз 

нокрадо'l'ІІі . 

Г748 р . 

і~t~::Я 
/іJІИПНН 
І76І рр . 

9247 І953 Сnрава про п}ІІзначення васи .1 
f,jеJІИноького , хорунжоrо С~ародуб ь
кої полкомї сотні , а пісJІЯ Р.о 

го сuертІ ві ~оькового канце.аяри, -
та Федора Яскевича , на посаду 

стародубсько го городового о таuа ~Ол~;;~я 

1
."."."1-;;;::::-.".... . .... 

28 

І748 р . І5 

9248 I95Z ЛіІоtузан~я ч.11енtв rенераJlЬ-
ної війсь кової ханцелярії з де

nутаці:єю генера.11ьної старшини 

про по,11ег1:1еНня в утриwанні дра
гунських по.11ків .І ген ерал іт ету 

росНІсь;:ої арwії та :в фортифіка ! 
йноwу 6удівництвf ' в ЗВ ' ЯЗКУ з 

посухою і навалою сарани на Jl t в -
6ережні й УІ< раїні , а такоJl про 

оп.ІJ.ату заборгованості за казен-

ні закупки nродовоJ1Ьства , Ф:{РЗ 

:'!:і , коне!! і т . п . пі д чао рооіі!

сько-турецької _вВіни , та про 

<рІнансування побудови Глухівсь-

кої со6орноЇ церкви . 

А1'1 •. Л \\1''1 і/РС Р 1%11 З•• '6316- 12r 

7 січня 
Г748-
І8 січня 
Т749 рр . 23 



9249 

- ЗІ9 -

,""~ І 
•• •о.ост. 

МОW<р.І 

І939 Докуwенти npo ремонт 1.1оо'!'fв 

J гре6е.11ь по головноuу 'І'рЗJ<ТУ 

!АОСІ<Ва-Юйв . 

9250 2359- 2' Чо.uобитна вВ!ськового канце-

JІЯрис та Корнія Яновського про 

з:вj.11ЬнеНJJя його ;цоwу в 1.1 , Срfбн 

14 серпня 
17'ІВ-
І8 січня 

f754 рр . 

~~;:::°-пГ:в~~:~~'І':~~ загально- rr~~r~~ 

925! 2359- 2 СпраВіІ про зві.11ьнення двору 

у:z~.овн Марі Ї Татаренко від спла'і" 1 

~~~~~:~н:;~і за порції і раці Е 1~4Е~~я 

9252 2362- 2 Справа про випмту y:zi.oвf прt; 

JJуцького по.nкового хорунжого Ан '!D-9 чер:вн 

1н1 Мацею:а недоплаченого жалува ~-fві;;я · 

757 

ня її покійноrо чоJІОв:і:ка . І749 рр. 25 

9253 2362- 2 Справа про випJJ.а'!'у з Ві!!сько , 
вого скарбу жа.1Іj'вання архі'І'екту 

ри гезе.ІОО /лі;цuайстру/ Івану і~ ;~g~~ 
!Jергасову . І748 Р . 4 

9254 2362- 2 До!<уt.tЄН'І'И про виплату І!іа.JІУ:в н-І 11ерес1 

НЯ С'!'ОрОJ!ІЗ!.і Генеральної· БfЙ- Н4~В'І'НЯ 
k.: ькової канцеJІЯрі:Ї, .І760 рр . 90 
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І ...... І "" .. '1~ 
".., а0<І'О• ••••• 

0255 2З60-2 Справа про 00111 н Генеральною 
внrськовою канцелярією в севоьк й 

. провjнцjа.11ьнН! канце.111рtУ opto- і~48~стоn ; р.з 

них кар(ІованцІв на ;в,рtС:ну wід11у І7 сjчня 

и:онеrу . І749 рр. П 

9256 2364 Чоло6и'І'на стрt.11ецьrого отаwа 

на Сwі.m:~ж:ької оотпf JІ)'СІенсько

го по.аку Сеwена ТJерцерtя з то

варксrвоu про nаре!ІІкодн /захоn

.11еню1 гopl.um І nоСІкпя їх са

ШІХ/ , чинені УІІ упрввите.11еw Ct.ti 
лянської вo.noor! tєро11онахо11 

Іоакиwо11 в тиикуващ1f горі:.11Кою 

на ОІІі:МНОЬКОwу базарі та ІКЗЗ 

про в t ;цои.JІКу її в луоеиоьку по.т. ~ ~~~:; 
кову канцеJІярt ю. І748 р. 5 

9257 2314-8 Справа про спроОу по;11,вНіного 

. козака З-го ко~паніІtоького по.11:

ку rаври.11а ГоряУ11а одера:а~~ ко1о1 

!'!ЗніІ!Ське ,аа.tувант1 І ут~wзння 

:; ~:~~~о::;ц:::~е:с~~;~І:ько ~7~~:11я 
rрьох коffІ'!ІІоко:ваних коне!! . І~49 рр. І4 

9258 2380-9 !окуwенти npo уrр~wання нз-
се.1.енняw nt:вобереа:ноЇ Украі'ни 

консистентtв в .1.ІтнtІ! період 

. І'748 р . 

З травня
Z7 JІИПНЯ 
І'748 р . 91 



9259 І955 

9260 :;~29бб 

926І &800 

- 32І -

J.LІІстування в різноuанtтних 

су;z1,ових і госnо;z1,арських питан

нях з Ко11ісією пре11 • єр-wа!Іора 

~р.аІ••• K1>1o•«f0< ПР.••· 

СІН1(!у гtна по кер1 вництву кІнни ІІ JJИпня 

· uи заво;z1,аЮІ трьох кірасирських _µ 4::;;реаня 
nодків . І749 рр. 300 

Справа про (!увшого вj;;ськоr -
го канце.аярисrа , ЮІrе.ая w. Ке

JІе!!ерДJІ По.1тавсьхого no.uy Cre 
-tана Козед:ьськоrо , яки Я nо~ерн в-Іб черви 

ся з По.:а:ьцJ піс.11.11 20- річної в ]І.&йі4;~чня 
сутносrі . Т7'49 рр. 25 

Донесення і~Іирrоро;z1,ськоУ по;п 

кової канце.rярії про звхсn.:а:ен

ня с11отрите.1еu описних nоапо.11и 

~;П~:;~:ІІр::~:е:~ь~::н:: . ьgw~~НЛ 

Справа про розшук 11асти ко

не:~ захоплених з.:а:о1tяuи в та6у 

нІ пслтавського по.~~ковогс о6сз ~~ ~Е~~~л-
ного Андрія РуновСЬКОГІ? · !748 р . 

926 32,j/)5 Універса.11 про призначення 
значкового товар11111а По;пт1н1сько 
го по.и:у Івана ~щ~1нського на 

поса.цу царичанського со'l'І!икв. 



9264 32Л 

9265 32d:Jl 

- 822 -

І ;;:;:::- 1 ,"".'j~ 
U tN ••<ТОо • Оооо 

Справа про иsпах перево.1оча -
ського сотника ~осипа ~овха на 

с .ІLО6оду ОунчуковогО товариrrта 

Гр11горt"ІІ Еог;цзновича . 

Справа npo утиски пt.цданих 

грузинських кн . Давида і Авt'он 

,цім Церете.11еви х хороJІьоькиu ~ J~~~::-
oo!'НiІВ'OU llpeuoD Ро;цзлнко11 . Т74tr р. 5 

'166 В2ЗОЗ Справа про напад реі!"ара Кі: -

ної г:вар,цfї , s нинt бунчуково-
го товар111па , ~,цора 3з 11ковсько 

rn на ,ціw nо.икового лолтавоько 

rn сотника Григорtя ОJтепи т<І. з -

хоплення і згва.11тування !ого ч~~~: 
)І.очки Мо!'ронм . !748 р. 

9267 323()';' '.fо.1106итна ое"tтр еноrо завод 

чикз Ашн·ра Усти11от1чз nго зах п

.11ення у нього бJВП!ИW ОО'І'ІІИКОU 

власівоьно ї CO'i'Ri !.tирrородсько 

го полtу ІІч1хаt1.1101.1 t.:зі!боро;цою 

·о і ноааті І ком . 

9268 :323!0 Спра:аа про ЗЗХОЛJІ~НИ< 6У!!-

чуковкu тоВ!ІГИІ!'еІІ Т!етро1 rar.:;:o .-

15 червня 
І74Є р . 

сь!111.1 ку~и гоrtп:и у оотника ІЗ чerrнf! 

nо.11тзвської пол!fо~ої сотні Гр1 1~:~яя 
гог,ія П!Т!)ПН . 174. рр. ІС 



32ЗІІ 

- 323 -

CnpaEa про n,'lІ1значен11я злач 

ковоm товариша U11ргородського 

nо.11ку Якова Гаври,11ова на поса 

ду Кре1.1ен11уцького соmика І.іир 

городсь~.:ого лоJШу на 1.1Іоце nог< 

6аrька Федора rавр111.ова . ' 
І~иrі~ня 
!748 р . 

9270 S2ЗІ2 Cnr;ar.a про 11рскоре1!ш1 nr:1c1: · -
ки no;:::raвcьirи:.i :в!~r!'Ju іОСШ!ОU 

КІ!ри.11ов11u :ві:~о1о1осrІ про гроші f 
про:вtані , зібрані зверх конrрr 

ту по збору r:o,na:.кt:в з Пo.nraвci, ~~ ~~~~; 
КОГО полку . !74Р р, 

f:Ji!lI .323ІЗ Справа про захоп.11еннл по.л>аь 

СЬКИІоІ ~IЩaJ!t!HOlol ІВ<'.НОІ.І Керебер.

ДОІІ і ~ого син?w 11~сько:ви11 ка" 

це№.р1сrо1.1 вас1~.11еІі В•~соцью~\І г1 -
tl!e!" належних V.ого с.11е1.1іннику 

ві .1ськовоw:у канце.u~рисrу СІ'е"'аЕ r5 .111nнл 
В11соцькоuу . І7"8 р . 

9і!72 ;:,23r4 Справа про е1ноєм11! c11attl І 

захоnJІення х~оби 1.1fr: полтавсь -

1<111.1 пот.ков1щкоu Ан;цrІєu Горлен
ко~: і пне аре1.1 ГеF.ера.1ьного :ві;;

ськового crny Іваноа~ rиковце~.. 

Іб 



927;) ..:.231!: 

- 324 -

І .... " І "···j~ ..... ·-· .. ". 
Сnрзrи про 

С!{С~::'ЄНПЯ д_рагуна'J'.f 1 О,t!іСІДВОР

цяwи l.;ивенського .пан;цuІ.utцького 

по.uку с і на на ху"орах козаків 

Новос :зпьарської сотні Пслтавсь 

кого по.ву . 

невиконання 
0

IOJteJІяwи Еі"uщь 
!(Qj' сотні Лол'І'ЗВСЬКОГО ПOJll(j' 

Іваноu Котоw І 1вано11 Ко.1:осоu 

зо6ов • лзаЮІя поставити dорошно 

і крупу в ІJас-азиІ!И Українськоі' 

lііиіІ . 

30 zнпня-
28 верео111 

1748 р . !5 

9274 32ЗІ7 Справа про невиконання жи·'tе-

ляt.m Еі.1ицькоЇ со"rні По.птавсько о 

по.пку rваноu Ко"011 t Jввноu Ко

досо11 зо<!ов • язан1н1поставиtи60' 

роmно і: крупу в uагази~:и Укра Ін 1 ~е:~:-
11 

ськоІ .11tнtl . 1'7148 р . 7 

9275 32316 Доку11енm про кtлькtс'І'Ь .ІІЮ-

деіt і худоби , лкt загинуJІИ на 

J!Іво6ережнt1 Україні під час 

1о1орозу в dерезнt 1748 р . І748 р . 28 

9276 І95І Докуwенти пре пересе.11е1тя хи 15 грудня 
rе.11і:в РеЧ.t Поспо.111tсІ на J!і:во6е fs4~pnня 
реа:ну Укра Іну , 1764 рр . 279 

JIPJ•· Л \\РД УРСР !\ІІІО Зtм 1't311i - 12r. 
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." .. " І •>•О.ост. 

мО•<РІ 

Кр.аІ ••< 

9~7 І956 Докуиенm npo JІfniJ:.aцiю ві -
купу twкти І евекrи коunаніє1 

нtпнського eil!:ra Пе't'ра Тернав -f94~у.цня 
ота t nерЄJІ.ачу іх зdору І'енера 26 JІиnня 

.tьнtІ!: РfІ!:ськовt~: жанце.tярії . J7:.t9 р . З'іП 

9278 323!5 Сnрава про св1.1ові.11ьне лосе-

9279 3::)556 

928( 34605 

.1ення архи1.1вщрито1.1 Чернігівсь 

кого Троїцько- ІJІ"JІfНСЬ1І"ОГО ІІОНЗ -
mря Ко11аровськиw слободи на 

зеuмх ПОJІТЗВСЬКОГО ПОJl!ФВНИКЗ 

Андрtя Горленко , білл його ce.t. 
ВОJІОДИ!.ІИРКО Город1mцької сотні 6- 7 JІИІ!НЯ 
ЧернІгt:аоького поJІку . І748 р . 

Справа про затриuання в Кер -
бердянсьхJR сотні Ло.птавського• 

по.11ку уро;u:а:енця v. Юйв , бувmо 

го запоро:а:uя Cavt Rна Дяченка з 
таєuни:t перехід комоиу і коно 2І травня 

~~п~~ 

J749 р . 

Справа про нat.taгamfя Опанао~ 

Познанцева , б,-В'!!оГО "'Іакrора по 

збору індук!'и в t.t . Царичаяка , 

0;11.ер:а:ати вt:д.mв:одуванпя збитк ів 

· понес ених внаолtдок ~а.1ьt!Іивого 

доносу :вtдкуrrщика Cat.tl,JІa Пе.11ефн 

но:ва 'І'З лtJІ,робки ПОJІ!'аВСЬЮІ\.t 

;цозорцею 1ооипоw Jlюбl!O!'Kot.t і ПІ Н4§~чня 
оаряІІИ кииr реєо"rрації індукrо І9 .11ютого 
вого збору. !'753 рр . І50 



І ~-~ І '"""· 
•о~•ро 

g28I І7556 
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!748 р. 

Справа про заборону сторон

н і u особа1.1 шинкувати " uаєтнос 

~ро• • •• 

тях Батуринського Микодьсько- 20 иовтия 
Круnицьког~ 1.1онастиря . І748 р . 

9282 482! Справа про розmух f арешт 
жеСіракі:в Герасима макарова з 1 -~g вер~~: -
варишаш~. І~~~ р . 7 

І/ 
928 f't82I/2 Справа про вfдсилку ' в Сенат 

судовОУ справи сотника НJнинсь 

1<ої noJU(oвoї сотні Опанаса Лев1-
цького з бра'І'В/.ІИ із ніжинською 

жителькою Фе;цорою lІ,робенчихою 

за пеле , заставлене нею їх nо

кійноиу батьку вірнсьмuу пол 

ковоuу ocaвyJJ.y' Мо~се~ левицько 7 червня -
•У. I'r+i:з·;~ 

9281 482I/;j Спра11а про :вtдси.11~у в Сенат 
судової справи коза1<а ДІвиць1<0 · 

сотні Ніnинсь1<ого nо.лку LІ.и1<ити 

Писаревського з козакоw Гнатоu 

Gу.пиuою за w:айно його тестя' 
Ан:црусеНІ<і~ , захоn.лене Су.лиuою 
Су.11аць1<0.uу nохо:ці . 

дJ>у•. 11\\РД УРСР 198С За11. МЗ76- І:h. 

!О 
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9285 7717 Укази Генеро~льноЇ вВ:сьRово 

920 /588/ 

канцемрt У :в канцеляріІJ Глухів 

ського гарнізонного подку про 

поои.1lКу чоmрьох ~:желярів , які 

~~:;:::н~ н:;:;~;~т;~:к~;з ~JІ: : ~4!:f~:: 
/ni)tuaйcтpa/ Івана Мергасова . І749 р . 

Cnpa11a про ззхоп.tення значк в 

Виw товари111е1.1 Чернtгівського 
noJІRY Apтeuo.w Федосовиw t \!:ого 

сииеw Яко11оw рухоuого і нерухо 

t.toгo 1.1айиа !(озака РоИської сот 

ні Чернігівськоru nоJІКу МихаіІ.11 

Ту1.1и та про побиttя і пораненн 

Туuи ПОJІКОВИU КОІ.Іісароu Черніг В-

ського ПОJІRУ Яко:воu Фе;nосо:виu ~;~есня 

і ocaвyJIOu 2-го коuпанійськоrо 9 червня 
полку Ce,weнou :tосиповим . !755 рр . ІЗб 

9287 Справа про суперечку за бор 

928Е 2І37 

ui11 чернігівськиw війтоu Кузь-
1.1ою кане:вськиw та :rначковиu то 

вариmеw Н:ію~нського ПО,ІJКу , був 

mиu г.!Іухівськиu 11іщаниноu поті 

чернігівськиu Іва11оu Яно:еичеw . 

Справа npo розслідування на 
пад ів гайдаwакІв братів Ананче1 -

2квітня 
Т742-
4 серпня 
І749 рр . 80 

ків з товариmаии на шляхетські }74~вня 

uаєтностf у Ве.ликоuу князі1'С'І'- 4 квітня 
ві Литовоькоwу . І752 рр. 94 
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І ~1"'"""'1-;;;:;:-.... " ••сто• """' 

9289 І896 Справа про недоn.tау 8-LtY 
t:oi.tпaнtP.cькowy по.11ку лсрціснних І~ ~ерезн . 

і раціонних грошей за І737-І738 ~2 \;;удня 
рр. , І75Ц рр. 88 

9290 1970 . Доt:уuен':fи про утриuаню1 на-

929І 1959 

селенняu Лівооережної Уt:раїни 

Глухівського гарнізонного , дра 

гунаьЮІх , .nандuіліцьких , коwпа- 16 .ІІИПНЯ 

НіЙСЬК11Х !JOдNftl '18 іНШИХ КОНСИС r~П;Я 
тенті11 . І754 рр. 442 

Справа про ві;цmкодування зон"-

ків , заподіяних ,цраrуна1.щ ToOoJJ -

;::~ о~~:;~::~~г~о:~;:~а п~~~- r~~::я 
горі я Скорупи , І750 рр . 82 

9292 І976 Докуwенти про епізоотію на 3 ЖОВ'l'НЯ 
І748-JІі вобере:~шtіІ УІ<раїні . 
25 .1ІИПНЯ 
1749 рр. П9 

9293 1767- 1 Справа про примаснення сот-

ниІ<оu !Аен~ь:ксї сотні Чернігівсь 
22

_
26 

RОГО no.nRy Гриrорієu І(vЗЬІІИН- липня 

ськиu 200 1'р0 . казенних грошей. І748 р . 

JIJ>r~ Л \\І'Д }І'(;І' !9$6 З>• ,-.176- l~ 
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929 І967 /і. Справа про оулеречrу 1о1tи 
Пусг.н1но-Хар.nн.шfЄ11ськиu Гat.taJІ. -
УВСЬЮІІ.t ІЮН<ІСtиреw 1'а рtзниІАІ 

В.'ІВОІfІІ &"ВІІИ за хут. JIOWolЯHity , 3 

11,BOJll вс . WарчиІDкна Буде , ОЗЄJ з 

Рі'ІИ".е , rrone.1нk , сона , Ходурн , 

.1fои та Інші yrtuя надр . Іс

ко.11! в Г.1ухfвоьк!R сотні Ніжин 

ськоrо лоп:у І за с . Бу;цища ra k: .1. 22 ;:иnн 
rана:tвка К:епrак!вськоЇ сотні ~7~~вня 
Староду6оького полу . !'759 рр . 68 

9295 !967 /.:І Справа про вндtленfІ11 ЗО п!;11. 

вод д.ІЯ перевезе11нп Кowtctї о(Щр

І<ригс-коu!оара Got.toвa з м . Ко-

нотопа до раІ!ону разrашувзння ZZ-23 JІИПНJ 
арwІІtсьЮІх ,црагунських лолr:Ів . 1748 р. 5 

9296 1971 Справа про спро6у вtІ!Ськовоr 

товврн~:~з Лоснпа та значкового 
товарnmа ЧерніrJвсьхого по.uу 

Аидрtя Бакурннськнх повернути 

coCSI 'J:'1 часn~ну wаєтносте!І ово 
ro АІда qJiя БВ«)'ринськоrо на 
Г.равоСSереинІА УкраfнJ , яка піс.r-.1 

Бt.~tгоро;цськоrо WІРУ ·опинн.tась в ~~;;~в.ца 
ск.1адІ PootilcьNof іwперН . !748 р. 7 

9297 !974 Спре.ва про суперечку u!и ко-

за!І'аuи с . Оdрааіі'вкз Воронtзько · 
сотні НІаиноького по.11ку та Черн -~4g:_д!І!! 

rfвською єпіокопською 1<а'fІе.црою 7 cepnшi 
за пущу під о . Оdра•tївка . І7!і9 рр. 34 
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929! І965 

- 380 ...... 

1747 р . 

Справа про спалення :вакансо 

:виw сотникоt~ Пав.11оw !.уковськиw 

двору з yciw 1tiailнow і казенниtо1 

гроmиwа сртника Гііинськрї сотн · і~4~~ітня 
Лубенського пqJІКу і вВІськовог 7 серпня 
екзактора Анrона К]JиJ!!:анtвськог 1752 рр , 

1749 р . 

9299 2088/7 Спра:ви про видачу r;:оJJДаць:кі1 

коJ.Іанді :в:алування і wун;пир~mх 

грошей за !'748 р.; !і!а про попо 

нення ЇЇ особо:виw ск.nадоu . 

1748 р . 

2 січня-
2 липня 

1749 р . 

9ЗОС 2088/7 Справа про вип.11ату жалуванн ,11~~~~ада 
Мол.,ца:еськоwу гусарськоwу по.nку . 1748 р . 

9301 2088/7 Справа про виплату річного 

l '"'"'""j~ ••<ТОО •• •ко 

428 

жаАування удові загиблого при 

mтypwi Ві.1ьwанстран;цсь11:ої ФОР

теці пслковпикз ~.,tуроuського і 

піхотного nо.1!.Ку г~аІf\а де-Ба.11ь

uен::r Банні петрівнt . 

28 листоn , ;ца 
1748-

9Ю 2090/8 " Ізвеотtє" в Канцелярію uіні 

о'l'ерського правління wалорооій 

ських справ про лереси.11ку чоJІО 

би'l'ної _6унчукового товариша Фе 

дора Корєць~сого про :відібранн 

. упо:внова.s.енниJ.!ІІ Коwіоії &~;оноw · ї 

січня 
1749 рр. 

:~~:~~~хс~=ів С~~г:~~~~:~г:ов - ~4f~~я 4 
полку грунтів і .s.ивучих на ІП!Х підданих. 

дРr•. ,1\\РД УРСР 19" З•ІІ /'13/G- І~т. 



- 3ЗІ -

'"""~-.1 W>o<IA<t 

><Ow<p.> 

9303 2090/9 донесення !4арії Га.щовни , ЖІ -
ТЄJІЬКИ хут . Гриu • ячий Стародуб ь 

кої Другої полкової сотні з пр -
ханняw видати паспорт дJІя поїз -
ю1 в Москву на поdач~ння з дя-

дькоw , dрига.цироw Івзноw,Безоd 22 липня 
разовиw . І748 р . 

9004 2090/І() Справа про захоnження дячка~ 

с . Некрасове Г.nухівської сотні 

. Ніжинського полку Федороw БУХ- . 

новськи1о1 двору некрзсі:вського 

козака Петра РахнеІІ!\а. 

9305 2090/І Справа про захоп.11ен11я nor ap. 

4J!і.ОВ!'НЯ 
1748 р . 

ськиw 1.1іщанино111 Захароw Чернич1 tf

ко.u півчвертки орного і сrнокос 

ного грунту , а оино.u J!ого СтеІ[!а 

ноw на 40 крб. різного 1о1айна у 

ло І'арського wіщанина Гаври.иа 5-7 жовти 
петка . І748 р. 

9306 2090/І Справа про захоп.пення родина~ 

!~І:іклаmевських грунту козаків с . 

/.!.1ИНRЗ стародуdоької ПОАКОВОЇ 2-ІІ ЖОВТІ я 

сотні Х1.1елевоьких . І748 р. б 

9Зr:fl 2090/І' Спра:м про захоп.пення Оунчу-

ковиw товарише1о1 Василем Роuано

.зичеw грунту в с. Случ ка , налеа 

ного козаку с . МJІИнка Староду6-

сьRої полкової сотні Де1.1 •яну 

Х1.1е.певсько1о1у . 
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9308 2090/І Справа про захоп.!І:ення Uo!tce ~ 

Шкусоw., с тароеtою uає'І1!ос тf ra 
wалії:вського u:онастирл,с . Мути~ 

Г.11ухівськоІ сотні Ніжинського 

подку2Ікоnи жита , 4коп і 6 
копиць пшениці , 5 возів гороху 
і 9 возів сіна у козаків Захар 
ка Яреuенка і fІкова Сича ; та 

донеое11нл генерального осану.па 

Петра 80.ч.кевича із скаргою на 22 JІІІСтоп р.а 

ГJІJ'Хівського !Н1темря за невида JT~~· 
чу JiiKiB. І749 рр . І4 

9309 2090/І Cnpa:aa про затягування бунчу 
ковиu товаришеu Андріе1.1 Мікла 

rnевськиw і його повjренниu яко 

воw ВШ!ІНЄВСЬКИU СУДОВОЇ справи 

про захоп.1ення ниw грунтів ко

заків І ПООПОJ.іИТИХ с . АЩ!.Ріііко 

вичі Староду6оькоЇ ло.пкоВQЇ оо~ 29 лисrоп Іда 
11j . І748 р . 5 

9ЬІО ~О/І' Справа про призначення бун

чукового 'І'овариша tвана Дяківсь 

иого в rенераJІ.ьниR війоькови:і 

OY7J. д-!11 участі в розг.ляді спра

в~~ бунчукового товар11І!Іа Сте:'f'ана 

t.!fКJ.іЗ!:!ЄВСЬКОГО з новоу11иснш.1и 

Rозака1л1 :!ого wа6тносте й с . с . 

Кочерг , Вмок~1тин І і!азірки 

Глухі11ськоІ сотні НfJ:ИнсьJ<ого 

11ОJП\у. 

др)~. д"\\Рд УРСР 1~ з ... ... зrе-1~ •. 
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93ІІ '(!Jr:;o;2 Справи про 

захоп,11сиия а6~итовани u по.по 

Івмw ocaвy.tou Старо11.у~ського пo.ii. 
ІкУ Сте'fІаноw Яки uов11чеw прунтfв 
ІУ а озак іи .l!)rЕІкнноьr.ого куреня • 
Новоwісь r:оі' оотнf Старо11.1бсько1 

. Іпо.tку ; 

з.повwмснІ 7rnоки перево.;;очан 

І:: ькиw вf11.купщикоw значковю.~ то-
Ь,ар11".!еw вaoи.ii.eu ~e,;ie.11ot1 'l>airтopa ~4~peoih ~ УП'ІУко:аоrо тоrа.1с;н:rа Василя f)'JІ -І4 .t:одн~ 
Ь ича 'едора Попова . І752 pf . 85 

9;;іІ2 2СЕС/2 Справа про суnерс'!ку за спад 
ину uJJІ. Пелагеєю J~зогуО і вною , 

їд~ВОD бунчукового ТОЕВРИІ':'В /.!и - і~4~удня 

~ а .. .11а Руоця , та Сіуuчукозиw товз 20 Оерезю~ 
~И!ІІЄU Д(Н.J ' ЛНОU PyOцei.J . 1749 І,)р , І5 

03ІЗ 2СЕО/2С Справа про с~яrи~іі!•;. ві11.~;~ко-
t11вання 3 rрп::рп:мка Грузинськоr 
усароькоrо по".:ку Ан;црія АрОеді 

tз но:~щ за кату:вают t кон•fокацf 
JllW waJ!нa у o~oro ntnaнoгo , і:\З .-І5 rру11.ю:: 
І!НСЬКОГО 1'ИТ8№. r_рнгорія ІПхМІ- fБ4d;рЄЗf. 
енка . Г762 p;i . S'І 

О~Н 2осс;2;, Справа про захопJІення Анто-
ноu Тро1;11ною , аОш~н·о:ааниw оот

никоu СрІО~яноьRоЇ оотнt Лри.11у 

цького r:OJІKY у o:aor~ ЗЯ'1'.'І , ві:Іt 

оькового кtнщеJІRрио та Федора !.: к
сиuови-ча , оО.r.оwенкІ:аських wаєт 

:~~ т:: f d~::~:::и: а::~~о~0::к:1 
-J94зР~~ЮІ 

JJoю Троц1шою. 
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93І5 20SI/4 Справа про с3перечк~· за спа -
ковj а.шєтності зокреuа за 1.tJШн 

о трьох ксл;зх на р, Сулі nід ІJ , 

Лохвицею , uіж удо:вою бунчуко:вс 

rc товариша Ан'l'она Григоровича 27 березн 
Анастасією ta 6унчуковмu товар -~ ~gудня 
mew Іванои Яновським. ,1750 рр. !28 

9.)!6 205!/6 Справа про суперечку ujж С!У -
чуковиu товаришеu Яковоw Марко 

· :вичеu та 6унчукови1t товариmе!А 

Федороw ЧуіІке:виче1~1 зв Дудtвоькі 

млини в с, Подо.пові Кролевецьк їf~ ;;Е~~~ 
сотнt Н1жинсм:ого полку. 1748 р. І7 

9ЗІ7 2С9І/7 Справа про чвари uir.;: бур111іо -
· pou Ніжинського '-!агістрзту як0 ~4f реон 

во1.1 !Jиронсвсь1<Иu та nиcapeu Грv ІО .1шстоп да 
горієu Ксниськи1.1. 1749 рр . 29 

9318 2091/~ Справа про нак,,11аден11я секвест-

ру на uаєтності nер.аавців , які 

ухимлись ві;ц уплати пода111кІ:в 

до Віі!ськового Скарбу . 

93!9 2(f7I/9 Справа про суперечку між Че 

нігівською єпіокопською каіt~едрф) 

та кро,,11евець1rnu священикоu Яко 

:во1.1 Маковськиu за два u.rnmи , 

один :вс-. Еистрику • .цругий на 

12 .аовтня 
2.1истоnа а 
!748 р. 

р . Pe'l'i , нібито захоплених у к~ 12 rрудня 
фед.ри його прадtдоw 1<ролевець - ~~~~о 
киu сотникоu Іваноu !Аако:воькиu . • 1749 рр . 10 

.Іру~. Л І\РJ УРСІ' 1%/J За~. lt37G - 121. 
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Сnрава npo оуnеречку ula re 
пера.11ьни11 вІ:tоькови11 су~Єю ff1п: 

11011 t 6упчуковиw тоьари!!;еu Ан1 
рІєw Гор.аенка11и та геиерз.u.ниw 

ВІ~СЬКОВІІW OC8BY.'10U Яковоu 'L":Y 
601!иче11 за побудову ІІк1·СІовичеw 

КроІ• •• 

греб.rІ , яка пepe111KOAJillJJ.З робоt і: ~14~у:z,.ня 
::::~а , наJІеаного бf18'І'ЗІІ Гор.1_1ен .;іІ~!§н~р Іб 

932І 2370-І Справа про nepextд через Ka.r. 
11И6оцьки1t <tорпост на рос І ІІську 

териmрі11 !9 гаJідаuаків і скуп

ч ення на (;yxouy 'l'aJJ.икy 40, ~.на 

Хwfльнику 50 гзйдаuаків та про 
боротьбу з ювrn . 

9322 2І4І Справа про загибе.11ь nt;ц час 

поаеаІ 2J rравня І748 р . в <ІУАИ Jіг 

ку rJJ.ухtвського сотmtка Деu • яна 

Турянського Аоку11е11тJв про виго 

ТОВ.1!6ІІНЯ t ОП.І!ЗТУ на '1).n.ських 

зброі!ових завоАЗХ ру:11ниць АJІЯ 

козак!в JUвобереа;ноУ У'кf!аУни , а 

такоа на~шних ру111ни1:tь І казеннн 

рошеА , та oкpeuf :z,.окуvенти з 

інших оправ . 

І2-І7 
листопад 
І748 рр . 5 

w4~p:!!НJ 
Іб грдm 
І75І рр . 404 
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932~ І930 Доку11енrн про улрав.и!ння ви 

9324 1929 

~.tорочннt.111 ранговнw 11ає'І'носrn11~ 

генера.иьного обозного Якова Ли 

зогуба , генераJІьного оуц! Яки 

i.ta Гор.J:енка , генера.11ьного п!д

скарб!я Пооrельникова <ra С!риrа 
;цира Іж • Уиа t радниІ<а Безобразс І2 серпня 

ва ; oкpei.tt докумеwrи з tнmих r~toro 
справ , 175" рр . 85 

Справа про суперечку i.tl• по 
І"ЗJХJЬХИІІ СО'І'НИКОІІ Во.1о;ц1111нро11 

СоС!о.tевськиw ta 11aгlctparo11 за ІО с ,рпня 

ваzницю в 11. Пр r-ар Сtаро;цусsсько 1~7:~ecfl 
ГО ПО.ІПІ'у . J751f рр . 56 

9::25 I9SI lі,окуwенти про постачання Ге 

нера.~ьноУ 11ІйоьковоЇ жаице.1лрН 

паперо~.t , чории.иоw , воско~.t д.1.11 і~4~рпня 
::ч~~~:р::и~ншнwн канце.t11рсь11:и- 2 ~~gн~Р 

355 

9326 2І62- І Доку11ент~ про епtзооt!У на }t~~'l'H.'I 

9327 323/9 

.ntвобереа:нІR Україні . 

Справа про на11агания по;цвНі 

ного tоварю11а 2-го коuпаиІйоько 

го ПОАКJ Івана .ІіеJІ,)'ІІЄВСЬКОГО 

IS трави~ 
f755 рр . 2S9 

~:~р&З1'И ЧИН Ві:ЙОЬКОВОГО 'І'ОВЗРН Ir?~gl1~~1! Є 
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МОм • р> 

%28 Сnрава про У!'ИОКИ zите.;;.fв Ке 

реСІер;цяноької сотні По.11rавоько-

го ПОJІКJ ОО'!'ИИКОW ~.китоn Козе- І748-

І749рр. 

9329 32323 Справа про на;цання Карпу Ло-

9330 322С2 

933! 32320 

ІJ!онськоt.1у , козаку пf;цпоря;!І.кова 

!н оІlУ nо.11ковІR. канuемріУ , чину 

~ нач:кового товари111а По.а.та:вськог JІИ~~~а;ца 
/IJO.'lll"y . !748 р. 

Доку.wенти про поотач:аиня Кан 

р.~ е.nярІвю герСІового паперу в кан 

~елярІ У центральних t по.u:ов11х 21 травня 
1отанов та опмту нишt цих noo- 2б7~fрвня 
8ВО1С . !750 рр . Іб! 

Справа про uаwагання хо.~иm 

ього оекрет11ря хотинського ое

аокер...па~j , а нині СІунчухового 

roPapиua , Петра Пав.1овського пр; -
>ериутн у ntuапство коаакtв сі . 
..ІІJчКІІ І Хаще.1.Нвка Киmеuоької 

оотнЇ По.1.тавоького nо.1.ку , поаа 

JІУВЗІІИХ llowy за.розві;цувальиу 
роСІоту в роки рооІR.сьtо-т,-рець 

коУ вtRии , а raao!." захопити ри 194~втня СІОJІОВ.І! по .р. Iutnpy . разоw з 9 .t!ІПІ!Я 

риСІа.uаw11 t паро!.ІЩИкаwм . !756 рр. !59 

Btx опра
ви зСІе
рtгоя .111-
t!е титу.11ь. 

ни:tаркуаr 
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93З2 32321 Справа про ВИЯВJJЄН!НІ f'l163JJK3 

wи о . Бородаївка Орлянської сот 

ні ПоJJтавоького лову на право-

,,.1.'f" СІерезt р . L.ніпра п • яти озС!ро - ~~В~я 
JJІІХ кочов·rnкі;. . f748 р . 

9883 32324 .Z:оІІ'уІ.Шн~'И про суперечки Вtйс ка 

::>апорtзького Низового з По.11тав;:

ькиu ПО.1!!1'014 за.. зew:ii по р. Са-
!.ІарJ , та з По.11тавськиw t IJJipгo- 25 .1истоп' .а 

ро:цсью1w по.11.'І(аw:и за nepextn на- ~~~~стоп а 
ое.1ення на його тарри11>рf~; . 1761 рр. 45І 

9334 32325 Справа про спробу вtдставног 

~;)35 32326 

квартерwtотра ) горського гусар:: -
;rого по.11ку Івана Бrанковича one -
кати nі;цrверд.ае11юt права в.и:зс 

носtJ на грун'І' , і .иини , на.11е:L-

ні 11ого 11.рухині -ra ЗВІJІЬНИ'l'И ці ~ ~=~g~ 
IJJIHHИ від СЛJІЗТИ по:п.атку . 1748 р . 23 

Донесе1шл циргородоького поf! 

J<OBHitKЗ васи.1,1 КЗпнІста про ух;1 

.~rяинв 01о1ельницькоrо сотника Гр1 
горtя Остроградського Іt;11. оуду 

по чо.1106иття11 отаuана w. Манае 

.ntя О11ет.ницької сотні Гната 

::ц::~: :~:Н:о~;;~~~:~~:~~н- 7 1~gц~~ 
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Справа про звинувачення генЕ 

ра,11ью1w пfдскар6fє1.1 Uиxa1,11ou 

Скоропа:цсью1v кре11енчуцькоrо 

сотниzа Федора Гаври,11ова у на 

.111агаЮІі дати йо.uу хабара . 

І5- І9 
rрудня 

І743 р . 

9537 І62 Справа про наwагання ко,11езь 

9338 52 

9339 SI8 

кого рздника Якова .ltенисовз по 

вернути своє wа!іно , яке знахо

дилось в Яого 6увшfй 1.1аєrnості , 

переданій Сенатоt.1 друл1ші прид~ор

ного ко:~ешенка QJ!ександра Са6-

,11укова Ага'fІі Ї , с . Хотчинtв!':а Гн4:2 JІИстоп· да 

ХіВСЬКОЇ OOTHf Ні:z;ИНСЬКОГО ПОJІ rе;~НЯ 
ку . І7,59 рр . 54 

Справа про в6ивство козака 

о . 1.J оокалівка Ро11енської сотні 

JІ}'6енського полку Івана Чорного 

йо го дружиною теrnною , ЇЇ 6ра

тоw Диитроw та найu:ичка11и Явдо 

хою і Парас в ою ; та ра п орт старо 

ду6ськоУ пот<ової канцелярії 

про розс.11іду:вання нед6а.11остІ 27 верест 
почепського сотника Івана Гу6чи ~~4~стот да 
ua в 6ороть6f з розбіІ!ни1<аwи . І75І рр . 22 

Cnpa11a про напад восьuи невt о

uих на хутfр поuер,11ого козака 

Гордія Ненаденка nі:д о , Х!.ІеJІьо 

ве Роwенської сотні JІу6енського 

nо.11Ку , катування його удови , ді 

тей та інших ю1те,11ів хутора і 

::~~п::;:: . грошей і рtзного рух ІЇ1~8гg:д я 5 
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9340 r75 Справа про J<лопотання ицте.11 в 

934І !83 

9342 !64 

с. ВелнчкJвка Менсько ї сотні 

Чернtгtвського по.11ку СавІ<и t 

Мзрl<а R'щенків вtдно:вити їх у J :~Е~~:-
.І<сззцькоwу C'ГSHt . 1748 р . І9 

Справа про 11ереси.11І<у :в Сена 
сnрави про суперечку і гуuена 

ГнухtБського Петропа.:в.11і:вського 

uонасmря J.kки1)ора Гри<1011ськог 

з С!Ун'Іуко:виw то11ариmеu Стефане• 

1Jtк11аmево-ькиu за насипання i!or. 
покійним csarькou , стародуоськи 

110.'ІКОВНИКОJ.І І~Іихайлоu ШкJІаUІе:вс -
ким , греОлі на р. Єсwань uizi 
1.1опастирськи1.111 uаєтностяuи с . 

Баниqt і Мацкове ГJJухівськоУ 

сотні , затоп.11ення нею uонастир-

ських грунтів та розорення рио ~и~:~вня-
1748 р. ІЗ 

Справа про суперечІ<у ;.цружиm 

сосницького 11ротопопа Федора 

Полторацького J.Іарі Ї з своїu д» -
юрfдннu Оратоu Оунчуковиu това 

pиmeu І:ваноw Сангурськиu за ка~ і~ 

uлива в wлині на р . У'dед:І , f~ :;:~~~П ~а 
на сосницькій uіській греОлJ , І'748 р . 222 

Ар1~. Л\\Рд УРСР 19$6 Зом. 1\t376 - ІZт. 
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9543 ІІЗ Справа про с уперечку uіж удо 
вою значкового товариша JІубенс1 

кого по.ІЦ\у Івана Ва ку.nовича Га;; 

н ою т а її с естрою , дружиною бун 

ч укового товариша Олека андра Га 

uалі ї , Аrа1' і єю за спадщину їх f~1t2:удня 
покійного діда JJJбено ькоrо по.п І9 червня 
ков11щщ JJеонтія Свічки " І757 рр . 

9344 І963 Спра:еа про відбудову казенни 

22 червня 
!748-
24 !ІОВТНЯ 

п 

приuіщень , зокреuа ,бу.цинків ДJІЯ 

"Ве.пикоросіtІсью~х членів Генера 

льно ї війаькової ка11це.r~!fрії і 

ГенераJІьноrо ві ;:сь ком го суду , 

в 1.1 . Глухові після пожежі 23 
травня І748 R· 1749 рр . - ~2 

9Slf5 ІЗ6 Справа про наuагання Пелагеї 

JJісо:вської , покинутоУ ;цруzпнш 

rюкіІІноrо новгород-сіверського. 

а отника Федора Щсовського , по-

вернути свій посаг , конtіскОDа - 15 Г!)удня 

нніІ в казну разоu з uаймоu п ~r4~рпня 
чо.повіка . І75І рр. а; 

9346 ІІІ Справа про суперечку війсьJ<о 

ІВоrо J<анце.JUІрис~ Василя К}'ляб 

~и з своі'u швагром , і бущаиw оп -
куноu , бунчуковиu товарире1.1 мак 

иuо1.1 Турковськиu за сіt1021ать в 

лyxiBCt;кlit ООТ!!і Ні:иИНСЬКОГQ 

мку захоплену ниu пі;ц час опі ". 59 
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п/о . •о~•ро . 

9347 ІбІ Справа про на1.1агання жителя 

с . Рудня. Сосн;щь;соf сотнt Черnі 

гівського noJJкy <Юrзпа Се1.1енова , 

старооrи 6унчукового тqвариmа 

~едора Савича , повернути 1.1аІіао) 

захот1ене в нього значковиu тоlфі~4~р1н1 
pиmew. Чернігівського no.tKY Гри- 4 січня 
горі єw Волинськ111.1" І752 fІР· 42 

9548 2346-5 Докуwенrн про розсJІfду:взння 

::::: ~;:::п~~~::/;а;~д~~о н~ ~1~::ня 
Ліво6ереж11іі! Україні . 17§9 рр . І5І 

9349 23~0-І CnpaDa про nовідоuленн.<> , на 

цtоланого з Сеr.ату колодника Ів~-

на ГречаноГQ про кrнздіьки , пи.1щ'-

ва і 6.1ІИІіЄ'l'и карау.11ьного соJІДаТ~ 

пухівського острогу Гр11горія ,Ч .-~Іс~~~~~ 
гемицького . І748 р. ІІ 

9350 224S-2' сnрава про суперечку uіж ооо;: 

никоw ВоронізькоЇ сотні НflJ111cь 

кого по.1ку Ан;црі є:.~ Холодовичоu 

та архнuандр11то1.1 Спаського Нов

городоь\\°оrо монастиря А'!іанасіФ' 

через ааuагання uвнастирської 

здuіністраціЇ привер~:у,"rИ у пfд

данс'!'1Іо тзака с , Со6мчі Вороні 

зької сотні Рtьинського полку 

Олtфера Ско1.1ого111енка і захотr.r.ен 

ня у нього сінокосної коси і ~OJl~g~~~~J; 
двох конеіі . 1748 р . ІІ 

AJ>JК.. Л,\\І'Д УРСР !9Ііб Зо~. МЗ7б - 12• 
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935І 2;>'17-~ Сттрава про захоn.1:ения nиca-

pew Генерз.~:ьного вІаськомго с -
ду 1'аниJІ011 Т"о!tо~;ськиw кух:в~! 

;цьогtю , коня , сок~ри t зас!'упf 
~ »ІІІоько~ого канцеL'!.рисrа Іва afg ~~~:~ 
ва.u:евичо . !7ІJ8 р . 

9::!52 2349-2'і Справа про захоnJІения 1.11.ово 1 

бунчукового rо.варИ!ІІВ ~а'І'вія Іу 

раковсьхого чоrирьох чеrвер'і'е:. 

жиrа , двох возf11 ra дмх !І'оне·· 

у бунчукового rо:вариmа Івана 

Шроцького . 
ІІ серпня 
І748 р . 5 

9353 2349- 2! Справа npo н~пади і rр абунк 

неодноразово чинені поwІщико~.1 

ПуrивJІьоького пові ту , вf;21.сrавн; 1.1 

квaptepwtc тро11 Сеwено1.1 Карковиr 

в І.ІВЄПІОС'tІ писаря Генера.ІJЬІІОі 

в!:!ськовоrо суду 1ва11а ПИковця 

с . Хижки Г~хІвоької oomf Ні - §8с=~~~-
DІнського по.1ту . І7ІІS р . 5 

9554 12349- 20 Спра1!а про наwагання пrеія 
CJ! . У.ІОІЦЯ ЯІІТІіJІЬСЬКОЇ СО!'Ні Ні 

аивського no.uy Івана У.11щькоrf 

повернути під своє управJJ.Іння 

три WJІИІІИ та СКJІЯ;JНИ;\ і ВИІІОКУІ 

ни~ заводи під цією слободою, 

а !'ВКО!і про ~:ого 110110011 иа їх 

управ11те.nя Пав.па Ониси11ова f 

адwtнfс,трацtю ЯWПІ.!!ЬСЬКОЇ BOJIO( 24- 28 JПІП я 

тt . І'748 р . 
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9355 2352-І Справа про наvагання писаря 

Глух:Івськоі' сотні Федора Вити 

ка відібрати двір в и . Г.~~ухові 

у треwбочв ГенераJІЬної вtйоько_ tr .~nt:пня 

воЇ uузиJ<и ;кова С1.1іловоькоrо . І748 р. ІІ 

9356 352- 40 Доку1.1енти про збір прибутІ<f 9 червня 
І748-
20 серпня t управління оnисни1.111 на O'l'i.ii 

wі:нtстерсьІ<ИІf 1.1аєтнос'1'f!ЮІ . І750 рр. 82І 

9557 2353 Справа про розсJІідування зJІ -
виивань управите,11fв Га;цяцькоtо 

заwку і кирасироькох: кіноьких 

9358 2350-3 Справа про прис«орення розr 

.ляд.у судової справи удови г.~~у

хівсь~сого сотника Сте'!1ана У1.1ви 

ця Naplftl з глухівським сотІ!ико 

~еLІ • яноw 'І)'ряиськи1.1 про ·прив.11а -
нення Турянськиu ІбСО крб . каз -
них грошей , переданих йоuу на 

збереження пмt1111ии Уwанце1.1 ; 

чоJІОбитна сотника nереясмвськ -
го полку Григорія ЛизаІ<евича п о 

обставини розг.nяд.у сmової слр. -
ви про захоп,11ення 1.1ає'l'носте!! Іі -
го покіІіноrо тестя ГJІУХівсьІ<о

го сотниІ<а СтеrТІана Уuаиця гене 

ра.пьни1.1 підснсарбієu t.1иxa!tJl01.1 

СІ<оропадоькиu та fнmици особаІlі ; 
~права про приоІ<орення розг,11яд 

~озо:ау J.І арф11 Уuанцевої до Де1.1 • я 

Jlpy•. Л \\РД УРСР !°'8б з •• . ~з1е- 12r. 

19 
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на Турянсь1<ого про відm1<одуван

ня зdитків , понесених нею під 

час судового процесу про привла -І2 .ІІІІПНЯ 

нення ниt.1 ІбОО кр(j . казенних гр -~~4~втня 
;ней . !749 рр. 20 

9359 2354-8 Справа про Івана Кон11.енка , 

р атриwаного в НіЮІнськоwу полку 

та іІ1<ова rа.nущенка, затри1.1аного 
Гадяцькоь~у полку , безпаспортних 

вихідців з Правоdерехної Україн .~5 в~~~:я 
звинувачених у палfІ!сrві . І748 р. І2 

9860 2З5І-2 Справа про вигнання удовою 

~Віськового канцеляриста Федора 

J.Іануі1ло:вича Анаотасtєю юмузько 

го купцп Петра МВоJІенникова і й -
го родини з арендоввного у неї 

хут. Ко1.1арі:вка Но:вrородсь!І"ої оо -
ні Сrародуdоького поJІку та за- с~Р5~я 
хоплення його wайнв . І748 р. ІЗ 

9::6! 2З5І-2 Справа про отягненн'І з глухі -
!:' ького жител<:r Якова Ха.!кидоцько 

гО 180 крd, dоргу за 1\"уплену ри 
~У і позичені гроші у коза~~;а о• П липня 
~1уrанської Війська Донського Фе і~4~пня 
~цора Ро11ано:ва . 1749 рр. ІЗ 

9З62 З5!-2і Справа про несплату dувши~.1 

правителеw Ба'туринської волоот 
.JихаІ!лоw Тарицнноw ПО крб . dop 
rY ні~но:ькоwу війту Петру Тер- 12_22 лишф 

авіоту . !748 р . 5 
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9363 235!-2 Донесення 'І'З чолобитна війс -
~ового мнцелярис'І'а Петра Стор'о 

1:!енка про розпо]І.і.ІІ сnа]І.щини пок il
ffoгo батька uіж ниu :! Його бра
Іr"ізuи даниJJ011 , CrerТ>a11011 І А11]1.
І1Ієu: Сторо1:1е11ка1.111 , 

28 червня 
І748 р . 4 

9364 2З5І- 2f Слрав'а про захоплення черні 
івськиw полковником Jваноw Бо 

жиче1.1 та пот:овиu осавуЛоw Анд 
рієu Во'.n.одковсь!'іИІJ товарtв по.л -
Ського під.цаногО , купця з 1.1 . М -r- rв серп я 
ГИJJьова , Герасиwа Ботвинки. І748 р. 6 

9365 2355- 2 Справа про наwагання жителя 

с . Ко11ерга Гпухtвсько'і сотні 

Ні:єинсьRого полку Терентія Яки 

uова , 6увmого лід.цаного дек і ль 

r<ox російських nо1.1іщикtР. Путив 
JІЬСЬІ<ого і РиJІьського повітів 

Севоької провінції , Звільнити 
рекрутів свого сина Абакума , 

зданого у сомати поw:іщикоu Ри 

льського пові'1'У Сисоє~.1 Вороно- 26°в~~~~:;: 
вим . 1748 р . 

9366 235''-;? Справа про :» ясуваннл украУ1 -
ького nоходження Микити ОнDп-
рі єва , кріпака rюwіщика Путив.а -
с ького повіту Івана ~:аркова , 

для звіJІЬнення його з сtu • єю з 

кріпацтвв і повернення захолле1 оі§ ~~?;~: 
го лоu:іщико1.1 Uз~на . І748 р . 

APJ •· ЮІРД УРСР 1986 Зам "637~ - 1 2r 
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9Ь67 235~4 Спрам про Ео"анов.11ення ук-
раїнського походжаЮІя ~e,ll, opa 

Сrо.11яра , крtпака поwt ІD.ика Шаць 

ко го noв t 'fy , t: ап t тано !Ікова ОіІє~І,серпня 

ніна '!а зв t JJьнення !!ого з ОіJ.І • П4tстоп .да 
єю з кр f п ац tва . !749 рр , 2І 

936S 2355- 5 Справа про з •ясування укра ї1 

СЬІСОГО походження &И'fЄ.1.Я о . !\>' 
чеєва Почеnськоі' оотнt Старо;11,11 

ського nоду Ха;шwона І::;111онова аов'І'Ня 

д~ звіш,нення ІІого вtд пересе ~°Ь4~;н~зн 
лення на 1країноьку Лf11І11 . І74> рр . 1:3 

9369 2356- 8 Справа про затрк11ання nарфе 
на Локоцена , бtrлого конюха re 
нераJtЬного ооаву.1а Петра Взлке · 
вич:з , яз:иі! переховує'l'ьоя в wає 

HOC'ff бунч:Н\ОВІ7ГО 'fОВариаа Іва! 

Боравки с, lоравцt Новгоро;цськ r9_1o 'ІЄРЕІ 11 
СО1'Ні е"ародубського no.tкy . !748 р . 

9370 2356 Справа про пересилку з Бату 

рина в Генера.11ь11у вJ!!ськову ка1 

целярію ченця Правобереаноі' Ук 
раїни , аре111rованого лtдnо.~u:о:вни 

коw Зинов ' ЄlІИW по підозрі у па 
.ІіЙС'І'Ві . 

6-7 J!ИПНЯ 
!748 р • 



- 348 - -

І "'"""j -;;;::-
• н<то• " ""' 

937! 2358-І Справа про повернення перея -
.u.авськоwу поJІКовоwу о6озноuу 

Сеuепу Безбородьку 3Ч крО . 25 
коп ., витрачених ниu на по:а:~-ов1 

прогони п<і;ц чзс інспектуван11я 

;цніпровських і задніnровських ~9г~іі;;н~ -
оорпостt:в. І748 р. б 

9372 2358-І : Справа про зuіну виборних к -
заків kг.динсько ї comi Стзроду -
оького по.11ку на Краснозабор<:ько i ~~Е~,:я 
ну - і Jlt16eцм<owy форпостах , !748 р . 

9373 2358-І Справа про реорганізацію 

укоw~.11ектовування прикордонних 

<!\орпос тів козакаІІИ лtвобере~но · 28 червня 
УкраУни. 2f?~~y~~ 9 

9~~ 235&-І Справа про повернення додо~ 

110.повИни кон~й козаків прикор,:11.1 юt 
них tІіорпосіних коuанд , через І4 вереспя 
нестачу сіна. б ~~~н~ . 

937 2358-І Справа про nс!9ИТ\'я Іб І<ожух в І4 ,11исто ада 

:Ц.ІІЯ RЗРЗУJ!ЬНИХ COJlll,aTiB Глухів 5 ~і~~ 
сьІ<ого гарнізонного noJ!J(y . • Г749 рр. 

9376 2558-Іб Рапорт та відоuість ПриJІуць 

ої ПОJ!КОВОЇ Rанце.ІІЯрії про І<і 

ЛЬRість нозаків , їх коней та оз -
;юєння , відправ.дених на З utсяц 

в наряд на ~<анівську форпостну ІЗ JІИПШІ 
истзнці:ю . !748 р . 
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9'Л'і 2358-І Panopr ra вt.11.01110 ть При.1уць 
коУ no.1xo110I ханце.tярJІ про хі 

.11ьІ<іоrь козаків , Іх коней та 
оз6роєнн11 , :ві;~щрав.11ею1х на 3 ui 
олцf в нарЯJІ. нз КЗнівоьку ФоР- ~4 :вереоня 
поотну диоrзнцtю. t'748 р . 8 

9378 235~І Слрава про вІ;ц6удову onyii:6o 
вих прв1Іщень ГцхІ:воького гар f~4~рвня н:ізонного по.rку пІом пoiseal ІJDІ.отопада 
23 травня І74~ р . І749 рр . 3З 

9'Л'9 І956а CnpaBa про стягнення Кo1.1Jol 
єю пре1.1 • єр-ма1tора Си11СІугіt1а 87t 
крСІ . 56 коп. недоІuок з відкуп 
щиків Черкаського і Секириноі.хс І7 гру.11.ня 
го nеревозі:в Пеrра БоГАановськс Гисі~ 
го І Дани.nа Трохиuова . І749 рр . ІЗ 

938С 5387 Докуuенtи про уrриwання пасе 

ленм.u JіІво6ере11иоІ УкраІНJІ уКІ: з-: 
них коноиотентІв /драгунські , 
гусарські , коwанt Р.оькі поJІкк , 

генера.tІrет , JІУСІенська по.u.ова 
апrека , ,ІJfxapi , Глухtвсь«~иІt га{ 

нізонниІt полк та Ін. / в І73І-
І747 рр. иа,цісланt з по.т.ків дJl.f 

відно:В.ІЄННЯ 'JІ.0Куке11rаціЇ fІ:анце 8 извю1 
.11ЯрJУ , заги6JІоЇ в по.11.ежу 23 ТР~ІВg ,;о топ да 
ня І748 р . ІН8 рр . !34 



938! 2б2 

- 350 -

Справа npo звинувачення dop 
зеІІСькии вfйтои Гиатои Дудкою f 

!!ого товаришаии НіхинсьІІ'ого ло 

кового оdозного Івана ВелнчкоВ 

СЬХОГО , ПО.І!І'ОВОГО Cyд,JlD 83СИМ 

К;vJІаковського , dорзеисікоrо со . 

ника D.Іексfя Деuи;цовс ького , СІор 

зенського священиJ<а Пе!'рЗ І<;у.11а 

ковського ..-з нlюнrськнх ;цер.аав

цtв г,tухівського коwен;цавта і 

ПО.ІІі\'О1!JІИК8 Г"'3'хfвськоrо NрНі:ЗОі -

. ного полку Івана Де.патtра , оСІшиІJ'О

ваиого генераJІЬного сп.д11 JJoixar: 
JI:a ЗadJJJy . ПОJІ!І'ОВНКХів мuпанНІ 

ських no.ttfв васнм j Гпаrа Час m

к ів , СІунчуко:вого rовариmа Івана 

Піроцького , значкового rовариmа 

~KO.Q' 3adf.ry . у;цову /СІУН'fУКОВО 
го/ товариша Степана 3adfmi !Оар 

·фу J у;цову СІорзенського прстопо 

па Марію JІнзогуdівну у приверне і-

к"1". 

нf у пІцанс'tво козаків J Ух j~4~рзня 
грунтів , а тако:и У іН!!Іих з.tовт~ травня 

l
····""j;,= . ...... """" 

ваннях . 1'750 рр . ІО4 

9582 24!50-< Справа про розmук і вfдси.пу 

в Кант·е.11лрfю ревІзfї ЮЗ.1;fзькоУ 

лровІнцІУ 6увшого кріпака 611.ро - 20 жовтня 
Іна Строганова , а 1шнt купця , Ва Ч11tресня 
Рим Ігрюwова . I7ti9 Р"· 

.IPJ•. ЛІtРJ. ~КР Jf/М З.•. " 37'- І ~t. 



-.:J5! -

11.оаоо ро-

9З8;, .:ЮЗ58 Справа про cnpody а;цьютанrа 
і<ар.па "ОН Шtоtем одержати ар!І 

ва на dеsм!!Ітовний реuоні- :а:иrе 
ІІЯШІ ГоJІt:ВЯНСЬКОЇ сотні Мирго-

• ро;цоького лову гpe6.tf в uаєr-
ност! .~ого ;цочк-,~ с. "";црtвка 

ГОJІТВЯІ!ОЬКОЇ CO'l'Hi ..:Иргоfо;цоько 

го по.яку а<Іо z: права на з<!tр 

логре<Іельного з подороr:ніх , якt 
4

_
6 .l(JfПH'I 

Їдуть чеrез цю гре<Іпю . І74Є r . 

ozs4 30424 Спра--а "РО нада~:н~; СОТНИКJ 

Внdе.11ьської сотні Ч.е;nІгJВоько-
го пс,11жу 1.:ИlfoJJi Тризні з:вання 21_25 .1:1ип ~ 
dylf'lyкoвoro товариша . !748 р , !2 

9ЗЕ5 30t55 Сnрава про :вtдjdрзння ревJзо 

аш~ Стародуdського лоz.'І'у , dJН'
qуковиu rooar11:;ie;.1 Гр11гЬрІєu Еог 
а1101тчеu t :віІіськовиw товари!:!(' J 

.\ндрієм Трj1севиче1>1 , трьох nідсу 

c i д1'tn , ЮІтелІв с . r ayc11 Поч:зг 

ськоІ оотнf С~зро~уdського noz 
ку , у nоЧар:::.<іого·вtйта Кt:и:.1~ 

·чсо4!1~-:ого =а пер!!дачу Іх у вt 14_20 zo.c:~ я 
ДОІІС~О Кй1.1JсП ЕконоuВ . !'7'+!' Г · З 

9ЗЄ6 605!6 3dІр1111к чоло6ИТ!іі!Х /72 ЧОJІО 

~~т~t~0~~~11 ":;:~:::\~:~~:~~== t~~ня 
но У УцnУни. І75І р; . v:.. 
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к"1." І "··-'1~ 
•ttern· І ····· 

9387 30552 Справа про в~~дачу ДапиJІу 3а}: 

!'ОВСЬFО.ІQ' , CJIYZ:ИTeJ!D Г.!!ухJвсько 

ro соnшк:з Z:еu •лнз Турл11сьиоrо , І8 .u1оrоп: Іл. а 

паспорrа на проїзд до ІС. Сwолен f;4~;peзw 
сьва . І74> рр. 7 

~388 І595І J;онесення fТ!'ІІJ::уць!«Ії ro.uoвo · 
канцсмрtУ про зaxorr.leннn Оунчу 

о:ов1н1 roвap1ra\e11 Івано:..r CeO&arьn 

новичем двох коней з возоu J зб 
~ уєю у козака о . ГурО~нщІ Варв11 -2 microп<. а 
~ ької corнt При.'!уцькоm пощ ~j4~,j 1111 
!даним ~ІіНСіtІ• . I7-4S р . 6 

9389 ІЗ669 Справа про опроо·у !.!ирrородсь 

9$0 5722 

~ОЇ ЛОА.">;ОВО Ї иа;щемрії Пр!ІСКО-

Іm1m заn~ерд.в:епня вирокtв по.JЗ"о !7 І'РУ.ІІМ 

В ого суду , оскt.пьки r<оJІОдників 1і-і8ё Ічня 
неuа чиw rодувЬти . 1749 рр . 

Справа про по:крит'тя вичв.:~е
rої Гене_раJІЬноr л І ч:ШноD коuіс ':._ 

k:ю роз tраrи в 724 крб . це§ t { , 

коп . зробленої по;с! й~шu ;цозо.Р- 29 серпня 

цею П:епrакІвс~Rо Ї вo..aoort Баси 29 1~;~Пня 
.1.е11 и.аксиuовичеu. I7lt9 рр . 25 

9391 22006 .Z:oкywewrи про КОUП.ПЄК'fУВ!ШІ!і 7 JІІІПНЯ 

" прис усrвуDЩшm чле11111.111 " Ге11ер; -Г~~вия 
.rьноm вt~ськовоrо суц. 1750 f,p . ІІІ 



9392 2І564 
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КроІ• •< 

Справа про коwаuхируваm1я ко 29 серпнr.І 
заків лги.1уцького ПОJІКУ 1н1 Укра ·нfі~Ресю 
ську .•йн tю. f749 рр. 

9395 ;)2365 Cnpa:;a про уrвореЮІл в. w. ца 

ричанка По.11rавського поnу в хе ь 

lc tueo11a Сt'овnнюса /І вересня/ се~;;.0 
~е охного яр11арку . I7<t8 р . 

939-'J 32377 Спраре про захоn.11е11ня СО'l"НМ 

ко11 Миргородського по.пу Дави.цо J 

Звеm1горо,цськи1.1 ;цвору , гре<!.11і з 

!.І.ІІІШОМ о двох КО.ІІЗХ , ставкоu , 

JІУКВІ.ІИ j заnаоаu.и XJІf6n , свіі!сь ої 

Іл тицІ , rоро,ц11и11 , коляски та буд -
Ів е.11ьноУ ;цере11ини , всього ці ною 

~ 668 крб . 25 коп . у значкового 
1овариmа Миргоро;цського по.11ку 

ікосrонtfя Корчевського ; про за
tхоп.1еннл ниw ІОЗ вівці , ІОЗ яг-

Я1' , трьох во.хtв , п.хугового за

~іза , одягу та nООИ'і''І'Я нагаяuи 

і ПОС!І,1,ИЄІІНЯ в КОJ!О:ЦКИ Антона 

~ерегового , підсусІ,цкз креuенец -
!< ого СО'і'НИКІІ Федора гаврилова ; 

про ЗSХОПJІЄНІІЯ юtW XJii6a з wш 

~ а арханге.1оrородського священп 

J< a Костоитія 3ерваницького , "av. 
І< У t погрози на Яого в.цресу , а 2 червня 

!748-

28 

тзкоа про поби nя звеиигородсь 

киw иите.11tв 1.1. Архенгелоrородк, 
IS .11исrоп да 
Г749 рр . І4 
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9395 22384 Сnра:ва про розгляд скарги от~-

uана w.. МаниеліЇ Qие.,11ьницької 

сотні Миргородського no.u:y Гнд-
та 11.аценка IJ1}0 побиття та Інші 

утиски його COTHllKOli Гр11горієw 

О:::троградськ!fu , а також про 60- V жовтня 

оть6у в середо:вищі старшини fт42ёресm 
~ргородського поJІІ\'у . 1749 рр. 26 

9396 2993 Докуwенти про регуJІЮ11ання 26 серпня 
торгівJІі Кро.'!евецького арuарку . И4~Равня 

І752 рр . ІО4 

9397 2097 f7 Справа пРо супере~ку uіж чер 
~ і:гівськиu поJІКо~иt.1 06ознюо1 І:ва 
11ou Сахновськиu та wенсьКиw сот 
11 икоt.1 Григоріє1.1 К/'зьuщrСьІ<иu ч~ 
ІРез вкм:чення Кузьwинськиw п Ід-

~:::R~:;:о~с::~;~;к~т="~~з~~~ 
~иІt стан , і за nрив.ІІаснення ииt.1 

р іножаті СахновсьІ<ого . ' 

8 червня 
І748-
28 .ІІИСТОП~да 
І7{І рр. 76 

9398 І998 Справа рро ви6fр кандидиі~ 

9399 33560 

j\JІЯ заwіщення посади консула 

13 Криш:ьJІ;:оt.ІУ ханстві . 

Справа пРо відсилІ<у в кон -
ис торію КИївської uитроnо,.ІІії 

з1Jинуваченого у д:вужонстві ЮІТ -24 жовтня 
м Оw:еАьн1щької сотні Миргород §7:8;;вня 
ського noJIКy Івана Галицького. І74~ рр. 5 

Ару~. 111\ РД УРСР І~ з.~. МЗ76 - 12т 
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9400 32328 Доку11енти про КJІОПОІ'ання гр) 

ЗІН/СЬКИХ пt;цданих , ІІИТеJІІВ Бf 

JІИЦЬJ(DЇ, НехворощанськоУ t Ко6~ 

.ІЯЦЬКОЇ СО!'ень ПоJІ!'аВОЬКоr'Ь ПО.l {у 

КроІ••& 

!'В Косаантинівськоі омнt J!Уб~ і14~І!'НЯ 
ського ПО.11.КJ про Bf:ЦHOBJf8HHЯ Ї з .ІDІСТОП8;! а 

в козацько1q станt . І752 рр . Пб 

940І 2416- 4 Dnpaвa про побудову, в 11 . Г.~г, 

ховt , пtсц по:а:ежі 23 травня 1 8 
• р., 11tоьких воріт тз дерев • яІJИх 

хідникtв по rо.11овних ву.mцях , а 

також будинків дп рос! Аськнх 5 .11нш1я 
чJJенІв центра.11ьноЇ а.ц11tнtстраці · j~4tiтoгo 
ЗІІвобереиноУ УкраУщ1 . 1750 рр . 38 

9402 2;:)63-І СпрЗЕа про збір з Старо;цуО:сь 

коrо no.uy 500 nі;цвод J..!Я пере

ІІозкн з Ропсько ї :вo.iiocтt , uаєт

ноа'!'f гр . ОJІексія Розуwовського 

до ІІОБГОрод-оfверськЬУ Прl!ОТ!ІІІі І4 січня 

JJ!oy ;ц.VІ поО:удо:ви ~ого "АJІ,а11ов- 2і7~~тия 
СЬКОГО .ЦОІQ"" . 1749 рр . 12 

9403 32329 СпраБа про приз 1111чення Сена-

тои ваканооБоr& сотника Івана, 15 ГРf.!І.ИЯ 

Черняка сотникоu першо У по.1ко1.10 · 1;~8;равш 
сотнf Полтавського по.11ку . 1749 рр . 25 
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940 15807 Сnрзва про сварку u!щанина 

ІА . Т!а r ар JІаврtна Тарар:енка з :to 
Ь акоu Поf' ароькоУ Со'І'иf Ащрієu 28 гру.11.ия 
Ноз.црею І nоt'ароькиu t;!fl[ЗIO!HOU а~~~ня 
np;a,tвu Круп.1100. 1749 рр. 

9405 235!- <:9 Справа про ОІ'JІЗ'І'у і у-:рш~ан 
ня вtRоькового х::нще.tяриота Ва 

снJІ.<f !~~хнtєвича , нe.tr.Jc шшoro !б .mroгo 

.JІ..ІІЯ ревtзВ !fІtнансtв Старо]!.уе!с -~7:t'тня 
коrо nо.ику . f74~. рр. 

940f 3663 Справа про суперечку wtж Ро 

. waнot.t Стру rино ькиu , nридворннw 

гайд.укоt.~ , згодоu поручико u і г е

на.цероw ле:іе!-нв~..:танtУ , no'l'tw. 
вtце-капра.11011 леІt6-коuпан і ї 'І'а 

прилуцькиuи nОJІковникаци Галаг -
нзІАІ , аб:1111тоцши11 Гнатоu і д і й 

сниu ГригорІєu через неспла'І'у 

йоrо Оа'І'ьковt Лук • яну Стру'І'ин

оьхо;.~у річного :иа.11ування за 

с.ауибу старооrою в 14аєшоо'1'і ~ -
.11аганtв ; зехоп.rеиня 11к11и у іІог 

баtька .11.вох nворів , одноrо в 11 

Ічня Ічнянської со!ні При.1уuьк -
ГО ПОJІ:<у . а .цруrого в w: . Bepeu ЇБ:р .ІЦІ'fОГ 

к:! ~:~:иг;1рин-Дfбровськn'f сотні f8
4i;ctonl,ua 

J'.убенського ПО.ІКУ . І752 рр. ІВ 

.lpJ~. Л \ІРІІ ~РС!> 1ge& Зок . ... 376 - 12r. 



д•~ооро-

940': ІІ709 

- 857 ~ 

Справа про суперечку за спа -
QИ ну 6уНЧУ!<О1ІОГО 'І'ОВ!Іри111а Uиха. -
.1а єсиuонrовського utи nого у;ц -
:вою J.Ідриною Скорупtвною '1'8 6ра іі4:втня 
:~~ :::~:::~ь;~:~ришеи Стера іі~~з~~ . 

І2 

9406 І975 Справа про захоn.11ення вj;цку 

!ЦН!СОІІ ЯІІПі.ІьськоУ СО'І'Ні Пе!рОІІ 

Бо.цає:вськиw: ІО коне!t , 6 возів з 
06м~д11знняu , Q. 6очох , І2 ut•кir 

вівса '!'а !20 кр6. всього на З75 

х.;р6 . 80 коп . у козакtв 0.."ІЬ!ІІансь 

коУ cotнj Суwсьного 110..~ку ПавJ!а З-І5 гру.цrп 
Кулика 3 'І'ОВ8рИО'rВОlі . І748 р. 6 

9409 25 Докуuен'І'и про непоо.ІІУХ ШІ1'е 

JJf!I с . с . Кf.11аrн f Cydo'l'OBfІЧf Но 

воutської со'І'ні С'!'аро;цу6ського 

110.ІІКу своїu ;цериавця11 , '!'а яаuа - І8 .пнпюt 

гання ЇХ ~нови'І'и с:воУ втрачен і ~7:tвня 
козаць!Сі права . І775 рр. SІб 

І 



Jloюnpo· 

94ІО І27 

- 8'38• 

Сnрава про oelwfн 11tииж:ькиw 

купцеw .Іі.іаwант:Ієw Ьер11но фаJІЬ 

шиви:х руеІінів па ICGOO ЮІарt в< 28 qepllffл 
,11осьRого вина киУвоькоuу купцю ~64~рвил 
дs.!Итру Коцаро . І750 рр . І96 

94ІІ Справа про розшук вкрценої 

nі;ц qac пожеа t 23 tравнл І748 J 
скрині з wai:iнou nо.пового .;:Іка 

рл Г.ірівського гарнізонного пс ~т~- 9 серпи 
ку Деwенtіл га.о:о:аоького . < І748 р. 5 

94І2 Донесення вtІtоь:кового J<анце 

ллрисtа Григорtл Ш~роно:всьJ<ого 

про стягнення нtдоїwю-1 у Вt!1~ьФ

виІt Скарб з вt,11.J<упщиІ<а Мг.ІІИнсь 

КОЇ С01'Ні WГ.ИННСЬІ<ОГО вJltra Ца1 

сн11а йосипова ; колія універоз~ 
Канце.ІІЯріУ про повернення зиач 

I<OBOIQ' rовариСQ' Сtаро;цуСІського tt 
по.пку Т1111О"{Іію JІи!ПИІ нцани:х Ro 
IQ' геnuано11 ДЗНИJІОІІ АПОСТО.ПОІІ 

с . Велика JІ:JСІрова та Пустовсью ІХ 22 черв~ я 

грунтів в с . Нивне Мг.mшсь;со ї 4 ~~нN· 
сотні Старо;цубоького пому . І744 р. 

94!~ Справа про суперечку за xy-
rfp на р . Ц11нці LІГJШІJСЬКОЇ СОТІ і 

Сt'<Іро;цубського пому utи СІуnчу 

ковнu товарнmеw Григорtєw Скор~-~~4~РDпя 
пою та wгJІннськмu коза1<оu Сrефі '27 СІерезн 
ноu Фі,11іпченкоu . І7<;:О рр . ІІ2 

AJ>1~. Л'4Р.!І )і'СР 1W& Заw. Н37б- 12т. 
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д<•Ооро· 

9414 Спрзва про затриt.1аннл в "'· 
РJпки РойськоУ сотнt Чернігівt:ь 

кого ЛОJ!КУ лfдозрfJІИХ pOCROJ!Ьl!if 

kfB Артеwа Сеwенова та Ваьим ~80 :~~:~-
Артеwенка . 17-<t8 р . 

9415 Справа про розшук серед коза 

;сів коwnанНІськкх ло.ufв осіб, 

які чкннJІИ розеІоУ в Por.teнc~кtn 

сотні JіуеІенсь:коrо ло.1:ку ; доне-

сення Ul!PГOPDJІ.CЬKOY ПО.ІRОВОЇ 

канце.лярі У про розс.11tдуваmнt ві 

рогfдностt звинувачень сотm1кз 

ЦиСІулівського сотні Давида Зззе- 12 грудня 
нигор1щського у захоплеm1і чужо fl4~пня 
го t.1айна та t нпих з.11овживань . Г749 рр . І2 

94!6 1940 Справа про затркt.11щн11 вс , 

9417 І9І08 

Княхичі Г.~ухівськоУ сотиf flfDІR 

cьitoro лому С!езnасnорткого чен 17- rg ч:ер ня 

ця з СJІоеІfд.ської Укра'fни . .1'748 р . 4 

Справа про :куntв.11ю п •ятц тру 

для Військової uуз11ки ; оправа 

про виплату вtІІсько:виr.t 1.1узюсан-

таw ж.а.11уВання за І753 р . ; док-

лад 11 L!а.11оросtАськи!t КоJІегії пр 

ооwунnкруваккя гуоарtв xo1maнtll §7~~уіНн 
оької коuа~и . І7 •. . р, 23 

n"" .... 
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94І8 235ІЗ Спра:ва про перешкоди з боку 

питеJІів u: ГJІухів регуллрнііі за 
будов і ufcтa піом пожежі 23 ~ ~g~~~;~ ~ 
травня І748 р . 1748 р , 8 

94І9 23833 Справа про сrягненнл недоЇ-

иок в Вfйсько:вий Скарd з держав 

ці:в Новгородської сотні С'!'ароду -~~а~я 
оького пощсу . І748 р. 

9420 23837 Справа про захоп.~1ення бунчу-

ко:виw 'l'oвapш:reu Василеu Гудо:ви

че1.1 грунту в с. васихин nертоЇ 

по,11кової оотяі С'1'аро;~~,убсьмго 

по.ІІКу полкового канцеJІЯрІ!С та 

Єлисея Гарбуза . 

942І 30723 Справа Про лотаєІJНу скуплю 

І5 червня 
червня 

І748 р . 

посполитих грунтt:в в с . Дідоnці 

При,11уцького полку , uаєтностf :вt •
сько:вих канце.иЯристів АндрJя та 9 червня 
Юхи11а МаценКіВ , родиною ВlДОТlНІ а~~~ІІЯ 
ного лікаря І:ва,на Веттіха . І749 ГР · 19 

9422 Cnpa11a 11ро .суперечку за Xy'l'. 
Еу;цище t сл. Гаі~жі11ка Іrе11таків
ської сотні Старо;цу6ського 110JЖ 1 

ui.s КоЩсією Єкопо1.1ії та Пустип 
· по.:.Х.Зрлаuліє:всько1J raщJлtf11cь~11 1 і9 ~;~~·~ 
tюнастиреu . Г71t8 р . ІО 

AJ>J~. Л \1.РJІ УРСР )981) Зоw. "376- І2т 
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0'>23 С11рав11 npo nodv.тт11 і оdразу 

11f~ськовоrо 'l'ОЕЗГИ~НІ Взои~я ~н -
рчевСЬJtОГО JШЇВСЬКІІt.І 11 0.ІіКОВИt.І 

micapoм 3Іновlєw Бо~уком . 
І9 .ІІИПНЯ 
fi'48p. 

9424 6776 Справа про призначення комf 

942] 4601 

cl Y ;цм розслідування с rперечк 

за rрунrи wJi: r:оззкаwн і 1100110 

д!'1'111J!t С . ГDІНСЬ1' Оtrі_ШНіІНОЬКО Ї 

СО':Н! ГfІ;ц.11.ць1:аrо no.irкy тз селі · -
ренmв.r.1 заво;цчю,щ.111 r.aззpoJJ , 

,/U.шTfOІJ , Іванои і ЗІІЗ'!l\ОlіІІt.І. то 

взри111е1 :.:11рrорсдськоrо nолку в · -~р~~ тня 
01\ЛЄW fСТИ!JОВІГ"НІL'\І . J711B р . 

Сrтрава пго лрtзнаЧення dуі!ч:
~овоrо товаг:.•·а Яковз Тагновсь о

го '1'110."ЧSСО:ВИІ.І ЧЛОНОІJ reнepa;n.11 -
го :sfі-іськовоrо суду д.ІlЯ У'-!:lСті 

у вирtп:енJіі сr.р:ви r.po ,зв1~нувз. 
чення чернJгівсь:<ою zште .:ькоп 

є_;-роСІ!НІЄІJ )!ю:аfІ.'ІОВОІ: , др)"LИНО . 

Сте.:nпа Гг:іdа , бунчукового т"ов · -
P..1ir:i 111е11а iтtpoi.;ьttoгo у перет.о 
11ytliHmf О)'І\"ПЗ ro fН!:'ИХ 'о:варІ" 

:вкра;!!е1mх з П к~:11ш;1цt в ~ . Б fз-

на Р.Jz.1:нського полку пi;it ч:~с 

яриарку . 

7-ІО 'ІеРЕН 
1748 р . 

9 .:.2С 45ЄІ Пpowewoplя /П/ з різ них 

іержзв1•их уста11о:в :в :<знце:1.11р і ю 26 вересня 
та Ін"t установи ЛJ вое!ереьr:оІ f~~<:опа з 
УІфі ЇНІJ . І763 рр. 2€ 



9427 83952 
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Справа про вІ:цк~uандируванн 

.а no.nк nрапор:~ю>а ІІ!.ІС!урзькоrо 

~агунськоrо r:oay Бернгзрд.а 
!.!оно а ' ВИКJІJІіtЗПОГО :цо Генера.пь 

ного вJ:tоькового су:цу в справі 

ііого суперечки з ttернІгівоькою 

архиєпtокопською ка"-ЄlJJ)ою за з 

ХОПJJ.еІІ! НІНІ хзт . Соко.'ІЬНИКОВ:J 

f Перехристова з д.воuа um1нawi 

на р . УАИцІ пІ:ц с . Черняцька 

с.nоС!о:ца ttернtгівоького по.ІІХу. 

І ;;.=-Г.""'1~ "," ••-тоо ••~•• 

І7 черщн~ 
!JІІІПНЯ 
І748 р. 

9428 23953 CnpS11a про лі:цсилку в Севсь.:ро 

провtнцtа;ц,ну канцетrрtю nвох 

бtг.ІІИХ крtпаків Р11.пьськоrо полі 

ту , затрим:ших вс , Соnичі Г.l!У 

хtвської сотнJ Ніпиноького по.л 

ку . 

9429 23435 Справа про з •ясувзння украї~ 

!5-16 
чеf»НІЯ 
1748 р , 

ського походzення Cmioи:ua Скзч1Ф, 

кріпака гр. Федоре ГоJІовJна , J.~~2 
~.,1111 з І Jа.пення 'і!ого з жрі'Ін:щrва 1748 р . 

9430 2.-954 Справа про стягнення г.tухів 

ОЬІП!W ..иre.iew ІВЗНОІІІ Яновичеu 

боргу з переясмавоького по.ІІково 

го писаря Яки1.ш та знзчковоrо 

rовари11а ПриJІуцького пову Васи ~ ~~~:~ 
.,1111 Каневоь;щх . І748 р. 

1.PJ•. Л\\Рд УРСР 198tl За" "11~ - 12t. 



948! 23956 
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Спрз:за про nриохореtшя розг

JІЯJІ.У f від11ко:цування з611ткfв ко 

зака с . Спаського ГА.УхІвської 

сотні Ніз:ииського nоJІКу Івана 

Голо!ІІуdа) nогрООованого в Ізюмоь 

RОІІУ ПОJrКУ JІSНД-ІІ!JІІЦІО!!ераІІИ 

КроІо" 

IBSHOll ,ІJСТОВИІ.І t дво11а ЙОГО то 2~2 чер1 рт 
варн111а1111 . !748 р . 4 

!0432 2d965 Сnра:за про nризнзчею•я r.~у-

ІХ !вського жите.жя Івана Яновича 

j:З начковиw товзриmе11 НІm~нського J~ ~~~:; 
ПОJІКу . • І7"48 Р • 

9433 2395! Донесення dунчуRового товар -
ра Анто.на Uи.~орв:z~.овича ora каиер 
!Sкея Петра І.і!.tораювича про ви 

µачу nacnopтfв д.11я провозу в Ле 

:::~::гн:~~х::::: ::~;:и~а 7Ї'1вm;?ня 3 

9484 28957 Справа про заборону о~!цtйt10 

о затверд.женпя , через незгод.у 

µtis сторонаt.m , ,цокуuентів про 

11РО:D.9Ж ПOJIRODHИKOll Григорі ЄІ.І JirJ 

Ристко11 /співакоw Іа.mераторсько 
tane.11.m/ грунтів в Uонаотирські 
отні Лубенського no.u:y dунчуко 

j)o}Q' товар11:111у Івану Раковм чу . 

ІВ JІИПWІ -
8 серпня 
I7i.8 р. 
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9435 28958 Сnрава про захоп.11ення 6унчу 

Ік ов111.1 товариrnеw Сте}аноw Ракови 

Іц еw у n~:ш1уцького ЖИ'І'е.JL<І ПавJІа 

~леf!ка десяти во.11tв , відго;цова !2 JІІШНЯ 
!н их дм nрода~ в Сі.чезію . !748 р . 

94~ 2884! Справа про відuежування куп_ 

лено ї підполковникоt.1 павJІоw 

Зииовьєви1.1 у козака Г,ІІJ'хівоько 

СО'І'Ні Се1.1ена Уwаиця наJІЄЖНОЇ 

J!ouy f/4 частини в успадковано 
uy ниw спільно з родичаuи двор І5 червня 
в І.І . Г,ІІJ'ХОВі . !'748 р . 

9437 238ПО Справа про звинувачення г:л.у-

хtвського аитем Івана КJ'черенк , 
tн же [±>ечановськнй , в краді1щ 

у грузина опанаса Сулієва 25 кр • 
і 'І'рьох хуоточек та у t1.1еретинс -
кого кн . Опа11аса Цереw:еле:ва 2 І5- І7 чеРЕ 1я 
кишенькових годинників . !748 р. 7 

9438 23859 Справа про утисіІи оунчуковиu 

товаришеu Васи.пеw КJ'ля:О1«ою роди 
ни ~ого О оржника Давида на'зарен І5 червня 
ка . !748 р. 



..... ~ І 
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9439 23838 

9440 23927 

- З6'5 -

Справа про ви;цачу козаку с . 

Во.11окитин Глухtвсьно'і сотні Ні 

иинського noJJXy_ Григорію Cewa~ 
иу ;~tублfката указу Канце.JtЯрtї 

;11.0 б)'Нчукоnого 1'оnари!9а Сf-е"анЕ 

ІJtк.rа!ІІеіІсь.кого про повернення 

захопJІеких ниw 1 Свwа!іІка та rн~ 

ra І wаксмwа АеІІЧенкtв х..tіба І 

о Іна . ' ' 

Сnрава npo з • ясjва11ня nоход-

11енt111 та націона.1ьнfсть ЮІтеJІя 

с , Ворrол Г.11ухівсьltоі' сотні Ні -

lб- Іб черJ ня 
1743 р . б 

~=~::о~~~:;:~ ~f:г~~і;р~;:::= ~4Е:::я 
ЦЬltИІІ . !749 рр !5 

944! 23950 Справа· пре захоплення бунчу-
ltОВИW товари!D'еw Васи.1е1о1 Гудо:еи

чеw у козака СтзродубсьиоЇ пол

кової сотні Прокопа '1Птенка 7 

чверток поJІя t cfнo:aarl вс . 

\І'реІLИноuу з:іставл:ею~х -Тhrенку 
за 252 крб. друииною значкового 

'іовари11а Старо;цубського пощ !5 черt;ия 

Івана ...озоJІе11ськоГ1? О.ІІеною Нов!' fr4~рвия 
цкІвною, І740 рр. ІЗ 

9442 23949 Спрам про приожорення розг 

лщ1,у сwродrбськнw waгicтparow 

взав1о111их грОІ11ових претензій wіж 

~rародубськиwн wІща11а1111 Григо

рtєu Веребевськиw , Іванои f Сте 

'ІЗноu Сrтасибею<а1111 та Петроu Ша 15_ 20 черr л 

ою . . !748 р . 6 
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Справ0: про ИЗЇЗ;ІІ ntйс:ьков11х 

товари111f-:> Ан:lрія то ~вава l:аза 

ракtУв аа ;ntu козаків с . TaJІaJI< 

Увка Крааноко.хядинської comi 
При.1.уцького по.u:у Якова та Al!;lt 

рtя Оа-роверхих , побиТТ" їх та 

їх vзтерt І зsхоп.;~е11ня 7 крб. 
ГГІМU!t , Ху)І,ОбИ , бJJ.11tл: , Щ!і'\У та 

І "'""''і-;;;::-•• "0 •••••• 

1111рубJІения І спусrо111енпя на.11еи ІВ-~І черР я 
І/ОГО ЇU JІ!Оу. 1748 р . 

9444 Сnрвва npo вІ;~r,оилку в Севсь 

ку провінцtЯну 11анце.пярію ко.ІІО;п 

ни11ів Аи,црІя ОСтроухо:в!І з тов з 

ришаJ.ІИ , крt rrзк ів ло Іjіщи ка Пути~: 

.11ьс:ь11ого пові ту єв.11аuпія Бирдіr7:J , · 

при<~етних до пограбування J[Ите . я2_3 ;;ипня 
u. Г.1ухtв Якова Ха.tкидоц:ь11оrо . I7ti8 р . 

9445 23323 Справа про сrлгнення віІ!Ськс 

9446 23287 

виu roвapnmeu ~ociшou Ке.:о:ебердф

Висоцьки1.1 6'3 крб . 58, 5 коn. , 

11едоп"1а'1~11их йоuу ГоJІОвною коп 

торою арти.11ерtr та °!'ОР'fіІ'·ікаціЇ !5 берез~: 
за поста~менt 352 пуди ЗS :·унті 1і~8;овтн 
не.11ітрова110У се.1іrри . !752 рр . 26 

Справа про поси.п:у Д.ІJІ відо 

ua по"ароького uагістрату копіЇ 

tист).'щu по збору 110JJ.атків , на 
даноУ Кзнце.ІJІрtею uал:оросtйс:ьки 

зборів вtд11упщикоu Старедубсько 

го nоJІКу значковим товариmаu 

Софрону Dркеви<~у і Добронtвсько 24_26 хав 11я 
uy з тов1.1рш:1аw . 1748 р . 5 
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9447 2;:s288 Справа ;11,0 nоверненнл ttyp • єp 
Гзври.t;у Ка.иуrІну З кр6 . 72 коn . 

nиrрзчених НИWІ з ВJІЗСПИХ l\"OC'l'i: 

nfJІ. час СJІJ:І:бОВИХ nоїзд.ох з Г.11~ r ~g~~~~ а 
ховз в петербург . !748 р. • 

9448 12! Справа про наuаганнл бунчую 
noro rовари'nз о.~:ехоІя Покорськ1 

го о;а.ераат:1 нерухоw~ wаІІ:но ·овоф 

двоюрt;а.11ого брата вtІІськоnого 

канцемриста TиwQi'f'fя Синевича , 

застав.пене за 416 крб . 20 ra.iш 

рів І 28 червонцJn , позичених 

ниu р!ІзОt.t з братом НОВС!JЇСЬЮfІІ 

оотникоu Андрtєw Сн.иевичеw. 

15 червня 

2~4~рвня 
І75І рр. 

9449 І69І8 Чо.иобит11а. віRсьttового rовари 

9§50 16960 

ma Васи.пя Шнугчевського про нз -

nЗJІ. на д.tu t образу !fого від.ста - ' 
ниu роrннu ttвартирuейстроu Uо.11 -

ІJІ. авського гусараького по.ІПІ"у Іва 
ноu Чернлвськиu та про ухи.rлннл 

ЧернЯJІсьжого вtд. судового nepe- 18 аовmя 
k: .11t;nуванпл . !74~ р . 

Справа npo захолJІеннл t nри 

ернепня у крІn!Іцnо ~заво;nчико· r 

ипього Rаuениого завод.у" в u. 
ytиn.111 Ру;цкоu Пetpou JUІУаипи 

ОСЛО.ІИТОГО с . Дуна!Іцл Г.nухівсь 

ої сотні Н!иинаькоrо nomcy Qта а -

а ЮісJІого та невиn.11ату•J!оwу 8 жовтня 

кр<! . 50 коп . рtчноrо аа.11у11ання Г748 р. 

254 
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945! 2091f/I Справа про захоп.1еиня ~ocи-
now Гудиwоw , вtJtrow t Ваои.1еw 

Конmевич~w , nиoaPew Шептахtвоь 
МЇ ОПИОНОЇ BO.IOCTJ І рухоwого 

wаІ!на RозаІСа с , Печенtm Шепта 

RівсьІСої оотнt Сrзродубоького 
по.1ку ГрицьRа Сиuоненка та по
dиття і перео.11tду:ва11ня його в 

зв ' язку з викуп.1ен11я1.1 у описни 

поспо.mтих с . Печенtги зас~ав
.1еиої !!ого dатька:.с1 ни:в11 . 

9452 7578 ЧоJІоdмтиа dунчухового товари 

5-І4 гру.ц .1 
І748 р. 5 

!!ІЗ .-Григорія Скорупм ripo напад 
піцаних :відо:rавиого вJІ!Ськово1 Ь 

товзрмша ТМ1.1о"'lя JJиmия па ІІого 

слоdоду Padim<y /НовоutськоЇ 
сотні/ Стародуdського no.axy , по -
рзdу:вания П та вивезення під

дапнх ; дові:11ка Ге11ера.1ьиого ві!! 

сько:вого CY1J.1 про су.цовt nозви 29 .111пн1t 
Сіtорупи з JІкшне1.1 . І748 р . 

9455 !6!48 Справа про иеодиор:~зо:ве пр1;1с 

кореиня розгмду .11уdеІІDьки1.1 пол 

ковиu cnow справи про захоп.11ен 

ня управите.аеw СufАЯиськсУ во.11с -
ті , ієроwонахоu Юtвво-Печерсько 

.лаври Іоак~11оw Еромькиw у стрі 

.11ецького o"rawaнa С\Іl.аянської со -
нt )Jубеиського no.uy Сеuен~ Пе-
ре:11ерія півтора BiJU)a горt.111tи 4 .111отоnад1 
СІІі.ІЯНСЬКОі ІІіри , та про no6И'r!i' !74&-
~ар<ІараІ.G! !!ого са11ого . ~{§и;р. 22 

J.J>Jk. Л\ІР.!І VPCP 198б 3,", "J;б- І?т. 



S454 2($6 
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Справа про с7тички wf:. иі!'JІ 

ОЬКИІІ ПО.!КОЯІІІІ хоруиг:иw васи.11е1 

Гривою та козакаwи t сtарsиною 
Лох~:ицьхоУ сотпf ЗІуОепського 

nо.в:ку в зв ' язку з вк,.11ючення11 А( 26 .11исtоп ;ца 
хозацькоrо сrзну вести Aoro пі,; §Z4~чnя 
;и;аних . !749 рр. ЗО 

9455 2005/2 Спраза npo захоп.11еиня 6уичу 

ков:.~w toвapиoieu Іваноw іуравко1 

коней Із з6руєю та риОоловиого 

невода у зиачкового товаРІІша 

Старо;цуОоьжогц полку Сте'fІана 

Юркевича . 

І7Ч9 р. 

9456 25423 Справа про відсилку затриwа 

ного в 11 . Г.11уховt бродлги Іване 

Соп.1111нського в Севоьку провіи

цJ 1ну канце.v~рtю . 

94"7 25423/ Справа про ві;цси.tку в Севсь 

ку провJнцІР.ну кзнцет~рІю відс 

талях через хвороОи ві;ц конвою 

розко.11ьників Ілю f1рохо:~Ієва. 'ra 

2-20 груд я 
!748 р . 

Іб- 22 
вересня 

І749 р . 

~=~~: ~~t;:~:в~.11:'::
0

~~=:~~У- .ІІИ~~~а;ца 
.1mоь з Речі Посnо:.и.1'оі' в Росію. І749 р. 
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9458 251124 Справа про утриwання колод-

ників в ТDрмах лtвоОережноЇ Укр -~б g~~~g~ -
ЇНИ. І749 р . 46 

9459 25425 -сnравв про оп.'!ату каІЩанів , 

роО.11ених для колодників , ІU(ИХ 

ідлускають просити w1лосn1ню 

ом . rт.ухову . 

9460 2о;426 Сnравв про вtдсил;;у затри!~lз-

их з фальrnив11wи поспортаwи біг 

.их рекрутtв Тита Хох,11о:ва , Гря

горtя ~::остако.за та Івана Коdилf 

а в Севську провінцЕІну канце

яріl' . 

946! 25428 Справа про :вtдсиJІКУ в сискю~ 

17 лилня-
6 .листопад 

1749 р. 

20 J!ODTHЯ 
1749 г. 

риказ д.хя пересІ!.Іши в зас.лашш 

о оренбурзьких j\ортець. шести к -И ~~~: 1 
1сдникtв. !749 р . І7 

1748 р . 

946 254611 Спра,:ва про відбу,цову і перел 6 червня 
ланування м . Г.'!ухо:ва піс.'!я no1.: -~7:~;тнл 
жі 23 травня !748 р . 1750 рр . 140 

!740 р. 

9'і-63 25609 Справа про видачу rрузинсь!І' ;1 
княгині OJ!eнt Ерісто:в:Ііі nacrтop• а 1о січня 
для лоїздz:~~ в І.!оскву . 174? р . 

JlpJ• .. 1\\Pll УРСР !985 З•м 1'11316 - 12r 
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9464 25б!С Справа про вк;z;ачу fТУзиm:ь-

кін кн.~гшз:t , капlта1111Іt Тет.1нl 

UоуравовНі паспор'1'а д;.я п0Узд1п ІО сtчня 

в J,jocny . І'749 р . 

9465 2У 12 Справа r:pc вщ:,ачу 6унчухово 

wy товар"И:;у Іван1 :жура:ецJ ладо 

рож.ної ва 14 лtд:вtд до w, J.Іоск т7 січня 

ВУ. . "І740 f · 

~466 25!:'38 Справа npo ви;z;ачу 6ун'І}'ІІ'ово 

wy 'І'оварш::у Си~оону JІизогу6у 2- 4 оегл 1111 
паспор'1'а Д.ІІІІ ПОЇЗДКИ :в UOCJ<Вj" . І71+9 р . 3 

0467 26038 Справа про rrepecи.uy нз мtс 

це проJШІІЗння r.ЗJtfo.11a11oї з Сев 

ської провtнцtЯної канце.а.<tгlї 

Ярина І'!ипmовоУ . ж.ите.':ЬІ\'И w. І7 .11илня 

Ба'f1рива Ні:nоrоькьrо rroJt!l"y. І740 р . 

9468 26034 Сnрава f!po видачу пасnор'І'а 

ІІ"озаку lІохвицькоУ сотнt JІу6ен-

сьІІ"ого по.nку Івану !ТащенІІ"у на 

поїздку дО Мосkви ДJІЯ побаченн 

зі СЕОі't.І родиче~.1 ЧJIBHOW СИНОдУ ' 

архиєлtсколо:.. ІЮ1<овсь1<иw Тодор !3 серпня 
І7ЧS р . 4 



91170 2fiS99 

947І 2668І 

- 372-

lrpol••• 

Справа про :виwогу від wирго

родоької ло.1ко:воУ ка1ще.жярії ві 

доuосте:І про ціни на ХJ.Ііб На б< 
зарах w. J.Іиргоrода в січневу , c~i;~: 
тре!'Ину І74ІІ-r746 рр . і І7Ч8 р. І748 р. 

Справа про купfв.ш абс-и!ова 

ни1о1 .пубенськи1о1 по.хкон11о1 осаву.иr J 

Федороv заруд.ЮІІоІ W)''іПОГО к6.'!а 

в ІоІ.І:!ИІІі па р . Су.хі ПІ)І, с . Шуu::;; 
xou ГJІИнської сотнf Jіубенськоrо 22 rруд1111 

ПО.ХКJ )' Козака 1В8ПЗ !.!о~ВЧ'І!К иІІ~~реСН 
без згоди !!ого сипа llllдnifя . І750 рр . 12 

Справа про видач)' п!Іспорта 

с.иу~1.ите.m віІ!:ськовоrо канце.!я

риста Миха1.1а J.Іи,.11орЗJІ,овича Cre 
'°Іану Якоме:ву ;цм провозу в 

!.:OC!l'BJ 8.11\'ОГОJІЬНИХ напоїв ДJІЛ 9 .ІНС'І'ОП8; [І 
братів ІІого. господаря . ' І7Ч9 р . З 

91+72 26682 Справа про переси.1ку ;цо u. 
Ю!єва 6іг.11ого соJ1,11ата По.11wвоь1 -
го гарні зон11ого полку Оuельяна 

Вороніна надісланого з а . Сев- З-•овтня 
17119 р . 



9473 26800 

- 373 _,.. 

Справа про призначення Оуи

чуко!'ого ·товариша Ф~ора чу::ке 

вичав fенера.амrяІі вН!ськовий 

су;ц ;ц.ая учас'І'f у вмрt~аепнt по

зовів козаІІ"!І Г.Q'хtвської сотнt 

Нtжинськоrо ПО.ІІКУ Аптона І.tьєн а 

І\"<><оо••<тоо Пр>w•-

з оуuчуковии товариmеu Cre"-aRoL 15_20 чер ня 
Ь!ІК.1З!!!ЄВСЬЮ!ІоІ . Г749 р. 6 

9474 26ЄОІ Справа про на;цання звання 

з начко:вого товариІпа канце.ІІяrжс 
ЧернІrtвської no.tкoвol канцем 

рі У Василю Коuаровськоuу. 

9475 27ІІ7 Справа про на;цання звання 

значкового товариша чернігівоь 

коuу ;цозорцt вІІtськової е:кзакці ї 

f11;цуктового зОору Се1о1ену Grаїю fь2.:1 Оерез я 
коwу . !'749 р . 7 

9476 6ІІ9 Справа про запрошення Оаа:аю-

11их :взяm яз відкуп казенні оОJ Ьч 

вІ oтanf І АВЗ 1о1.111ни , nивовар-

яю , ВИЯОІІ'УРИЮ , пасіку , .ІІСВЗ.JІ.1 , 

риОнІ JІОВ.аІ та Ін . / в описпоwу 

u!.. Нова Водо.rага Харківського 

ПО.tКу . 

п .в:ипвя-
6 .і!:ИС!'ОПЗ З 
І749 р . 
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9477 l7405 

..... 374-

Справа про призначення Пав.~н 

Саwуоя , онука по.J(КОВЮ!іІ"S Богу

с.11авськоrо no.v:y Cai.cinм Cawycf , 
ою111 значиового товарн11а Лубен 

оькоrо по.ІПІ"у Orel"aнa Сзwуся: , І.і Ц:УдЮІ 

o'l'awaнou .w. ЯаJІонова ПирJн•11нсь зfсі1;ня 
коУ сотнt JІубеноького nо.JІК7 . І750 рр. 

І ." ... ""І ""." ·~,.... . .... 

9478 274(!1 Справа про звt.аьнею1я аунчу 

ковоrо 'l'oвspиus Конс'l'анttя І.11зс 

ry(!a 38 0'1'3HOW Здоров • я на ОДИt rч:~~:я 
pfJІ: :вtд с.11уиаи . І749 р . 

9479 274!2 Справа про призначення вихі.ю 

ця з Речі Поспо.1111 то Ї , абши'l'ова 
ного иол;uака ~ос ипа J.Іаєвс ького 

знову на олуа:(!у в ио.ццацьку ко ~\~Е:~ю -
wанду. І749 р . 4 

91./00 274IS Спра:аа npo налання хоруІJ:ІІОW:і 

rенера..u.ноЇ вtіІоьковоЇ арти.пері · 
о.tексан;цр7 Я:иwкевичу чина ооа:а} 

::;0 ~ :;:~0:~:;::~:.:у п~:;ІЕ $/dш11а-
чину хоруН.ого rеНераАЬноt арт~ G tJJfai~ 
лорі! . . ІН9f'. зо 

ApJ • . Л ІІ Р.1 У РС Р !9ІСІ З• • 11376 - !2r. 
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948І 2347- І Сnрава про наnадк архи11анд-

}JІта ГS11зJІІr:вського iioнacmpл 

.Лахо~~Іл на вапкяни~ в авоА ooa
ny.101i Новгоро11.ськоі' соrні Стар -
11.убського по.u:у Захара lІа~гу

Бнковського І його злтл військ -
вого кавце.111рисоrа ТрохиІffі Гриr -
ровича nl;1, с . Араповичі , захо -

:::::н~:с;;~:::~:/р:~~:і:~ п ~!:~~нл 
6И'fТЛ робІтникІв . І752 РГ 52 

9482 25422 Докуuенти про втеч! коло11.ни 

кtв з тюре11 лtвобере~!іНОЇ УRра ї ~ ci;E~~:-
tJИ . І749 р . ІВ 

9483 V006 Справа про пр~зиаченнл хо-

рунаого П со"нf Ш коuпанf f!cьRo 

го no.tКy 9асиJІл Ро~~енського со - 2_3 серnн 

НИКОІ.І IV CO'l"lff цього J! поиу" 1749 р . 

9484 Zle!:J9 Справа про надання звания 

бунчукового товари!:& с ину noxi! -
ного коwnанfRсьхого по.t.'fовника 

Ащрtяmа W.aJІauи Петру АІІ;ІUІілше І5 гру;цвя 
ВИЧУ Li!IJIS!llJ . 1749 р . 

948'5 27813 Справа про призначення двух 

6унчуков11х tо:вари111ів в Генерал -
пи!! вtІ!ськовиі!: суд для учасrі J 

розгАЯдt позвfв полковника Гри 

rорІя JІІХІиотка /співака iwnepa 

:~ь~~~ж~r~~~Р~~е~~~=~~~ ~о. ізІ~4~11~:v' 
'У · 



1 ·"-" І '"""· 
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948( 27814 Справа про надання зва1шя 

6унчукового товар~а Се11ену По 4-7 липня 
JІу6отку . І749 р . 

9487 278!7 У'нtвепсал Канце.11ЯрfЇ про на 

дання Gе:1.1ену Полуботку звання 

бунчуr;ового тQВариша та його 

присяга прц одержанні цьо го 

звання . 
8 липня 
І749 р . 

9488 27815 Справа про звільнення вfіісь 

ков ого 'l'ОВариша Василя Полине -

цького на два роки вf;а, о.r.уж6и 5_28 JПІПН 
через хвrоро6у . І749· р . 

9489 27816 Справа про а бшитування под-

949( 27821 

949! 27935 

вНіного товариша ІІІ сотні І кош ані 

йського полку вихідця з Речі 

(JосполитоЇ" Івана Ме;цуmевсько- 24 вереси 
І749 р. 

Справа про надання звання 

значкового товариmа Черн ігі всь 

кого полку 6увшоuу співаку i uпt -
раторс ькоЇ придворної капели 

Аи.црі • Галяоомькоuу . 

Справа про наuагання підоса 

11ула ІІІ коuпаніІІського поі'Іку Ів~ 

на Саuанаса одержати вищий чин 

в будь-якоwу з ко1.1nаніІІських 

полків . 

Ару•. Л ІІРД УРСР 19$6 З•м 1'131G- 12r. 

25-28 вер сня 
І749 р . 4 
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9492 28Іб3 Сnрава про аре111т коwен;ца11rоL 

9493 28861+ 

1.1 . Нfаиш:~ nоJІкоаникоw J~opow 

НаковаJJнІ HllW ІІ'SИЦ3.1.1JІ!С'rЗ . БИК 

нуDЧого оеІо:в • яз~m nі!саря Ht&:i:nc -
кого uaгtcтpary Івана BepeQSl\'f 
на на yrnc11:н 'ІJ!енІв Ніаинськог §6 0 :~gви:я 
1.1згІсrрзту . 1749 р. 

Сnра:ва аро порушення чJІепоu 

Генера,.11ьноУ вtІІсь!<ової канце.11я 

ріУ J Генера.11ьного вtйсьтвоrо 
сущ І!fДІJОJП(ОВНИКОU й.ІJ:ексfєu 

Сеuеновиu контракту з· B'fиreлew 

ового сина tнозеwцеu J.'1xallлou 

· Крокнизиуооu , захотт.nення части

J!И ІІого wa:iнa t невиплату жалу 
DaHJ!Я > І ЧЄр?-RЯ 

про оеІразу Сеwенов~н r.о:ухtзс І!' fr4;ра:вня 
кого tнозеwця Корни.D:Ія БІСІи . І750 рр . ІЗ 

91+94 29053 !окуwен~ІІ про утриwвння поро 

9495 

;цисrих овець на JіtвоСІерехнНі 

УкраУнІ та про пtдrвеР/!,аення 

указу !'!erpa І про заборону ви

возу за кордон овець , овечих 

пур та вовни . 

29!91+ Сnрава npo розnовсю,циення на 

I~9:epnнi 
8 JІИІ!НЯ 
І758 рр. 

!ЛІвоСІереанtІІ УкраЇні друкованог 
казу- tнотрукцfУ про стрииу 26 квітня 

JЕ~в~~ овець . 

25 
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Справи про 

саuовf льні nоСІори iryweнa 

Троїцьхого rуqти11оького 11онаоти 

ря Мелхиоедека БоГJІ,ановича на 

Густинськоwу яр11агку ; 

зuеfr.Пен ня податку на утри11ан 

!ця консистентів з 11аєтноотей .rp 
ОJІексія Розу11овського с . с . ІfJ'К -
1.п инцt і Кова.иів!І'а A,pyroY по.ико

Ізої сотнt По.павського no.пry ; 
стягнення не,цоУwки по nоJІ,атк 

~а утримання конснстентfв з ран 
Ігової uаєтноотt ки:tвоького вilf
tr a пав.1а Во1t1шча с . сюатщини 
І КІ1 ївсько У сотн і/ КИУвоького 

!полку . 

9497 3022'1 Справа про nереwанення віІ!сь 

юв11w товарщ11еw Гриrорfєw Яиен-

\оu 'І'рохиuа С'Стровного , uешкаи-

КР'•••• 

2 січня 
І749-
29 сі чня 
І752 рр. 

t.Ія с . Сурuачівки Г.иииськоУ сотн 

11!1сsенсьного nо.иху , яки А вf;11,ро6- ве~~;f 
1яв СІорг у ганни tуковоь1<ої . !'7'19 р . 

9498 30396 t: права про звинувачення мак-
. Ь иuа ЯрuоJІенка , гос~о,царя СІунчу 
свого товариша Іванз іуравки 

а Петра Гроunовсьхого , староо 

и с . Соснfвка КонотопськоУ сот 

Ut Ніаинського по.1ку у причетна -
f до СJ.Іерті Нечипора .Wоргуна , 

tІідозрюваиого у храдtа:цf иита 

11.пинів. 

APJ•· .1 \IP.t УРСР І* Зt• . ... 3Л- Іh. 

18 .ІІІПЮІ-
2·1ЮВ'І'НЯ 

I74S р . 

l 'u""""j~ ....... ..... 
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9499 ЗОЗВІ Сnрава про 11аwагання козака 

Кро.11евецькоУ сотні НІІ!Инського 

полк1 І.!ихай.1а Артюха захопиm 

чаотин1 сtноа:атІ у 110,ІІ;Цака OleJ 

сІя О1.1е.u.ченка , та про захоп,.;.ен 

ня 1 нього коон та коня із зdр~ 2_4 и:ов'l'н 
єю І воз оw. 1'749 р. 

9500 50587 Сnрзва про продаж вІІІ:ськови~ 

канцеп.яр~сrоw Іваноw Роdотою св j) Ух 

~~::и~ ~~~а:::;н::~:::::~; и І7~~~:ня 
олужнтеJUІw его деuонаu" . !'750 рр , І7 

950! 30588 Справа про cnpody dувшого 
відкупщика Індукrового зdору 

Са1.1І1t.11з Пе,11апонова одержати , 

згідно давнього звнча.о звільпен 

ня вtд Індуктового зdору для 24.ЖОВ 'l'НЯ 
дІІСТОПfІ;ІJ,З 

СВОЇХ 'l'О:ВарІв . Г749 р. 

9502 30590 Сnрава про проведення розра-

Х'JІІКУ ІІІ& dуБШІІІ.111 'l'Oproвиt.111 КО!.! 

паньонаwи купця11и-греNЗІІИ Анrо -

но11 ,l;,оd~новиw і Д1о1нтро11 КJ'р'l'І! -
f749z;~~mf ІШW. 7 

9503 Sa505 Справа про оdрання значковuг 

1овариша НІJ.ИНСЬІ{ОГО ПО.'П('J Іван 

;~" новича городови1.1. отаuаноw ГJІУ-

Іх tвськоУсотні НІжиноького по.п- ~Еа~~~;ня 
~у . !749 р . І9 
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І ~= \ •.со н• "' 
9504 ciOSII Указ в fJбенсьху полкову ха~ 

це.uярію про розс.'Іt;;.ування чо.'!о 

би!'ної значко:nоrо товариша ]'.у 

бевського по.І!КУ Васим U:артоса 

про напад бунчукового товариша 

васн,!ІЯ ra11a.11tY на його д:Вtр , а 
~ако:! про покриття ГаwаJІ!єю 

КроІ•он 

своїх підданих , яtсІ пограбуваJІи .ІІіпня 
!tого діw. !'749 р . 

9505 І4-ІІ6 Справа про обрання вНіськово 

1·"··-1-;:: .............. 

го капцеJUІрм:С'і'а Анrопа R:повсь~tо че ня 
го придуцькиu по.аковп11 хорую:ІН.! r-Yt9 р . !І 

950> !ЧІ+І7 Спрn:ва про вбивство tгу11е11011 
1'роУцького f'YC'rllf!CЬKOГO 140!/aC'rl! 

гя J.:е.лхисе;п.еко11 Боt11.аfІов11че11 

іІJвого сду:ииіем Uа1фі.1!І Ро:1:знсь 10 черввя 
;{ОГО . !749 р , 9 

9507 І4640 Справа про nере1<ачу :в по.шо-

1"и:І при.луцьки!t сп~, оправи про 

суперечку t.1tж вНІсько1;ии то;зари 

Je11 Василем ~r:нурчевсьttиw та бун 

!УКовиw то:варио~еw А11дрІ є:11 11.арко 

tтi11чe!l :в зв ' ?.зку непомрненняw 

:!1урчевськи1.1 ~..:аркоБичу 20 хрб . , 
:i W:Jpкoюr~eu ІІ:.11урчевсько117 І<''Х- .)-!7 .'!Іш~· . 
DІ! горі.щ.:и . І7Ч~ ri . 



9500 14663 

- 38І ~ 

СпраDа про засу;u:еН11л борзеr-

ськиu сотенни11 лравлJнняw ло;ц-

ві йного товариша І-го коuланій 

ського полку Ca wi йла Сарани ло 
з вин~аченню його в лричетноо r і g ~~~~~ 
;цо вбивс тва гус арина Ша їна . І749 р . 

950S 14664- ' Справа про' розслі;\~ування по f:' 
робуваннF. х . О.т:ш:еського Роuе1:сь 

J{ОЇ со'!'нf Лубенського лолну , на 

.1еzщого :віііськово~оу нанцелярис ;т§4.'1~~rо;~;; 
ІDану Сз:ао;іску . ~749 р. 8 

9510 I4G65j Спрзв::~ i:po образу вакансоБИL 

сстЮІіІ'ОІJ Сте,аноІJ СтороJО.енкоw 

вtйськового тоЕариmа Василя !!:ну 

рчевськсrо ; про побиття лrрили

ною lуковськ і:вною , удоБою і:Dаю: 

цького сотниха па:аJш !.~і111щькоrо 

та Ї Ї зяте1.1 ві::ськовиu канцем-

ристо~ Петроu Сторо.аенко1.1 вari'i ' f~ ~~~:; 
ноУ друа~ни Іі:нурчевщкого . I'Z49 р . 6 

95І : І4fіб51 2 Спра:аа npo передачу в _Лубен 
ську ЛО.1ЖОВУ канцелярію ЧОJ:Обі!'І' 

ної дружини вtйськового товари~:r 

Василя П:нурчевського Фео;цосtі' 

-уковськівни про незаконний про 

~аж ЇЇ 6p_O'r0!-I Яков.о;.~ ІУ.КОВСЬІ\1!\.і ІЗ-І5 ЛИІі 1 
11ляцу в ~ . Роuнах . І749 р. 
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1::.: 1 • ио '°"" 
95!2 нr.о::є Справз про переси.11ку .1уdенс.1 

кoi.ry ПОЛКОВ!!ИКУ Летру АПОСТОАУ 

<1ОJІ06итної козака Роuеt:ської 

сотні Лу6еноького поJtКу Івана 

1іку6ови<1а про напади Григорі я 

ЄобецьІ<ого JJa його дfw , захоп

,11енн; uаJІнз і грошей та наuаган 

ня захоnити грунти t ;цвtр , на- !~ і~~~=я 
лежні ~ого дPYl'MRI. І7Ч9 р . 

95!3 !4667 Справа пrо захопJІеиня під.11ан1-

uи гр . ОІtекс tя Розуuовського з 

с . АндрtУвка Лохвицької сотнt 

Лубенс ького поJІ!І'У грунтJв зна<1-

l'""'"j:.= ." ........ . 

кового 'і'сварнrnа Лубе 11ськогс no.n ~6 ~~~~; 
ну Якова Л1І'І'ВИ1t1кв . !749 р , 4 

95!4 !4668 Спра::!s про небажанwя секуяд-

рот.1.1ісrра фСІн J!оосова перед,зtи 

у вохо;цінюt Чернtгtвської архи

єпіскопоькоі' ка-f,е~ри ~.ва 1.1.1ини 

на r. Би;;ицІ ~ід .І.І . Я.І.ІПО.ІІЄ.11 Нt 

аинськоrо ло.11ку , гаІt та зеІІJІю , 

;:,;:~ :а::;~ !І'Н . Іtенmикова бу I?;fg ~ПІ r ІЗ 

95!5 !4668/ Рапорт в Сенат про своєчасну 

~осиJІку 11t;цo.uocteA про ложе:~sу Zl 6ерезпл 
23 'І.'равня І748 р . :в .11 . ГJJУхові . !749 р . 4 

.11.J>J t:. !І \ІРД УРСР І~ За ОІ . • " 31$- 12-r 
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•омсро 

95І6 I47(J7 

- 'S83 -

Справа про наuвганяя козака 

с . КИсиJІfвка КІ:!.оиJ.ІtВОької оо-rні 

Чер11tгtвського no.uy І:арmна Гу 
6еика ОАер:r;8ТІІ 54 крб . 50 коп . 

вt11.t:1KO.JU'BillНЯ за 'f'&'f'J:H , захоn.1с

І!ИІІ у 11ьоrо І козак11 Вас~.:.ц За 

пороиця uo.u.cьwиu євреєu xaruo1 
І.!овшевич:еu в раху 11ох борrу рос 

ко.~п.ника Wl\KИ'f'U Коренева , окuп:і 

дарного заводчика cJJ, ТИ1~r;~!!ІКіН 

Брід СтароJ.убоьноrо по.1ку , яни~ .ВО серпня 

рору<швсл з а П.1атанова f пору- r~~Рвня 
mиn уuо:ви nоруки . !750 р . 29 

95!7 !4714 Справа про nерадач:у в Лубен 

ську по.,11кову на1щемрію ч:о.поби:r 

ноУ г.,11ухtвського сотника Анrона 

КрижанJвоького npo nобиття його 
DJІYJIИTe.t11 nf]ІJІ.аниwи Івана і Гр1 : 9-І 4 :вере! ня 
горія tуновоьких . !749 р. 3 

9518 І472І Справи про 

при:в.1аснення ~осипоu JІяхутоr , 

б)'ВІІКU ROЗ8HOU І-го і(ОІІПВНійсь~ Р

І'О по.nсу , 40 ч:ервоtщІ:в «озака 
Пеtра 80.ІОRИ'lІ!НСЬRDГО ; 

аdmмtування orauaпa 2-го RУГ~

ю1 nо.uновоЇ oo:rп t І-го коuпаніГ: 

сь11:оrо no.uy Васим Сарапч: t ; 

захол.1:1еннл Ан;1рієu Верес11:уно \ 
KOЗBROU ІВВІ!ИЦЬКОЇ comt ПJМJІУ-

цьноrо поJІку, слrцщини свого бра 

та Сстала у його ;тови Феодос:іІ 

11ин t дружи11и orauaнa Ш-rо кoun -
нtАсьново ПD"1К1 Uатвtя ffсинсьм ~&~Е;~~~ 
ro , та Ух ч:оrирьох ua.1:10"1irнix І749 р . ІЄ 

дtre~ . 
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95!9 !4723 Сnра:ва про стягнення :вJ;цсt-а:в 

~ииu ;црагуноw Новотроїцького .цра 

унського пову '1ихаІІ.1оw Івано

иu 20 крО , dоргу з Rозака ооте -
ого u. Ное t:вка К11УJ:1сь11:ого noJJ:- ;~;~ня 
1 Івана fК.rяра . 17'19 р . П 

9520 І4724 Справа про ~уnеречку за спа -
щину ;созака с . Sеu.мнки Г.аухів 

ськоЇ сотні Нjиинського по.uу 

U!itиrn а.tІJ:іниRа ula Ceweнou Ко 
~яновськиu , чо.tовfко11 е:ого ;11,оч 

:: :;~::;ю т~е:~=~~~ lloro си 6Ї1~9:в~~ес я 5 

952 І4725 Справа про передачу в Гене-

952< !4726 

ра.u.ний :ВІЙСЬКОВИЙ OJ1J. ЧО.1ОdИТ 

ноЇ вt ІІсько:воrо к:анце.rярис та 

Федора Jуковськоrо про. розс.1і;11, -
:ванпянак,11епів , зве11;епих на нь -

rо вtІ!ськовиu канцел.яристоu Гр~ І'і- 20 верес л 

гор! єu І7ковс ькю.1. І749 р . З 

Справа про наuагання ~xal!.t· 

Uа.1ишева , кріпак,а гепера.1-.tеІ!

тенанта О.Хексія !І~убіна , о.цер.е:а 

ти право на ві.rьну тopГ!BJJD 

11 • ясоw t ріфою в w. Стародубі . 

АР1•· ,1\11'4 І'РС І' 1980 3•м МЗ/t- 111" 
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952 I47Z7 

- 385 -

Справа про наuагання приJІуц 

кого ПО.ІКОВНИJtа Гrжгорія ГаJІа

гана повернути у a:aoxi 11.1acнtcr1 
зеw.и:і в правQСІережнНІ частині 

!~&!ргоромьного поJІКУ по р . Ірк 

лtУ , яні до Пруте ького 1.111ру на 

.пеа:а.ІІИ 11:ого сsа"ьку . 

9524 !4728 Справа про захоп.1ен11я яuпі.1: 

аьюа1 управмrеJІеu капrерягуаоu 

JІe!tCS-гвap.11JY кінного no.rкy пав 

.101.1 Назіuовиu окрині з wa!tнou 

!5 Бервсm 
І749-
2І січня 
!752 рр • З9 

JІ.РУ~ИЮІ в!Rоькового канце.1.11рис~1'3 г~§.11:ре ня 
!вана Ба1'уринаького. І749 р . ІО 

952:: !4729 Указ Сена"у про відк.11ам1'НЯ 

9~26 !47SO 

до з • ясування » Сензтf права 
в.1зсностt на с . ІJ:1рtвку Іванищ 

ноУ сотні При.11уцького полку , 

розгляду чолоеІиrної віі!оьновог1 

нанце.~ярис'!'а Фе.11ора Джу.1ая на 

.цруnиу СSунчуrоРого товариаа ІЗ вереон 

І.:яко.11и Троцьrого . !749 р . 

Справа про пересиJІКJ в по.11-

в::ову ніживську .1н1н1~е.аярtю чо.1::0 

611"ної а.11тинtвської nonaдt Ганн~ 

~панасовоЇ про розr;;fннn значка 

виu '!'овар11аеu Ніжинського ПОJІК) " 
Пав.11оw Vmиxвocro11 її плewlmrn- ;j~е~~~~ня 
ці Г::~нни . І749 р, 



9527 І47ЗІ 

- З86 -
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Справа про передачу в Ні r:ин 

ську полкову канцемр!ю чолоби -
но Ї коропського сотника Івана 

За6 і.11и про пос'І'ійtrі спаші , ч и н -
ні війсьжовиu канцеА11ркото1.1 Ів -
ноu Еі лоровс ькиu на ІІого пасrо -~~~~я 
~ - V•~ 

9528 !5462 Справа про абшитування з чи 

9529 !5575 

1101.1 бунчукового товариmа , со'1'111 

ка Почепської сотні Соrараду6сь 

кого nо."!Ку Івана Губчиця: і при: 

начення на цю посаду його с11на 

. військового канцеЛІІриста Васнд л~~~опада 
Гу6qиця . І749 р . 20 

Справа про звільнен ня 1•апіт -
на Глухівсь1<ого гарнізонного 

лoJl1iy 1ван11 Ерянчанінова від л tл

І<ових нарядів через заван~аrтt п 
його доручен няwи Генера,11ьноJ 20 сtчня 
вН!сьІ<ової 1< анц е,11ярі ї . !749 р. 

95:5< !5574 Справа про 11а1.1агания вtr.ськ 

вого rовариша Івана Пу:хо:виqа 

одерz;ати 21 кр6 . 98 коп. Clopry 
покійно го військового ІІанцемрф

та Стефана ~олодовича з i!o ro 
uaтept ffвдо:х11 С11дорівни Хо.;:о]І.о ~~ ~~~~~ 
:ВИЧЄВОЇ . І749 р. 



955! І557І 

- 387 -

Справз про звинувачення Іє

зекІї.ііоw , чвнцеu 1о1онаотнря Яwг 

иська Пуаинь Трубче:вського по. 

вtту , сина ота1111на с , Середина 

Буда Новгоро;цськоУ сотнt Старо 

дубСЬІ<ОГО пмку CTO'!JSHQ Чuapj·' 

~р.оІ••• 

у краді:ацt w:опаст11рсЬІ<огt1 пасу 23-24 оіч; 1 
.7J.Y t .ІІИС тів. І7ЧS' j . 5 

9552 І557І/; Справа про з:вt.n.ніЗннn росі:, 

ських куТТцt:в на J1 tвo6e,Peaнtil 
Україні :вf7J. uісцевнх ПО7J.!ІТКів . 

2"'...r25 
січня 
I7it9 р. 

953 !5570 Справа про нe6Sll:a1q1я 1.1»тещ, 

:ш сотенного ІJ . ЯuпfJІЬ Нtжинськ -

о полку Зиновt'f Носнхн , переdу 

аючої у Г.11.ухІвськоuу JІ.ІВочоwу 

І.Іонастирі , їха~н в u. '=!unt.i1ь JІ.Х. 

JИСJІуХ!ІЕНЯ вироку у OY7J.OBiil: 

npaвf з Я~.tПіJІЬСЬКНU 'КОЗSКОІІ ка ·~~ч:;оrо 
ІtиеБКОІІ . . !7.&i!J р . 

953 !5569 Донесення СтаwJІ.уеІської пол 
<ОВОЇ :канцемрJї про актнвізацf 1 
розбtііникt:в в прикордонш1х з 

Росією поJІЬоьюtх зеuмх ; копіУ 

.i!HCTfB ПО.ІІЬСЬКИХ уря,цовців і 

протокс.mt допитtв затj)Іuзннх 

розбіІ!.НИК!:В . 

!І 

16 
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9535 15568 Справа про стягнення: з віі1с1 

кового rовариmа 1Іики1'И Косmр1п 

600 крб . боргу значково1о1у 1'ова 

ришу Лубенського полку Василю 

Лячеику , я1<і дружина Дяченка 
Єфросінія пожертвува.11.а на добу . 
дову ..каu •яної соборноЇ церкви 1 ~\;~~:-
u. Ро1.1ни Лубенського полку.· 1749 р . 

9536 15567 Справа про виплату ~9 крб . 

50 F:оп. з Ii)omel! , зібраних на 
.JІівобереJ!!ніІt Україні за гербовиr 

лалtр , в Канцелярію 1.1алоросі1tсь 
ких зборів у рахунок несп.nачено 

го в 1740-1742 рр . ін;цуктового 

1:=1:.:: 
~"""' ... " 

1.1ита за вовну t.tосковськиw-фабри ~~ g~~~~~ 
F:aн'J.'ou Анwієu Єреuєєви1.1 . 1749 р, 9 

9537 15566 Справа про захист 1.1аєтнооті 

9538 15930 

бу11чуко1юго товариша Івана жУ
равки с . каuінного Глухівської 

сотні НіШіНСЬКОГО ло.11..ч Від на 

падів з боку прикажчика має'l'Нос 

тей гр. Головіної с . с . Журавки 20-Зl oiчipi 
і Чуйкtвки . І749 р. 5 

Сnрава про ВИ,JІ,ачу прилуцькоu 

ло.nковнику Григорію Галагану ун -
верса.nу про на.nежність йоuу·с . 

КотJІове І1жліУвської сотні Пере 

яславського ПО.ІПІ'J'і ус'l'улJ!еного 

~~~:;u Л:~~=\І щ:~:~::с::~о Оат ~~~!;::я 
RовІ Гнату Галагану за борг . 17~0 рр. П 

Ару•. ЛІ\І'Д УРСР \98ti З••.1'13іG - 1 2<. 



9539 IS94I 
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Справа про ві;D.к.1адення вико

нання рішення по.~~кового прилуць 

кого суду :в оправt :вН!оькового 

товариша аааиJІя П:нурчевоького з 

покіІі1rиw ічанаькиu сотникоu Гри 

roptє t.t С'l'ороженхоw .до ~рuа.пь

ного ого-110111ення рtшення суду 

опа;цкоєuцяШІ покtІіного . 
4-~J!О:ВТІЛ 
І749 р. 

9540 !5942 Спра:ав про відоиву :в по.u:о 

95"1 15943 

9542 15944 

ву ЯіРНСЬІІ'У каяце.1яр!D ЧО.10/;ІИ~ 

ної г.1ухівського житец Яком 

Хе.uкидонського про захоп.1еиия 

с.аужитеJІЛІ.ІИ поручика JІеІ\6-ГDар.... 

;цН rзwай.пtвського поJІку Івана 

Тернавіо'l'а І!ого ко.1яоки з трьо 24 жовтня 
~.ІІІ КЇНЬШІ і р!зІ!ИІІ t.taliнou . І7"9 р . 

Справа про суперечку за спа;~:; 

с~ину АРJЮ!Юі переяс.11авського 

по.п:овинка І.Іировича Пе.11агеї wtJ 
її онукоu Іваноu іСировиче11 , .сер 

saнrot.t Г.qхі:вського гарнІзонно 

го по.~~ку і снноw , 6унчуковн11 то і7 /'~;~11 

:вари~еu Дw~тро !.І і.\1ровичеu . І74~ р . 

Справа про переніс с.у;цової 

справи козака с. Суходt.ия по.~~

кової Со'l'ні Старо;а,у6сьJІ:ого по.1-

-,.у '!осипа Кук.пи з Васм.1е11 оовча 

НСІА з по.пко:вого в ГенерЗJІЬНИіІ ~~с~~~:~ 
військовий су;ц . І749 р . 
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•лсо•о•"' н• І 
~'54З І5~" Справа про на.w!Ігання dувчу-

кового товаркшз 11асии Доро111е11 :i 

0,11.ержати pyxowe wаІІно , яке зат. :~и

JІося ntс.и.ч а1.1ертІ Яаго ,11.очки 

ОJ!:::нк і зятя вt!!ськоваго товарі -~с~g~~;: 
ша Кири.из ЛукаІJІевича . І'749 р . І5 

954, І59Іfб Спра11а про с;>:~,;ку wІи I.11.1ei; 
Росквяткоnаьк-.~ , с;~но11 caнnow. 

а ького пі,11.nа"Jого ta Кзт:::;;:иваr 2С ilo; тил 

.Ь:ха~JІОВОЮ , ГJІУХІВСЬКОD ка.т.ачв: ~7~~ :- :В!!Іt 
цею. I75if рр . с-

9545 І59<18 Справа про cyriepe11кy зз опа; -
ЩИІІУ ГЄІ'Ор3.'1ЬІІОГQ amf Михз:'.~: 

Зadt.11:1 Wi:"" вtJсм:авю1 канц:::.1я
р:1со;аw К;:р.:01 JзСІfJІою N Сіоу. 

з 9110 ь:;и;.~ CO'fli<i!-~ ai: '"'ЗІ!!'~JІе ~).;С:!:ОІ 

S:Jбf.::>r; , корсповсьt:1~J,І coH:-'tt~o.1.: 

Івnноw 3!16iJІrir і вi1!C!'3!PJ~ll 

Hi.i.iV.F.CЬJrМW ТТОЛ!\'ОВИW хор)'НХИW 

Bi:JІROBG'lr!:ИL; . 
24 аfчня 
І'7Ч9 r. ІІ 

Справа npo ·СІоротьdу з розСІН 

н11каwи-розко.ш.ника~л· , 11кf пере 

lt~.lill в СтзроnJСісью1 :І no.r.к чере· і~~~~· 
ТІО.'!ЬСЬКИ~ KOfr,OIJ . !'749 Г · 

9~4 IS~:..c С!'рзва r:po сп.;от7 dаргів ро 
с f І!ськи1.1 к1пцеw !:li!rf}opo~ Еоро 

КОВКІ.І , ua''flo якого зЗГИ!!JJІО пt; 

Ч'ІС І'ОЖЄ1>.! 23 1'p11Bf111 І7'11'1 І. . в fc ~~~~:i~ 
u. ГJJухо:ві . I7'f9 Г · Іб 

AP1k . . 111.PJI )'!'(.І' 1916 з. " ... ЗJ6- І2r. 



- .,,, -

951.te 15952 .11.oF.ecefl!•'I ПгоиJJуцької по.~:п:ов' ї 

9':49 15958 

канцс.111рtї npo переси.uу чо.~::оСі о;о; 

поУ вt~с111'ового .:ова~:и1:1а Васи.11. 

[н79че11СьІІ'оrо про з:е1ш111аче1;ня 

ВіАКУІЩИ1\'8 Ррuлуцького ПО.ІІКУ . 

значкового товарщ:~а I>iana Евви 

ЦЬІ\'ОГ!І у Іиансо:вих З.'ІО:'ZИВЗНН. х 

ra чо.11.оСіи'І'lІоі Но:аицького з вип 

рЗ:В;!!..ІіІіНRWН , 

Спрача rrpo з • лсуьання Гене

раJJьним вt Аськовнw; ОУдОLІ питан 

ня про ві;цновмння ч11нності зв -

І JJl:'l'OГO 
І71.і9 р . 

.11 ь11ень nt,ц податку на 1.1.11ини , н· -Jе:~~о-
,цаних пqпередн.і:wи гетьwзна1.1и . 17119 р. 

9550 І59'54 Справа про наuагання архи -

uзн;цритз Новгоро.цськоrо Спасьх -
го 1.1онзстир11 Сnанас'! Бересrов~г а 

~~~:::~::е~
1

:и::::::~;::~::::1 -~~~~ПН11 
_СЬ!І'ОУ CJІOCifJ.KI! . • І75І f' · 2" 

955! 15955 Сщ1авз про поси.uу С'І'ЗТСЬКИ 

ра,цникоw Петро.11 Без0Сіразови1.1 

noвl;:ieнoro дм .РОзг.1я;11,у :а Охrи. 
оькоwу ПОJІКОІіОІ./У су;цf Р.ого су

пе_реЧ!СН з по.uовниІСоu Івано'u 
Лорхоw за право власнооr_і н:~ 

другу ПОJІОВИНV с . К!Шm!ЧНЄ Бар Є- . 

нківського по:віту Охmроького 1~1~~~~-
ПОJІІСу . 1749 р . 10 



955! !5940 

9553 !5939 

- 392 - -

Справа про зооов • язают ва

кансового сотника Ctelf1aн:i Стор( -
S.ЄJIIOI представt!ТИ СВОЇХ С.!!17.'JІТ< 

лів дJІЯ допиту у cnpaвt захоn-

1~=1-;;;:::-
'"'""'" ..... 

JІення вось1.1и волів у вtіісьховоф24 жовтня 
товар11!!Іа ВасиJ111 Шнурttевськоrо. !749 р . 5 

Справи про 

наuагаР.JІя nо І"арськоrо війта 

К.Лиuа ШсоцьJ\оrо стягнути 457 
крб . боргу з стародубсьКоrо мі-

щанина Трохи1.1а РижRа ; 

утиски коwа11.дою прапорщика 

киЇвського rарнізоиу Василя Ба-

бушкіна ии'Релів та приЇзжих в 1.1 і9ж~~~~~; 
Стародубі . !749 р. ЗО 

9554 !5937 Справа про ЗЗХОГ!.1ЄННЯ J\Озака 

1.1и Лоf'арсЬІ<ОЇ сотні Стародубсь

Іt<ого ttолку у nо t>ароького віі!rе 

Кл~11.1а ПісоцьІ<оrо ІОО чеП!ерtей 
шта в Іtого дворі ус . Чаусах . 

20 l\ОВТНЯ 
I7Lt9 р . 

9555 !5936 Справа про -захоплення бунчук -
~1н.си товариmаШІ fІковоu , Григорі 1.1 , 

~ІАИтроu 'J:Роцькиuи 1.1ли11а у своєУ 

т~ т::т::::н~;~~~::0:в~:;;с~ =ж~~~ 
орія ІІМmІІ"евича . І749 р • 

.IPJ K, .11\РЦ )'РСР !(iiG ЗІN №З•G- L2r. 
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9556 !5935 

- 393 -

Сnрава про ПJЖUушення с:!унчу 

воrо товар~11а .1Iamt.1a Тернавськ -
го ;а.о приоутноотІ при poзr.ug;i 

в Прм.1уцькоwу ПО.ІКОВОWУ су;а,І 

справ :вtІfськового товари!іІа Вас; -25 иов'І'ня 

.1я Шнурче:воького . !749 р . 

9557 !5934 Сnрзяа npo суперечки за зеu 

m І.Ііа с:!унчуковиu товари•е11 te 

:~::к~~:а~~::У т:а:~~~:;;и:~~ .~ІfJ9и~~' я б 

955: !5933 Справа про наwагання aamкro 

ваного осавум Старо:дус:!ського 

по.11ку Сте'f1ана Якиwовкча поверн -
ти грунти , захоп.nенt покііІІПІw 

гр . гаври.1101.1 в.аадис.11звІf'Іеw ; 

опре;цІ.1е11ня Канцелярії про 

посиJJХу ;цонесення в Сена'І' про 
неnоо,ІJх ГенераJІЬного вtі!:оьков• 

го oyAJ . 

9559 !5929 Справа про передв<rу на ви-

29 КВі'lІІЯ 
З .rистоаа а 
Г749 р . ІО 

рішення п.L"41каи<rияу с . Боч.ечок П: -
'f'.!ВJІьськоrо повtту te;a,opy Дус:!и 

ниву скарrи .е:о.~щака Роuана O::S.m 
ваненка на вf:itwo:ey .ІІани.ха О.о

ценка сп.11атити гро11і за Во.із , 

уuовно при.11.с:~аного у О::!тозанеНіІ": j8 .i:g~~~~ а 
І палого пi:it чао роаоти . !749 р . 



9560 !5928 

-394 -

Сnрава про суперечку 1<озака 

о . ПоJІоІ!!ок ГJІухівської сотні н · -
жинського полку Івана Понирки : ~ ~tовтня 
Sfнькоw !Аорозовиw за грунт і тн П4~;рвня 
сіку на ньо1.1у . !750 рр . 

956! !5925 Справа про утиски COTlfИKOU 

Волинської сотні Ч"ернігівськоN 

лот;у Ро1.1аноu іурбою старJІин і ~6 :~~~я 
козаків сотні. !749 р. 

9562 !6927 Справа про розшуки розб і !іни 

кfв , які nобиJІи т.а пог9абували 

!2 лfтнього оина і ;цвсх СJІу:&ите 

лfв удови бунчл.:ового товариша 

Матвія JурахоRСького С.іле1ш :S.y_Qa 
ХОВСНОЇ . 

9563 !5926 Справа про нщшгання священи 

ка с . Ту.ииголове Глухівської ес -
ні Нfю~нськогс полку Петра Виmи -
ського відібрати у бунчукового 

товариша Якова !.Іарковича 1.1.жин н 

р . Реті з nри.иег..п1w1 угі;ц;цяuи , 

захоnJІени!f у нього покі.1юш ба 

тьІ<оІj 1кова генвральниw пі;цскар 

!9- 27 
жовтня 

І74Я р . 

1 "·'""'"1"~··· .. ,.,,. ··"~· 

бієw Ан;црієt.t Марко:еичеu пі21. час Гл~g~~~~;z:,р 
леребувашщ гJJ.yxiвcьmiu сотю1ко !749 р . 6 
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,"_" , 
••OOA<t. 
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9564 15922 

9565 15917 

Справа про сrягнення вtІJсь

кови1о1 канце.urгисrоw Григорfс).І 

~..ироновськиw не;~tої"uок з n.11.:J'rP.И 

ІІ!:В ПО):!.Зі'КіВ Сrа90~у6ськоrо по 24- 27 .ІНП! q 

ку . !749 р . 

Спрзвз про призначення ІJJJel!i tJ 

oy;ity ;2..ІЯ розг..ІІQІJ суперечки пм 

оаря Ніжинського uaгicrpзry Т)ж 

горі я Кониського з братоrо" Єс1; -

XO.iJ :t:>HИCЬROD за спадщину по- ІЗ-2'"" .ІНПІ 11 
tсІІ!ного браrа . f749 Г · 

9566 15920 Справа про tс.11опоі'анн11 зрх11-

1о1~щ11ри:."а Ніхинсьtсих Е .~::~го11tщен 

оького і Ро~есr11енсьgого Крас 
ноооrровського 1о1онасr-nрІв П.tarc 

из про звt.11ь11ення ві)!. податку 

""онасrирськоrо wтша під 1.1 , Нов · 21- 26 .пип 111 
М.пани на р . Ceiiwf . І749 р. ІО 

9567 15919 Справа rr.1,-'0 наwаtання вН!сько 

вого rовзриmа Cre:aиJ і..ІІха~JІОВ-

ськоrо і ·nого сина війсьtсового 

канuе.11.ярисrа rванз о;цержзrи у 

'1'\\WЧ8СОВЄ BO.ROJ".illH~ с . пекарt:в JJІШИЛ 

~!о.воwшяської" corнt Німн:::ькоrо fs4~;рвІІя 
по.uу , !755 рр. І9 
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9568 І59І8 Справа про своєчасне .вирі::rен 

ня суперечrш utж /стародуdсьни м 

полковим/ сщею Пав,11011 Скору

Іn ою 1'1:1 І.!ГЛИНСЬ!СИU COTHH!COU JJи
р·еневичеu , козакаuи Мглинської 

сотні Сте~аноц Філіпченком , !!о-

го с11ноu А~щрієu і dратои Михай ~ 6ер;~~я 
Іло u Філtпченкоw . ~~ р, Il 

9569 !59!5 Справа ПР'J наuагання віІІсько 

tЕ ого -товариша Василя Шнурчевсь

~ого стягти з Ганни Uарке:я1~чево · 
190 :крб , 60 коп . за горіл:ку , взя ІЗ липня 
ту її чо.110.ві:коu ВаснАе11 ~ркеDи 81~:~;зня 
Іч е1.1. І75Ірр . 

9570 І59І4 Справа про супе:'ечку за груп , 

ти uІж генеральниw підскарdІєu 

Jиxattмu Скоропадсь1<иw , іІого 

І!(ружиною Марфою , dунчfковиШІ. · 
товарищаuи Федоро!.! ЧуйІ<евичеu 

та Іваноu Дяковсь:киu , удовою 

Іриною Буто:еичевою , козакаuи і 

nосполитиu~1 11 , кролевця та с . с . 

Ідо6ротова І Андріївки та сннаLІН 

~покійного державці о . Ревуrинці 

Кро;!евецьІ<ої сотні· Ні!шнсьJ<ого 

полку dунчуІ<ового товариша Дани 

' Іла Зadi.im rвано1.1 і Данм.ІІОІІ Sабі f6 ~=g~~~ µа 
лаuи . І749 р . 6 



957! І59ІЗ 

- 397-

Справа про захопJІення CSyн<iy 

КОВКІ.І товари111еu ПаВJІОІ.І Па:ВJJО:ВСJ 

ЮfІ.І двох СІО'ІОК /44 пуди/ JІО,Цан • . 
зас'l'ЗВJtених P.ouy отанаооw Пе'l'ро 

" ... " .. 

ви1.1 , с.tуzмте.1е1.1 wахе;11.онського f~ ~~~:; 
к1nця Дuи'l'ра Апасrасієвз . І749 р. І4 

9572 І59І2 Справа про peuoн'l' І.І.ІІИf!ІІ пtд 

І ~~w;::xt:в, наJІе.аного I<outcty е:ко rp4~ :.пih 
3 . 

9573 І656З Справа про розслt;11.:тваиия ути -

:~~ь::;~fl;:o~;it~~~~:~o~a~::~ Їjf;-J~ 
коu козакаu ОТі111нянськоУ Со'l'нІ 17.щшt&-

адяцького по.1ку . ПЯf/l· І3б 

9574 !5956 Справа про наuагання вJ !!оько 

Іаого товар11ша :1осипа та з11а<1ков -
го товариша Чернігі:вського лол

Іку Ан,црtя Езкур11нськnж nоверну-

Іt 11 грунrи , які до Пруського wи - ~'~ ;~1~:; 
ІРУ на....І!:еаали їх род11нf. !749 р . 

957':: 2І225/ Справа про доу1юuпJІекту;~анв 

<оwанд, надісланих з Лубенського 

Полтавського по.ц;ів на УкраУн 9_29 верес ~я 
ьку .11fиІю . І749 р . 4 
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9576 21226 Справа про овосчаону заuіну 

козацьких коu!щц на Українські 11/_14 жовтн t~ 

.!tІ!ії . 1749 р. 5 

9577 21227 Gnpaвa про дуnереч!tу uia по -

957 21689 

9579 21689 

ковникоu П-го коunанfІІ.оького 

полку Ваои.11.е1.1 Чаоникоu та каnе 

ланоu дани.1101.1 Федоровиu за не

;uо;а;ані фе;а;орову в 1746- 1749 рр 
nорцJї і рацtУ . 

Справа про в.иа!!Ітування роз

ко.иьникаuи та ІнmиІ.ІИ рооійоьки 

!0 J!ОВТНЯ 
1749-
1 КВі'ТІІЯ 
1751 рр . 33 

uи купцяt.ІИ незаконних важниць 1~15 бере ня 
u. Стародуб! . 17.!!9 р . 8 

Спрзва про захоn.11еню1 Сіуичу 

;сови1.1 товаряmеw I.aни.iiou КЗЛАИ 

Сіою у козакtв с . ~.;rтин ГJІухt:в

оької сотні Ніжинського по.nку 

:о::;:я з:r:~Н:: ~~ н~~р~є~/ ~ ~6 r~ZЄ0~~л 

9580 21729 Справа npo напад вtдставног 
uайора І.!иха:!JІа Dmroвa на ГореІо 

вецькиі: uлин Ч:ернtгівоьної арх1 -
єпfс;сопсь;сої ;сМ-.е;цри , захоплея 

ня запасів розutрового х.11іСіа. t 

СІезкО!!!'І'ОВНИІ! ПОІ.ІО.! на НЬОІQ' С:Е ,28 Сі~~~~~~ 
го зерна . 1749 р . 

l.t1•· .1 4Pil УРСР 19" З•• ." Sj6- Jh 
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Пщ>о~•О· 11АІ>о001.•··1 з А r о л о 11 о І( с n р А 8 и 
О•~ оо"<р •О •<Р 

958І 14370 Справа про надаюш га-

д,яцькОLtf ПОJІКОВЮffіУ Петру 

І'алецьке».ІУ 150 посnо;штих 
дворfв 

і~4~ 
ІЗ тровия 
1748 рр . 9 

9582 !4253 С11рг.ва про ареt1т в Ста-

родубсr.ко~.~у полку роз61fuшка , 

dirлoro рекрута Петра ФОІ.Іtна, 

повернешш речей , захоплених 

~=~~tv ti~~~;~::~·~: І в П~{~:: 
тої то вІдправ.О\У .:!oro на У1-t

раїнську лІнІю до генерал

анпІ$. фон БІ сна.рка 

~4~~дня 
2 cepnnя 
1749 рр. ІЗ 

958:3 1425! Сара.во про спробу Кроле 

9584 14254 

вецькоrо сотеиного прамtЮ'.я 

пІ.ю<ор11т11 своНі юрисдшщії 

Юf'І'елtв r.t . Кролеnця. Григорія 

Пікуса , комісара rенераnної 

віtІськової аvrш1ерії, та Івт 

Федоровського, значкового 0~9 

товnрJІІШІ С'і'ародуdського ПОЛКJ !74.9 р . 

Справа про повернення 

ві.:ськоDІ:J Шl'Щ0МрІІСТОО буді 

ветноrо лісу для- ре~.ю11ту їх 

курем І в1tкордстаноrо для: 

ЕІудіВНІЩТІІS. тр·іУJ.ЧЄЛЬНІ!Х во

ріт до приУзду Єл.nзавет11 Пет 

рІвю! в 11.f,'JYXiB , про купів
лю сус Ідньоrо двору длл роз

ширення територІ ї :куреня вt~ 

AJ>JL ЦЛМРД УІ'СР З•• · 




