
!lEI ПРАЛІ,НИЙ ДЕРЖАВНИЙ ІСТОРИЧІ·ІИЙ АРХІВ УРСР у м. КИЄВІ 

mІЕРАJІЬИА ВІ,lСЬКОВА КАІЩ&ЛЛРІЯ 

ФОНД .№_51_ 

І689 , І732 , І74І , І744-І75~ ,І759 рр . 



Передмова 

Список скорочень , 

Опис фонду 

3 :.! І СТ 

І - 420 



До опису З т . УП вф. 51 ввІ!Jsли справи Генеральної віl!сько

воУ кшщелярії за 1689 , 1732 , І74І , І744-І752 , І759 рр . 

У nер;:11Ій графі даного опису - порядковий номер - зазначено 

номери справ , за яю~ми вони обліковані у фонді ; в другій графі 

подано номери справ , за яким.и вони значмися з кіЮJЯ. ХІХ ст. до 

30-х років ХХ ст . (описи майже не збереглися) . У третій графf по

дані заголовки ctrpaв (заголоmm справ , що вuбулn, но друкуються) ; 

у чотвертІt!. - кількість аркуш і в у справі . В останн!іІ грьфІ , де 

необхідно~ вказується на фізичний стан документів, помилки у фон

дуваюп тощо . 

Описання справ здійснив працівник ві.rщілу давніх актів 

В . В.Страшко . Редаrуваннл провела Л.Я . Демченко . 



СШІ:ОК СКОРОЧЕНЬ 

гр . - rраф , rрвф1mя 

"""· - дивnсь 

- княвь , КНЯГЮ!Л 

- місто 

- мІстечкІJ 

м-ря - ІАОНастиря 

р . ,рр . - рік , ро" 
р . - р!ЧR.8 

с . , ес . село, села 

ол . - слооода 

- свя:тЮt , свята 

спр . справа 

хуг . хутір 



9585 НЗОІ 

- І-

Справа про продаа ТереІІJКоw 

!АІроненкоw , :a:иre.11ew с . Бистрих 

Кро.1евецької сотні НІzннського 

по.1ку , пІ;uаниw ЧернtгІвської 

арnєпіскопської кафеJІ.РИ , г.11у

["Jвськоwу різнику ВасиJІЮ Wошков 
~отирьох го.иtв рога'fОї ху;цо6и , 
fвкра.и.ених ниw на xyropl священи 
Іка кро.аевецькоУ соборноі церкви § :~;~~Вд!з 
Rкова W:аковсьиоrо . _ І'749 р. ІЗ 

9586 І4З02 Справа про зникнення за1.11tів 

Ь вікон погребу nJ ;ц церквою Ана -

~:~;;я;,;к~:~о;~~~~::::яз~~~~ І~74§ ~~ре н~ 

9587 !4372 . Справа про вІ;цноuення в коз -
~ькому стані zнrе.11і в СрІбряяськ ї 
Ь оrні ПриJQ"цького по.ву Ю!ри.11а 25 ве~сня 

JИсенхn , КорнІя fІкиwенка та Іва §7~~Рвня 
~а IL'ene.1я . , І750 рр. ІЗ 

958 !4404 Справа про роз•rк одно;1ворці 

~зьwи З)'С!ова f Степана Пєнкіна 
кt втек.m з w, Козе.1ець та коз -
Ів Васи.111 Іваненка і Ка.1.еника 
~чепка , які :sтек.111 з -nі ц аре111т 

!ІwnІ.rьськІІ!: coreнfli R канце.~я- ~чg~~~Я 
plf. 1749 р. 
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9589 І4405 Справа про розшук на лtвобер з:-

І~.!і й Україні гаІtдаuацького загон 1~\~~=~=; 
рицька тарана. 1749 р. І1 

9590 Н405 Справа про НЄІJОСJІУХ ПОСЛОJJИТ J 

• Єсuань ГJІухівської сотні Н і
І!п1нського полку ;цера:авцІ aJJceoo 

-ьу канце.nяр! ї JJініотерськоrо пр І2 червня 
~.11іння Якову Денисову, . !749 р . 

959! І44ІІ Справа п_ро передачу в Генера 

959 І44ІО 

l~~ьни ІІ військовий суд чоJІоСіитної 
вященика Лохвицької соборної 

hеркви 0..ексія Іdаркевича про по к
пя і пограбування його та ІІ:ог 

дружини с.пужителя ..~ и Сіунчуковог 15_19 черв я 
товари !ііа Михайла J.Іартоса. І749 р, 5 

Сnраяа про стягнення з в:упц , 
. Івана касьяновського , жителя 

w • .Лохвиця Лубенського по.11ку і 

значкового товариrпа Прилуцьког 

по.11ку Федора Каплі З77І крб , 

32 ІСоп . , їх Ciopry · ІЮСі йсь:киw ку -
цяu Пеrру К.~ю6укову і BacиJll) К -
робову , польс ькиu куnцяw Cawi і! 
лу Дегтяревичу, Герасиwу Ботви -
цj , Якову Караdанці і петру Су 

.хозагніtу ta грецькиw І<уnцяu 
Статію Іванову. Стефану Кроuи;ц ·, 
Юрі ю ДWІтрієву і Івану караwа- 1СР~~~~~я 
.Jttєвy . І749 р, 7 

Apf~. !і 11РД І'РСР 1986 З• ~. lt376- 12т. 
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9595 Н412 Справа про неСІааавня Яvnі.11ь 

ськоУ описноУ нанцеАЯрfУ призи: 

чити nocпom1'l'l!x , приписаних ;цо 

кінських заводів JJ.Єі!б -гва~ії 

Кінного по.11ку в 1<араули , у'І'во р1 

Кр.аІои ПР"~•· 

: ;:::;о в 1:~н~:о~~п~~:~~;:1 ~О ч~:~-
го 110.ІІКj'. І749 р. 

9594 Н4Н СпІ!_ава про наwагання черні -

r.tвсьних t.1і•ан карпа БуСІ.11111:а і 

Дави;ца І~Іи'І'аревськогt~ 011,ер.аа!'и 

.ІІьго'І'и по сп.иатt боргів , зроd

JІених ниwи при ;цоотавці про;цоВ! 

.пьства і напоУв ;цм росtІІсьноЇ !4-Іб чер ня 

apvi Ї в ПриС\ЗJJ!'ИЦІ . !'749 р. 6 

9595 І44І5 Справа про apemr пуn~в.аьсь-

9596 !4208 

киw вj,11,купІІtИкоw Грнгорtєw Wиха 

.аовичеw г.аух івських вrе.аtв да 

ни.аа Jахарченка t Івана кУчери 

ни та захоп.1ення в них ,11,вох. ко 

. ней , rюrюну ra і иmого 1.шІІна . 

1748 р . 

Справа про утисRи чернtгtвс~ 

ЮІW ПО.ІІКОВИt.І писареt.1 ЯКИt.ІОW Uи~ 

кевиче1.1 соrпика І козаків ГороJ 

ницької сотні qернігівсцого 

по.пу ; 

про стягнення з спа.цкоє1.1цtв 

І4 червня 
1749 р • 

поRі йно го rоро;n:нкцького соmик: 23 гg:11ня 
Григорія !.ІалявЮІ 140 крб . t 2 8

174 ня 
червонці ІІого боргу Івану Пиря ин -~~9 р І7 
ськоwу , нинІmньоwу горо;цницьво 

wy СО'І'НИКу . 
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І749 р. 

9597 І4207 Справа про стяrнення , з сотн -
ка Новоwіської сотні Стародубе -
кого по.іКу Андрія Силевича 46 ІО сtчня 

крб . боргу :вf!!ськовоwу товариш §7~~;nm 
Івану Пуховичу , І750 рр. 24 

9598 І4204 Справа про вJдведення брига 

диру Полозову вімовідної його 9-П серпія 
рангу квартири в w. rщхові . І749 р , 3 

9599 !420! Справа про п~:вtдо11.11ення JІІИТ1 
лів -!!іво6ережної УкраЇfm про 

ЗJJ.Зчу на відкуп постачання у 

1750 р, продовольства і напоїв 

до всіх Іб ф:Іртець Української r ~~~~~: f; 
.пінії . :r'749 р . 

9600 І4І99 Докуwенти про 6уд~вництво ~14§,:рвня 
краuниць в w. ГJJ:Yxoвr після по- листопада 
жежі 23 rравня І748 р . І75~ рр. П 

9601 14198 Справа про виwогу Севської 

провінційної канце.хярії надісла 

ти в Севськ дJІЯ с.11ідсnа в сек

ретнtіІ справі обоянського купця 

Івана Дайwонця , вите,11я с . Сере-

:::ь:~~ ~~~:;~ської сотні Ні - ~~~r~~Я 9 

,І.рrк. !І'~РJІ fPCP \9М З• • MЗJG - 121. 
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9602 І4І97 Справа про на1ання. ;цозво.tу 

інаенер-підnо.ІКовиику Ае-Баске 

'tf ra ін11к11 офfцера1.1 регу.1ярио 

apwtr зноскn~сь npawewopiяwи з 
по.tковиwи канЦеJІЯріяІ~ІИ J]fвобе- fj ~~~~; 
реаноі' Укра Jнк . І749 р . 

9603 І4І96 Справа про утиски родиною 

бунчукових товар~аrІв 11.ороmенкі 

Ух родича значкового товариша 

~~:~~::~~о:~р:~~:з~;о;;: н4~пня 
поді.пі сrщ1щи11И . ' ~~ZP~~~m 22 

9604 !4І93 Сnрава про пркзначе11~я Сена · 
тоw бувшого сорочинського сот11 -
н8 Ан;црІя .11,еw •яновича оотникоw 

РаІD"fвоь:коІ СОІ'Ні Гадяцького 

по.11ку та про Яого ві;цuову від ~ ~rr:~~;;, а 
цього призначення . !'749 р. 15 

9605 14190 Справа про аре11т в І(ро.1евец кВІ 

сотні Нtnнсь11ого по.1ку С!езпао 
nортнкх рооІіІських се.rян К';узьu: 

Ка.tіонtна та Петра Wакарова і 
6езпsспорт11вго цигана васи.111 

ІахарІєва . 

9606 14189 Справа про ВСТSІ!ОВJ!ЄІ!І!Я nо-

І2 вересня 
І749 р . 7 

РЯJІ.КУ поставки пі;цво;и; з Ніжине -
КОУ ПО.ІІКОВОУ канцелярії та Ні - ~7.6~~~11 -
ии ІІСькоrо "arlo трату . {749 р . 
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960 14157 Донесення пpew • JP-uMiopa 

960 !4156 

rвана Трупова про видачу йоuу 

подорожної на чоmр И підводи 

ві;D. Глухова до БtлгороJJ.а . 

Справа про ВИГО\'ОВJІЄННЯ шес 

2Зсерпня: 
І'749 р . 

ти каЩані в д.пя потреб Генера- 4_9 жовтня 

9609 14019 

JJЬного військового суду . !'749 р . 

Справа про відправку запасу 

вишнівки , виго'І'Овленої ген ера-

• льниu бунчужни r.1 Деw•ино 1.1 06оло -

[ '"""'~~ ~·<то• І •.••. 

ськиw , до двору ЄJІнзавети Петр · в~ g~~=~~я 
НИ у J.І • .l.IOCJ<BY . !'749 р. 16 

9611 18990 Справа npo повідоuJІенНя жит -

96П 13123 

96І2 І3І22 

лів 11:!во6ере11шої України про п -
редачу казенної Путив,п,ської 

суІ<онної фабрики J приватне 
утриuання . 

6 ЖОБТНЯ-

8 ~І~";;. 

Справа про зві.nьнення від п -
винносте:~ і податків двору 21.шt ра 

Шостака , жителя Березинської 

сотні Чернігівського по.ику , за 

ІІого десятирічне перебуБання ·n 24_25 липи 
турецько 1.1у полоні . І749 р . 

СпраБа про уБільнення перея -
JІЗБСЬJ<Огб ПОJП\'ОБОГО оОознсго с -

· uена Безбородька :від керіnницr .Jgт;~~~:я 
ва козацькою форпостною коuа~щ ю І749 р . 



96ІЗ 13175 

9614 ІЗІ76 

9615 13182 
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Справа про nереси.11ку в При.1.у 

цьку поАКову канце.111рі1:1 чол:оеІит 

ної значкового rеварк111а При.1уць 

кого полку Гриrор tя Бtл:ецького 
. про с тягнення !6 крСІ. боргу з 

УДОВИ ПРИ.JІУЦЬКОГО ПО.ІІКОВОГО СУ;!!, 

~ :І Uихайм яче.11ьницькоrо Ганни !5 вереС ІfІ 
Андріян.tвни. І749 р. 5 

Справа про стягнення військо 

~ого rо~ари 11а Павм ~оти !50 
І'Фб · боргу аеІ11итованоwу вt!!оько 'і!7 вереси~ 

Jвowy товариmу данилу Березовськ -g4~;peзi ti 
~у. І'750 рр . І2 

Рапорт f відомість При.пуцько 
потrової :канце.uярІ У про ві;11,пра -

t<Y черrової коwаНJІ.и внеІорних ко 

~:~~ ~~ ;;~::c:~~;o::~:::~t rь~є'~~я 

9616 13192 Справа про виn.иаrу СІоргtв С'І' -6 JІОВ'І'НЯ 

ро;цубського Ііfщанина . купця з f~~~вня 
Трохиwа Рихка . !'750 рр . 19 

961 ІЗІ93 Справа про 6 і Ііху ч~а: вtіІськ -
ви1о1 канце.ІЯристоw Федороw Зорк в-

ськиw '!'а кріпако~.t по~овни«з І а~ ~j=~ -
на Че.1и•ева Єгоро1.1 ldмxaJ:t.toвиw . 1749 р . ІЗ 
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96!8 П7Іб Справа про напа;u яuпідьсько 

го управитеJІя Павда Назиuова на 

хутір глухjВСЬІ<Оt'О СО'І'НИІ<а деw 

яна Турянсьмго і захоплення іЩ't!е~;J~я 
служителя . . !749 р , 

96!9 ІІ720· Справа про захопJІення отарос 

І."."".і~ ..,...., . .... . 

тою с . Слоут Глухівської сотні 

Ні жинського поJІку , uаєrнооті: Оу -
ч:rкового товариша Фемра Савича 

nанте.11еіІwоноw Грудtєw коня з во 

зоu і збруєю у козака Пав11а Оле -.11~6~~пада 
сієнка . І749 р, 5 

962 ІІ72І Справа npo суперечку за грун 
ти пок:іІІної 6а6и Клопотихи ui n 
зна<1ковиw товариmе1.1 ПриJІуцького 
по~у Ceueнow Канічевськиu та 
Іваноu і Ониси110 1.1 ЧиЮІеmаJ.ІИ . 

962! ІІ7І3 "Ізвестіє" Канце.ІІЯрії аініс -

ерJького правJІіння та хонесенн 

виборного розкмьuицьких слобід 

б ЖОВ !НЯ 
!'749 р. 

. Староду6сьхого і І.Іернігівського 
ПOJII(fB Михайла Сироw:tна про на зд 

на CJI. ЄJJенку бунчукового ТОІІЗ {: -
!ПЗ Ан'І'она Журавки , побиття t об 

стриження за його наказоw сем

нина-розкоJІьника , Федо'!'а Рука11і -
нико11а та залишення ниw в сJІобо ІІ вереси 

І 5 ІІозів з государевою казною !749 р . 
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962 ІО52І Справа про захоnJІення вН!сь 
ковиt.t товар11111е11 Dxи,,.ow ФіJJонен 

коw у поспо.111Того ІІкова І:юt.иен 
ка коня f переsко;циення ІІіхиJІен 

ку з6ира'І'и борrи з ІІого с.ауп - !~5 чеІВІНЯ 
те.І.ів . 1749 р . 

9625 !0520 Справа про повІ.цош:еняя а:ит 

.м11 лtвоdереаноі' УкраЇнИ про 

указ Сенату , лкиw заСіороняєтьс: 

поnавати чо.1106итнf twператриці , 

nопере;цньо не пода:вmи qo.1106и nr 1 

у вtдповtnнt адwtнtстрЇ~'rІ!вн і ~~ ~:reg: 
установи . Г749 р , 

9624 ІО'5І7 Справа про заборону приіtиати 

11 Геиеральноwу ВНІськовоwу еді 
чо.побитні , пі;цписанf титу.11011 

" оостоящий под ве;цениеu по.rково~fЗч~Е:~:я 
канце.111р і и" . 1749 р . 

9625 12940 Справа про стягнення tз спа,ц 

коє~щtв покt ІЬ!ого киJвського поt~

ковника Utxaii.1a 'І'аІЮького 40 кр~ . 

80 коп . Aoro боргу вtйоьково.wу f§ ~~g~:; 
оварю11у Івану Пуховичу , !'749 р. 5 

9626 12704 Справа про повtдо1иення иите 

~u ЛtвоСІереиноі' Украіни про r:o -
fІіскацtю книги ~'.феатро11 иЛ:и Поз р~~ і~rн;я 
ігис'І'орическиІІ" . !749 р . ІО 
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962' 12989 Спра:s-а про на11аrания Канuел: 

9628 ІІ26І 

ptf lІ,ОбЙ't'ИОЬ ПРИЇЗ,!U' в u. Г.ау

хів бунчукового товариша ІІко11а 

Шау.11и , звинуваченого Чернfrі11-

ською -архиєnі скоnською кафедро1 

у захо пленні скирrи о Іна з ка- і~ ~rн;я 
федра.11ьноrо оІнокооу . 1749 р. 

Справа про пошук •рубачів .ц 

l'""'"'j"~·· .. ,". "~ .. 

віІtськовоі uузики оере,11. по.rкови" 

uузикан!'І:в Га.цяцькоrо J Старо- Із~і:~~; 
дубоькоrо nоJІКІВ . 174~ р. 6 

9629 12958 Справа про вt;цnрав.лення 11 СеІз-
оьку nровінцНІну ка1ще.11Ярf1:1 ро 

оіІіських оеJlЯН-В'І'ікачІв , які 

tп.обро11і.аь110 повернулись з Поль- ~ :~~~~ (.D.a 
щі . ' І749 р. 7 

9630 1294! Справа пра захоn.11ення секре'І' -
peu Лічи.nьноУ кot.tlo!Y Фе;цороu 
Коз.11овоьки1.1 ;ц11ох конеІt 'І г.11ухів 1!е~;~~я 
ького Rозака I.11.ni Липки . 1749 р . 

9631 ІІ7І9 Справа про nереои.ІІКу в Нtиин 

ьку по.~кову канце.ІЯрію чо.11обиr 

ноУ бунчукового товари111 а ІІкова 

іи.ураховськоро про захол.11ення 
ІJ!осло.111ти1.1и с . Ве.1ика Ко11 е.11івка 

lвер11і.111Увськоі сотні НJиинськоr 
ПО.ІІКУ ИВ.І!ЄИЮІХ ifowy лереJJіоків 
оіноиатя1.1и . 

,Іру~. Jl \\PJ. У РС Р 19811 З•w НІ31'1 - 12т. 

9-ІЗ жов, я 
1749 р . 4 



-· п -· 

9632 ІОО82 Справа про клопотання дружи -

9633 6355 

ни значкового товариша Чернігів 

Іського пол1<у Трохиuа кальниць1<0 

го Олени Анто'новичівни прискори 
ти розr:ЛЯд П суперечки з чом
вікоu сестри , свящщ1икоu с . Лок 

· ~нисте Еерезинської протопоітtї 
Чернігі:вськоЇ єпархії Cew eнou 
Гатницьки w за привмснені ниu 

~ОО крО . та інше uаііно ЇЇ покі й 
ного Оатька , значкового. товариm 

~ернігі:вського полку Федора Ан- 29_30 травНя 
тоновича . І749 р . 

Справа про відправку :в Севсь 

ку про:вінці йну 1<анце.11Ярt ю для 

пересилки :в u. tюскву uосковсь

~ого уроиенця Івана Че1<анщика ; 

розписка про взяття на лору1< 18 оерезня 
tколодника ІJ?анка Корнієва . І749 р . 5 

9634 8887 Справа про клопотання jдови 

оОозного П!-го кірасирського пол 

ку Радіона М-Іmусn~на Катерини , 

жительки w. Sінь~сова гадяцького 

полку , про звільнення її доuу в д 

ага.11ьнонародних повиннос rе іі ; 

· про виuогу Миргородської пОл 
~ової канцелярії заОорсннти Оув 

~ouy сотни ку Сорсчинськсї сотні 

-\іргорсдського полку Андрі ю Деu. 

~нову поїздку де u. Москви та 

~адіслати його в Миргородську 

полкову канцелярі ю ;цдя рсз рахун 

~ів з а привласнене ниw казенне 

Jtриватне 1.1 айно ; 



І~""~ І •»О~<?. 

»О~<р.о 

9635 8882 

9636 888І 

- І2 -· 

І "."" 1," .... "1-;;;:::-
~·ш •~<f<I• """' 

про свавільне npиuyme1111л зі -
І<івt:ькою сотенною старшиною пі -
даних Григорія Кориць1<ого , син 

покіІ!кого ОПО!ПНЯНСЬКОГО сотник ' 
до поставоІ< двох коне!! на поm- Z- II берез я 
то.зі nотреби: ' І749 р. ІІ 

Указ севські R провінціальні 

канцеJlЯріЇ про nосн.JЖу ареmтов .:. 
ного в Я1.1пільські І! сотні Ніжин 

ського полку дезертира лейб-гв р-

дії Преображенського no.JЖy J.І.ию - 20 .11юто го 
ти Мальцева. І749 р . 

Справа про кло nотанил nо.ІІКо 

вого чернtгrвського городового 

отаuана І'Ригоріл Плотухи лро н -
дання l!ouy иа.пування та інших 25- 28 .mт го 
вигод наJІежпих на його ранг . Г749 р . І7 

9637 8880 Справа про видачу бунчуково 

wy товаришу Григорію С!<орупі 

nаспорта для провоз у И:оrо с.пуж~ 

теJІеu КіНJІ.рато w ТВерковськиu ·з 

паоу продовольства і напоїв у .пі>того 

w. Моокву . • І749 р. 

S.p1•. J!І\Рд УРСР 1985 З•w H31~ - 12r. 



9638 8679 

9639 6024 

964( 8157 

- ІЗ -

Справа про в~вчу паспорта 

приква:чику wвлоросtЯських wаєт 

иостеR графа rо.11овкі11а Івану 

Фурсову А.ІЯ провозу Сf'О.І!ОВИХ 

запасtв госпо,nаро у t.t . l.loetrnY ; 
справа про видачу r{c\Yiopтa 

nі;ц,11;аиоwу reнepa.11-waltopa фон 

ГонjІа Павлу &Іа;рареву ,11;.11я прово у 

сто.11.ових припасів своєwу госпо 

,11.арю в v. Санкт-Петербург ; 

про видачу вН!ськовоuу кан

це.11.11ристу Фе:цору l!ихайловськоv 

паспорта д.nя поїзд;~:и до 6В1'Ька 

в w. К~!Ув ; 

про видачу паспорта дРУ%ІИНf 

придворного пtвчоrо Васим Ян- лютого 

ковського U.api У д.ая поІздки до ~~4;Равня 
П чо.110вtка у w. Санхт- Пе'І'ерО рг 1750 рр І4 

Справа про розс.11t;D.ування крс -
;11,Іаки скрині з wal!иow rенераJІь 

ного обозного Якова ЛИзогуdа п ,11;
22

_
28 

:а: . п~:~в~~ травня !'748 р . 'ііЕ~н~. 

Справа про нео;D,норазове побf т-

• тя вІ Rс ьковиt.t канце.11ярисrо11 Х.о 

t.toю JІеоитовичеw своєї с.ІуЖниці ~g ~~~~~ 
Єв;D,оКН . 1'749 р . 



І~"." І """'" 
ио~•Р• 

964І 8І55 

9642 7567 

9643 7533 

- -І4 - -

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

Справа про С'і'Ягнення 40 крб. 
покухо:вн_оЇ недоУuки з :вНІськов _9 червня 
го товариmа Петра Коробки. І749 р . 

Справ~ про розСлі:дування на 
лепу ква ртерu іотра Тв.ерсьмго 

драгунського по.ІІКу QJaнaca Тупі 

цина з т_овариша1.1и на значкових 

товаришів ЧеР,нігі:вського полку 

йосипа f А11др'tя Бакуринських т~ r 2
9 к;і~:: 

коuісара Кіндрата К.Лиuе нка. n1+9 р, І2 

Справа про пfдтвердження с'е-
нато 1.1 зві.ІІЬнення греків 1.1, Пол-

тави ніжинських греків та інших 

інозеuців , від зqгаJІЬно~ародних 2 ЇЇ2ч~~~: 
повинностей . І'749 р. ІВ 

9644 7532 Справа про оа1.1овільне вилов 

лення риби n сrавку с . Лучкович 

полкової со ~ні Стародубського 

~олку 1.1аєтнос ті генера.пьноrо 

осавула Петра ВалкевІІ'Іа , вJдоrа -
ІІИ U писареu КИЇВСЬКОГО полку 

Ів ано u Покорськиu та його JІІ)ДЬ- ~~~~я 
1.111 . _ If49 р . 

,!І.рук , Л \\РД УРСР 1986 З•~ N31t- 12t. 
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Кр.о• ••< 

9645 753І Справа про ІІ'JІопо1'анw1 удови 

9646 65!8 

9647 6344 

964 

капіrана кн. Папуни Цf ц f анова 

.Wap!Y з ;цf rьwи , удови лралорщи 

жа Грrзк№ь!І'ого гусарського ло -
ку Да.аи;ца -Ерtс това ОІеЮІ з ;цf't -
ЩІ 1'3 УJ.ОВИ nраПОІІІ\КВЗ кн. Дми -

ра Ор6е.1fанова Mapti з синоw 
про правильне вt;аведення iw по 1t 

ЛОJІИfИХ дворtв , поsа,Q'ВЗНИХ fw е

раrрмцеІ) :в РоwеІІСькі Іt соrні Лу 
СІеІІСькоrо no,111\"y ; 

про ЛОСІІ.ІІХУ в Cra!'-KOH1'0PY 
:вІдо~юсrей про цtни на XJliCI :в 

wt cut лереdу:еання грузинського 2І черnня 
Ігуwена ./Іавида , і1~~у~~я 19 

Справа про наuагання жиrеJІЯ 

о . Оrоро;цники Почеrтоькоі - соrні 

СrародуСІСЬRОГО ЛОJІКУ Федоса Та 

111.ИJІІНЗ АОВЄСfИ своє украіНСЬRЄ 14 (Іерезн 
І749-

:~~~:·::н;к~:;н~::;н:~::І)~исе- ~sбеЕ~ня 20 

qo.10C111rнt <:Іунчукового товар~ 

111а Петра Гор.1енка про наругу не 

І/ИW ra ЛО(\Иt'\'Я ЙОГО с"уииt'еJІtВ 

у дворі сrароду<:Іоькоrо по.11І<овн1 

ка Федора Мак~и uовича по наказ §б ~~~~~~ 
його дружини Wоrрони П.11о'І'Новни . !'749 р . 6 



9649 8889 

- І6 -

Справа про надання паспорта 

п рикажчику 'І'ИТудярного рад!ІИКЗ 

RH . Дuитра Ціціанова Ів~ну За

радинов.у для провозу столових 

запасів своє1.1у госrщ11,арю у u. 
ІJ. ос«ву . 

15 дІJТОГО 
1'749 р. 

965( 0888 Справа про 11ризначенІ\Я писа 

ря в 11оmrовий стан Батуринськоі 

сотні Ніжинського полку 

9651 8890 Справа про видачу уродженцю 

16- 17 JIIJT го 
1749 р . 5 

u. Jlьвова Василю fі6лонськоwу 

дсзволу на проживання на Ліво61 ~g ~~~:~~ 
режній Україні . 17119.р . 10 

9652 5266 - Справа про призначення на 

!Аісце поuерлоrо ;~ оJІJІ.ака Сидора 

Шк 111мнl<а йосипа J.Іаєвсьмrо та 
про вибір досrоІПІого кандидата 

~:а:~~~е п:~;:р~~~ь:~~~цького 2і7~~а~~я 

96 53 7725 Справа про суперечку w і ж свя 

ще нико w с . Маwаївка по.nRОВОЇ со~ні 

Придуцьиоrо по.лку Іваноw Васи 

ль6'виw та О:унчуков111.1 'І'оваршnеw 

даниJJоu Тернавськиu і його спад 7 березня 
ІІ'ОЄІІЦЯІІІ\ .за l.f JJJIH із CTBBOW 'І'а Н4~;рвНЯ 
грунта~.m . 1751 рр . 23 

І.рук. Л \\Рд І'РСР 19$6 3•11 "318- 12< 

36ерігла 
Ісяли111е 
!частина 
k:прави о 
аноїв 

Іzr.іловсд~ 
Uy ОПИСІ 
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9654 129 Справа про наuагання П.РИВJІас 

нити uаєтності удови суці Черн -
гівського по.ІІКу Василя тоwари 

Пе.лзгеї Бо.лдаю)вс:ківни її онуко 

сотникоu Стефаноu Стороженкоu і 

чоJІовікоu онуки Васи.11еu Коuаров fs червня 
ськиu , хорунжиu Чернігі:вського И46~рпня 
полку. 1751 w. 268 

9655 320 Справа про передачу із Гадя-

uьксго полку у ГенеральниІt :вJй

ськови ІІ суд справи про циган

фа.льши:воt.tонетчикі:в ; 

про затВердження вироку Гене 
рального :віІІськового суду у спр -
ві колодника війсЬІсового суду 

колодника uиргородс ького nо.ико-

:~::~::::~;~У /;:~;::с;:~е~нен а~ березня 
купівлі краденого . rJg~н~. 

9656 22057 Справа про посилку на Україн 

ьку .лінію з Прилуцького полку 

ергової коuанди козаків з 061о1е 

.еною кількістю коней , внаслі до 

нестачі фураау на Лівобереаній Гс~~rі~~
. країні та Jкраїнській .лінії . І749 р . 



- І8 -

1·::: 1 '"о'о'" А ' ' І ;;:;:::- І '""'~1::: 
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%57 22059 Справа npo о;аераання оена"-

ського указу про Іwенне Іtтера 

торсь1<е пове.11іння ;п.озволиrи по 

.1ьськtй пt;ц;п.анІіІ Ав.ь.о"ІУ Ус"~:м 
цькНІ , якій заборонено виїзд н 

dа~ьківщину , проживати в Uоскв 

ado на ЛJвоdере:а: ніА Украі'ні m 
ви~ава'І'И їй щорічно , ;п.о сwерті li-I7 оfчн 
ado о,цру:а:ения по 150 крd . !'749 р. 

9658 22050 Справа про звІ&нення Г.Q"хІ -
оької сотні від 1<оw:ап:1ирування 2~ ~~~:.;; 
козаків на охорону форnосrІв . І749 р . 

965~ 22154/ 1 Справа про прискорення розг 

JІЯ;цу Соrаро.uуdською по.uовою ка -
цемрією суперечки за сtножа-r 

ut:a: dупчуtовиuи то:вари111а1о1и Гри 

горіє1.1 Скорупою І Васи.11е"' Гудо тn~:;:1 

9661 22303 Справа про повt;п.оwJІення аJІ.-

9661 22304 

wінісоrрацІ Ї Лfвоdере1ноі' УкраЇІ и 

про створення в Cиdtpy СJJі,цчоЇ 

сенаrської коwtоІУ 'ta про неоd 
ХіJІ.НіСТЬ ВІ!.КОН)'ВЗ'І'И п запити . 

Справа про нadfp з козачих 

t~суоі;аків та поспо.n~тих w. Г.п -
ова 100 ЧОJІОВ!К :Ц.ІІЯ ;11,ОПОt.ІОГ\І !С -

одннкам у розчищеннt гоJІовних 

;~ухівських ву.11иць та про ви;п.ач 

JаJІоросійськи1.1 c1<apdot.1 20 крd . 

JJЯ їх харчування. 

"{749 р . ІЗ 

5 травня
І7 червnя 
І749 р . І6 
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9662 22342 Сrтрава npo rтосилку з лоJІХі:в 

Лfвобереаноі' Украfю1 на Україн-
9rJJ4Є~~я оьку JІ!нtю небоєз.ца'f'Иих козаків !О 

9663 22343 Сnрава про вt.цправку в Се:всь 

ку nрові~щіІІну канце.rярІю бі г.110 

о КОАО,11,НИКа Кін,J.ра~ СеwиАето-
~серпня В\:І , заt-риwаного в Г.Q"хівськіІІ . 2 вересня 

о-rні Нf.аинськоrо nо.цу, І749 р . 5 

9664 22352 Сnрав а про вt;цправку у Київ-

ьку гарнtзонну канце..ІІЯрію біг-

лоrо рекрута Івана Поз;цняков а, 

на;цtсланого з СевсьІ<оЇ лровінці IS верео111 
!ІОЇКЗІІЦе.1t.11ріУ. !749 р . 3 

9665 223§5 J;:оі'з;цне.цонеоенпя11:оwпаніІІ-

ця На;цвtрноі' корогви Федора Яро 

ого про ві;цоу-rніоть у своєwу 

owl вІ;цотавного бунчукового ro 
вариша Сеwена Бf.1.11Еоького , ;цо 

якого вJ.ц бр пос.11ани ::і згі;11,но 

ІнсrрукцЦ та розписка :7.u.яни 

Бt.t.11вської про nриі'з;11, коuпапіі!ц 22 иовтня 
і ві;11,сутні:сть вдоwа ЇЇ чо.11овіка !749 р . 

9666 22356 Справа про одержання з Сенат 

опtІІ указі11 , граwот та ревізіУ 

t.1аєтнос-rеІІ І729- І7ЗО рр . заwtст 

ригtна.11ів , які загинули в и. 

лухові пі;ц час пожежі 23 трави 3 жовтня 
!'748 р . І749 р. 



- 20 ... 

9667 22357 Сnрава про ВІІJ'.ВЧу а:в.'І)'tІан ня 

Андрію Еоіtцеховичу за йо го слу~ 

dy писареu ГJІУХfвськоЇ пакет- ~5·~~;;~; 
ПОJП't'І! у І7Ч7-І7Ч9 рр , f7Ч9 р . 

9668 22358 Справа про знесення каu •яни-

цt dунчуковоrо товар11111а l.lиxait.ta ~о.~;rяс ня 
ІІ;:мряя в u. Cтapo;D,ydl . ГІЧ9 р . 

9669 22359 1lонесен11я Г.Q'хtвського ко11ен 

J!І.анта t по.!ковиика Г.!ухJвськоrо 

арнtзснного ПО.ІКУ Де.tатура про 

~видачу полковоuу жаптеиар11усу F -
/рилу Афанасьєву подороа:ної на 

~дну підводу для поУздкІ! в u. 
Рхтирку і повернення назад . 

26 JІ:ОВ't'НЯ 
1749 р . 

9671 2286! Справа пре розtау'К t вtдправк 
Білгородську губернську каице 

~рію JІИте.11tв СвІтськоУ с.1106оди 

~ . Стародуdз купця Василя Са.хо-

l"''""j~ ............... 

ІJМкfна 't'a се.~~.ян Пе't'ра .Jlеwидова М ~~~;~ria а 
Щк • яна wиначонка . І7Ч9 р • 

.ІР~•· .1\ІР.!І УРСР 198'& З&~ 1'137~ - І:h 
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9672 22492 Справа про повf;цоu.11еиня ад-

w!ніс rраці ї ЛІвобереиноУ Украї ~ 

про указ Сена'І'у , якиu забороне 

но чинити екзеJ(уцfУ у святкові ~!Л:~~~~; 
ra вікторJа.11ьнІ nнt . І749 р . 

9673 22473 Справа про наuаrання Га;~s,яць 

коJ по.икової канце.1.11рfJ вІ;11,пра 29 серпня 
внrи сотника по.~rковоУ сотні Іва fр:~;я 
на W.анка па Українську .11tнin. Г250 рр. 4І 

9674 22472 Справа . про повернення г.11ухів 

ськоuу ЮІrеJІЮ ГригорІn Карнаухо 

ву 20 сос нови х брусів , позичени 

1дм побудови приuіщень Канцем- f§ ~~Е~:. 
рі У піс.nя поиеаі 23 rравня І74! І749 р . 

9675 22566 Справа про реwонт neчt в кар - І2 аовтю 

tульноwу приwІ•енні бі.ІЯ БJ.11опо- §76~Р:езня 
овських воріт w. Г.11ухова . І750 р . 

967 22568 Донесення в Сенаr з прохання 1 

~ аwіниrи чергування виборних ко 

аків на фopnocrax УкраУнськоУ п аовп~я 

~іні ї чергуванняu коwпанІ ІІцtв . І749 р. 

967 22382 Справа про nовt;11,01~1J:ення a,t1.1 -
ністрацtї JJІвобереаноУ УкраУни 

про передачу справи про фаnши 

ві векс е .11і ;ц.tLЯ розс.11Іщвання 

генераJJ-по.11Іцwейсrеру ге11ера.11- ~~~~пада 
леИrенанту Таrіщеву . 1749 р . 
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1." .. "1 ••80•tт. 
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...." J •<ТОО ··~·· 

967 22383 Справа про вис илку сотника 

ПонурницькоУ сотні Черні г івськ -
го nоJІку ОJІександра Бревинсько gз,;g:~: а 
го з 11. Г.иухова до сотні . !749 р . 3 

9679 22385 Справа про розшук коня дра-

гуна з коwанди обер-крtгс -коut ~ в~z~g~: 
сара .ІІкоЕа Ариmневського . !'749 р . 

9680 22386 Справа про розшук Оtглих кр -
паків капітана Сербоького гуса f~ ~~Е~~~ 
ського по.пку Георг ія Списиого. І749 р . 

968І 223ff7 Справа про з •ясуванн11 11а.11еж 

ності вихідця з турецького поJІ 

НУ ПавJІа Царгородсьиого до га - ~i і!Р~~~ да
дяцького полиу. !749 р. 9 

9682 22З53 Справа про -а6mитува1111я вось 

1111 подвіІІннх товаришів Ш-го ко~ 5_8 серпи, 
nані ііського пош:у . !749 р . 

9683 22З54 Справа про призначення під-

-осаву.tа п-го коuпаиНіського по 

ку Івана заварухи сотникоu , а 

сотенного хорунжого Григорія 

Кулешевича підосавулоu цього 

полку . 

Z7 JІИПНЯ-
2 серпня 
1749 р. 12 
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9684 226І9 Справа про к.1опотання ко.10;11, 

ників Глухівського oc1'pory КИр1 

~;и::~~::н~ ~~;~:;;, ~~ci;~;a~~~ \~zве~;я 1 

9685 22626 Справа про обwІн в /.!оне1'нfіІ: 

канце.пяріУ срfбних коnН!ок , в11я~ 

.1е11их nlc.u по•еаt 23 травня 

1748 р . в 1.1 . Г.11уховІ , на ходові rг ~~~~; 
гровrі . І749 р . 

9686 22635 Справа про к.1опота1111я вt Ята 

w. ЧернJгова Кузьwи Каневсько

го про nepeнtc фортифt каціІ!но

го виробн11чого ;11,вору з фор'!'еці 

за we•l wj «'!'a та про оп.11а'!'у 

працJ рабі '!'ників цього 11.вору ~ 

три укази Канцелярії до Ген -
ра.11ьного військомго су;цу в су о

вих справах значкового товари:-

.І!Jа ЧернJгівськоrо ПО.11!1'1 Грмrо- ~О ч:~=~=; 
рія Во.111111ськоrо . І74~ р . ІІ 

9687 22695 Справа про пересиJІ:кУ .11с~енс1 -
l<OWY ПОJІКОВІІИІІ'У fie1'py АПОС1'0JІУ 

чоJІобиrної удови знач кового то1 Іа

риmа Чернігtвського no.1111y Ba
cи.ui Богдановича f)flf.11iї про ст~ 

:~н;:":~ :~~j Ї б~~~~а~е=:~=~~~к ~4Ва~?я 



9688 28676 
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Спрзва про розо.11!,uвання зв -
нувачень dунчуковнw товаришеw 

Васи.11еw Гудовичеw значкового т -
вариmа 9таро;аубського по.11ку Бо 

риса Триwатного у казнокраnст

:вt . nезертирствt , переховуван 

ні ;цітовбивц І та побитті на 

l"'''"'j~ .. , ..... .... . 

оwерть пі;ц;арного Се1.1ена Бі ..11ин- ~~с~~~~;:Я 
чепка . !749 р . П 

9669 23678 Справа про переси.uу в Стар 

.цубську по.11кову канце.ІЯрію чо.11 

битної стародуdського обозного 

Григорія Юркевича про захопден tя 

у нього ~25 копиць сіна вІ;цстав 

ниw значковим товариmеw Старо

;цубського по.nсу rрнгорІєw Пліш 

коw та пjдтоп.11ення грунтів вна -
.1.і11.ок сваві.1ьноУ побу;11,овн греб 

JІі . 

9690 23681 _ Справа про спробу ц_исаря Пр1 

луцького ПОJІКОВОГО С'дУ Дениса 

тихоновича о;церzати :вІ;цюко;цува: 

ня за одяг конфІскованиіі ріюен 

ня11 rенерат.ного вІІІськового о 

," 

9691 237rf7 Справа про суперечку ЗJІ спа; 

. щину знач..кового товари11 а Нtzин 

СЬКОГО ПО.ІКУ Григорія КЗ.ІИНОВС 

кого wia: іІого )І.ОЧКОD ГЗННОD і 

братоw Микифороw . 

4- 9 а:овтн 
171f9 р. 

І2 
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9692 23628 Справз про затри11а11ня в 11. 
Г.ауховt 6езпасnортних иите.11ів 

Ко.І;І•анської сотні гадяцького 

по.ику Федора Хо.ІОденка t 'Ьси- 6- 7 квtтн 
па Гончаренка . !749 р . 

9693 23232 Справа про а6шит)'JІання noд1t! 
вого хорун:.ого При.1уцькоrо пол 

ку Івана Се11еновича . 

9694 23254 Справа npo надання нового 
nри11tщення для розташування Ко 

uJc іУ ЕконоwІ'f . 

9695 2326! Справа про суперечку через 

oropo.r:t двору 1i1ia лtкареv Е:рнс -

12 червня 
"'{749 р . 6 

23-25 сfч я 
!749 р . 

тоw Бокоu І канцеляристоu Кочу- ~О .11~~~~~ -
ковиt.1 . !749 р . 

9696 23267 Сnравв npo наuагания значко-
вих товаришів Чернігівського 

nо.аку 1осипа І АндРfЯ Еакуринсьі:7!§~вня 
::~а=:~~ти звання 6унчукових 7 іі~gн~р. 

24 

9697 23268 Справа про видачу вахwІстру 

ІАрха нrеJІ.оrородс ького ;црагунс ько 

о по.пку Христофору Ве.11иНЦІ) по-

~ороиноУ вtд Г.пухова по Полтави зо січня 
і назаn . !749 р . 
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9698 23ІН Указ ГJJухівськоuу сотенноwу 

\nРВвлінню ripo перес илку чо.110611'1' 
\НОУ відсrавного праnорцю~:а Васи 

~ Бегуло _про образу його глу

ІХівськи w жи'І'елеw ДWитроt.1 BoJJomи 

Іnow . - 22 червня 
І749 р . 2 

969 241!2 Справа про Сt'Ягt!ЄННЯ ЛОJJЬСЬ-

~Иt.ІИ купцями !ЦКО ІоІ ГерmоВИЧЄW Т 

~роноw Якубовичеt.t s42 крб . бор-
у з JІохвицьного купця-грека Хо І~ і;~~:-
~ Івановича . 1'749 р. 

9700 24ІІ І Сnрава про наuагання 6.унчуJ<о 
вого товариша Івана rauaлi Ї ус -

~ути пі;цпоJШовника Се 1.1 енова і 

енерального бунчужного ОСіоQ!.он

ького ві:д участі у розгляді йо 

? оправ у Генеральноuу суді . 

970 24103 Спршн1_ про захоме1шя зс:Іор.uи 

ка~.си nодаtкі::е Кролевецької сот 

fl i Денисоw Кос:Іизькиu і Bacи.nei.c 

tfрuашевськ1111 та кро.11евецьmв1 со -
trnкo11 Григорі є11 Оrиєвськиu кон~ 

а в~~::::~::о~:~цеJІЯрис та Опан -8 І~~~е~~я 

970 24ІО2 Справа про пересилку dілевсь 

ого купцЯ О.Лексія заоор!на та 

~ого судовоІ оправи з Воронізьк -

10 

о сотенного правління в Білго- · ~~ ~~;~ -
РодсьКІІ іІ губернський wагіоrрат. І749 р . V 



9703 24ІОІ 

- V -

1748 р . 

Справа про надання канцеJІЯ

ристу Сrаромdськоі по.11ковоУ 

канце.~ярІі Gав! Sypowy званt1я 

значкового товари•а . 

1749 р. 

f14~УАНІІ 
ІЗ березня 
І749рр . 8 

9704 24009 Справа npo :вкдачу .z.о.и;цацько 

'ІіУ ога11ану ВасиJІD J.!арче11ку з ' -
варишаuи чотирьох шабель , якj 

зСІерtга.1ись при rенера.пьні!І: ві -і§ ~r~~: 
ськовіІ! каицеJІЯрtУ . І749 р . 

9705 Сnрава npo пересилку в Гду -; 

9705 240ІІ 

хі:вське СоІ"ение лрав.1і11ня чоло 

СІитноУ прикаичика вJІЗсника Іlи

ІQЄВСЬЮІХ І Шаиських зa.i!fзopo6-

m1x завод!в Nакси11а Uосо.1ова 
Івана Z:И.zина про стягнення dop. 
гу з Інозеwця Ащріоа /АндРія/ 18 rравня 
nerpo:вa . 1749 р . 

Справа про ЗГВ8.І!ТJВ3ННЯ CIOJt 

га111но1.1 Д11иrроw , с.ауик'І'ел.е.u ге 

. нера.rьного лJдскарСІІя L"xa!!JJ:a 
Скоропа:аського , дочки лідсусt,1 

1<а бунчукового товариша ЯІ<ова 

І.!арно:вича D::ькаJІунченкІ! ; вrе-

•У Аuитра з -nt:a караулу та ape1 tr ~60~~;я 
у u. Пуrквлі . І7Ц9 р . 



," .... 1 ...... ". 
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97(17 24008 Справа про переси.ТJку в Лубен 

ську полкову канцелярію чо.ТJобит 

ної козака с . І<аJІині:вка Ро11енсь 

кої сотні Лубенського по.ІІКу MaR 
cиu:i Пеrрова про розс.11.ідування 

Rрадt!іки mr<oляpeu КИриJJоw Рудиw 

оала J: вишнівки і всrановлення 

1, .. "".1:::::-А. , .... """' 

неnричеrносrі його.до цієї кра - 23-29 черв я 
~tжки . r'749 р . 4 

9708 24004 Справа про повідоWJІення адwі 

Іиістрації лtвооережної України 

ро указ Сенату про підтвердаен 

Іия заборони бороданям носити єврс 

ейський одяг і mтраФУвання по-

ІРушників ; про виконання цього ~ІЛ:Е~~~~ 
казу в Стародубськоuу полку . І749 р . П 

9700 24005 Справа про лерелис!\у в Лубен 

~: ьку полкову канцелярію чолобит 

ої козака Лохвицької сотні Лу

ежького полку Гераси1.1а Жере

овоького про надання l!owy доз
олу на пересеJІення вс . Сухоно 

tвка Чорнуської сотні Лубенсь-

~;:т:~.ІІК·Уj де знаходятьqя l!oro 2°ї.)~9ч~~в я 4 

97!0 248!4 Справа про ~ · ясування дальmо 

І\оJІі коней , конфіскованих у .кол -
. ~ників Конона Горба , Якова .Бон

І:Іаренка і переданих на утриuанн 

~о Надвірної коuпанійської коро І-7 травня 
Jви . І749 р. 7 
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97!! 24826 Справа про поdуJІ,ову кра1шиць 

w. Г.rуховf та винесе11ня 111инкі 12_16 тра 11 
а lloro ueиf . !749 р . 4 

97І2 2482.ІJ Справа про призначення 6унчу 

аовоrо 1'овариtt1а Івана Скорупи 

~ ;;::о~~~t~~:е~~ь:~с;~:: i~:1:r.~HfI 

97ІЗ 24823 Донесення Г.1ухtвського соrен 
~ого правпtння про apeur!' 6езлас 
tтор1'ного розкольника Фе;11.ора Іва 15 кві!'НЯ 
1ова та протокол ІІого ;11.олиту . І799 р . 

97!4 2482! Справа про замовлен11я Конюше~ - · 
ого лри;11.ворною конторою на Лf -

воdереинtІІ УкраfнІ ;11.вох mepcorя 24_28 :квіоr я 

них кінських попон . 1749 р. 

9715 24819 Справа про ви;11.t.rення козаІІ"і 

;11..!Я ПОСИ.І!ЬНОЇ ra карауJІЬНОf С~І!~ 

би при ГенераАЬноwу вtйсь~<ово- ~~ к:І~~н -
uy cy;11.t . І749 р . ІВ 

97І6 24818 Сnрава про лереJ,ачу в ЮІнце 

.!Ярію з rенера.u.ного віІ!ськово 

го сп,у копfІt докуuен,-Ів з ст.цо 

вої справи військового товц1н!11 

Романа R'нова з ч,11е11оu канце.11ярі · 
ло.пковникоw ОІJ:еко І єu Ізво.льсь -

ІО травня 
1749 р . 8 



91r 24815 
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І ~1""""'і;;:::-... ,,. ••<ТОО ••><•• 

Справа про пересид11у в При

луцьку полкову канцелярію чо;ю 

6итної козака СрlОрянської сот 

' ні Кузьwи Сахненка про rтооИття 
отаuаноu йосипо u масло 1.1 його u -
тері , сестри і тітки та про за 

хопденн; маслоu у його wатері 
куфи горілки. 

ІО-!3 трав я 
!749 р . 

97!8 24932 Справа про передачу в "СJІед 

ственную 06 обидах коuиссию" q -
лобитноЇ г,.11ухіБського сотенно

го отаwана Григорія Кологривог 

про напад капітана Ірадіона Ан"чко

·ва на його Двір в с . ясuань 
Глухівської сотні Южинського 

nолку , побиття його боржника і 4 січня-
захоп.пенняконя . j~4~ю~?го 4 

97!9 24933 Справа про переси".пку в Гене 

9720 24934 

ра.11ьний вJйськовий суд <~о.1106ит 

ної бунчукового товариша Федор~ 

І!Мряя про знищення поrарськиu 

війто1.1 IC.mwou Ліооцькиu снопу 

:::к:;~/оrо сіножаті та вируб µ:з1~~r~~я 3 

Справа про переси.11ку в Стар• -
-дубську по.ІІКову канцеJІЯрію чо.11< -
битної військового канце.11лрист; 

Максиuа .Цобрлпського з прохапн~ и 

призначити .його со1'енни11 писар 1.1 

.Ново>~іської со1'ні Стародубсько rц б.ерезнл 
го по.пку . І749 р . 

Ару~ . . 1.ІоІ.РД УРСР 1986 Заw 1\1316 ~ 12r. 



- ЗІ - -

972І 24935 Справа про переси.uу в Старс 

9722 24936 

АУбСЬltУ no.uo:вy ханцемрію чо.11с 

б11тноУ значкового товари111а Ста 

ро;и.убського no.uy Uмхаі1.1а панк~ 

вича про стя гнення борrу з бун 

чукового товари111а Васи.111 Рос.11ав f4 ~~і~: 
ця . !749 f' . 

Справа про на;цанпя Вtftсь.ково 

Ko.n:erlєD вІдставноІl}' капітану 

Сербського гусарського полку Ге Р-т берези 
гіD Скер.11ету 1~1аАор::ькоrо чину. І749 р. 5 

9723 24937 Інструкція про розшук і ;цос -

:::~~р:~ т~л~~~:Ф;~й~::~:~:~ . 3 J~r~~я 

9724 24938 Справа про роЗJІІук звинуваче-

ного у перелюсsотві писаря Ні:J!ин ~о~:і~ 
аькоУ пошти Трохиwа МіІга...~евича . !749 р . 

9725 24939 Спра:ва про приз&аченпя бунчу 

Ікових товаришів naв...ia Jlа;цкввича 

та І:вана Турянського в Генера.пь 

ниА :вІАськовиR суд дм y'l<7cti у 

розг.111:11.і справи про захоп.1ення 

генера.11ьни111 оовву.1101.1 Rковоw Яку 

Ібовичеw грунтів вtАоькового to- ! 4- IS берЕ ня 
Івариmа Ан,nрtя Конд.зеровського . 1749 р . 4 



9726 24947 
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І , ... " І, .. ""'1~ 
•'"' ••<ro• """' 

Справа про пересилку в Нjаи 1-
ську по.!Кову канuе.хярію чолоби -
ної козачки Першої nолRової со -
ні Ніжинського поJІКу Анастасії 

Іванищихи про захоплеЮІя П гр н

тів , на.tежних ще П прадіду, 

rсиївськоt.tу архиєпіскопу Мефо;ці , 
СИНОІІ священика НіЖИ!ЮЬ КОЇ Пок 

ровської церкви Костянтино11 І5 березня 
Лззаревичеu. Г749 р . 

972 24948 Справз. про стягненнn розтра е-

них ін;цукrови х грошей з удови 

tндуктового дозорці ІІернігівсь беJ~;~~ 
кого nоJІку "акси1.1а Гронсвоьког І749 р . 

9721 24949 Справа про наїзд данила Про 

9729 24950 

ценськоrо соrника Ворожбенсько 

сотні Суuського полку , його то 

вар1101ів і 400 козаків В'З ггунт 

і1.терато.рської во'l'Чинн с . Терн -
ва Слобода Путив.в:ьського пові'!' 

ra захоплення ни1.n1 4 тис . возі 

сіна , а також хліба , худоби та 

іН!ІІого uайна . 

Сnрава про пересилку в Гене 

раJІЬниІt вjІtськовий су-д чо,11обит 

ної .rенера;~ьного сщі fІки wа 

·Гор.11енка .npo образу Іtого члено 

ГенераJІЬного військового суду 

'rЗ берези -
6 червня 
І749 р. І3 

бунчукови1.1 rо:варишеu Cтeфatiot.t І3-І7 бере f!Я 

Міклаmе:вськиu . І749 р. 4 

Аруж. Л\ІРД ~РСР ІSВб З1w Н376 - 12т. 
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9730 24953 Справа про затриwан ня в Коб -
JІяцькt й сотні Лмrавоького noJl 

ку безпаспорrного х.11 оnця Тиuоm ~86;Е1;:: 
БуН'Іукового . !749 р . 

973! 24955 Справа про ви.цачу паспорта 

на провоз до !.!оокви харч tв та 

КОГОJlЬНИХ на nоїв ДJІЯ ПОJІКОВНИК 

Григорія J!ю6ис'!'Ка /співака tun -
раторськоІ при;цворноУ капе.n~:/ 

з ііого waєmocreli в J.уdенськоw 

nо.1ку ; про ви.цачу по;црроаної 

на проfз,ц .цо Uоск:аи його пмuі. 

:~~~ , п~~:;о~:;~f~о~:::к~~баис: ~g9б~~ез я 4 

9752 24956 Справа про переси.1ку в При.1~ 

цьку по.uову канце.аярtю чоJІоdи~ 

ноЇ бунчукового товари11а Аю1,рі1 

Ltарковича про стягнення боргу в 

військового товариша ВаоиJІІІ Шн:h березня 
чевського . 1749 р. 

9733 24957 Справа про перееко11.и , чинені 

11:апітаноu Васи.аеw Лояяковиw , 

наг.nядачеw описних ПОСПОJІИТИХ 

Ніжинського полку , приrягненню 

tцо суду Коноrопського оотенноrо 

правJІtння КОНО'І'ОПСЬКИХ опионих 

посполиrих в Y;i; з.11оч11нах про;ти 

оиотопськнхкозаків . 
7 березня 
!749 р . 
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9784 24958 Cnpaвg про суперечку за грун 

ти , захоп.а:ення і сnа.аеиня сіна 

та nopy61<y JІtcy І.І!& CKHOt.I ПОІ<іА 

!ного 6уичу1<ово rо rовари[І!а І:Qа на 

Іс1<оропадського І пасинкоt.1 відст в-

l '"""'j~ a11<:too ..... , 

Іного корнета Івана Рейха та ста -~ gерезнf 

~иною і козакаwи Синявської сот ~з\~втня 
нt Черні г івського nо.а:ку. І750 рр . 9 

9755 24959 Сnрава про переси,.111\'у в Гене-

ра.11ьниІІ :вІР.ськовиЯ cyn чолобит
ної козака Борзеиської сотні Ні 

~нського 110.а:ку Івана J{ругm1ка 

11ро не6а:s:ання г.11ухівського ко1.1е -
данrа делатур~ повернути грунrи 

ску11.11еиі у іІого 11окtіІ11ого nя;цьJ< • 8-ІЗ березня 
козака Науuа nустовой'L'а . І749 р. 4 

97З6 24960 Справа про стягнення не;JІ.Оїt.10 

з П.!ІЗТНИІІ'ІВ І!О.Ц8!'КІВ СтароJ,у6СЬ а~ре~~ГО 
!\'ОГО ІІСJІКу. I7rf9 р . 21 

9737 227!4 Донесення а61t1и'L'ова11ого пр.1д-

вор11сгс єгера оrитте Могаревсько 

го пре звІлрнення ІІого .11;вору в 

111 . Березне Чернігівського полку 

в!;ц постоJв 'І'З іНІІІих ровииносте:~ 

І пt;цпорядкованісrь його 6езnо 

сере.uиьо Генеральній в!Аськові" 

канцемрії ; копія а6ІіІИТУ , вида-

ного йоwу з Оdер-єгерwейс t'ерсь І7 а:овтня 

коі канце.nя ріі . І'749 р. 
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9738 22445 Справа про видачу коuенданту 
і по.ІШовнику Г.JІухівського гарні 

зонного полку Де.nатури хлібЮІх 

uip , вЮІваних в w, Глухові: , для 

закупів.чі х.11іба J овса на ар""ій sfa~~~::я 
Іс ькі ттотреби . :r'749 р . 

9739 22739 Справа про фальmІШі гроші , 

~виявлені в Полтавськоuу полку . 

9740 22740 Указ про передачу військовиu 

анцеляристоu Григорієw Миронов 

ькиu не,цоїuок з Стародубського 

ІnoAF;y за І746 - І747 рр . вfдкупщи 

о"' Софрону Юркевичу з товариша 

16 січня 
1749 р. 

~ та про здачу ·ниwи цих ·грошеіІ квітня 
~ Канцелярію uадоросі.Ііськи х збо і в І749 р 4 

974! 22741 Справа про видачу оборонного 

казу абmитованоwу лапорщику 

Смоленського гарнізонного по.пк, 

Павлу Баніну на ІІого uаєтнос ·тr 28 квітня 
в Ніжинсько~ по.11ку . ~~~а~~я 5 

9742 25288 Справа про стягнення fз зна -
кового товариша При.ауцькоrо 110 -
ку Федора Kan.JІi судового mтpa(fl; 

~:к::И~::о:~:::цькоrо uіщанино 4І1!9~~ня 5 



9743 25279 

- Зб -

· " І ;;;;=--1."·-1-;;;::-"." '"""· І ····· 
Справа про с!'ягиення ч.11еноw 

Генеральної віі!ськової канце.~~я 

р!У ПО.ІІКОВІ!ИКОІ.t ІВ3І!ОІ.І Че-11ище-

::w с~~~:~а з ~~~~:~во:о rоварн Ij74~ ~~у~ іfя 4 

9744 SЗЗ74 Рапор!'И і вtд.owoott про to~ 
гов ! ціни на про;nово.пьо'!'Во t ф -

~::с:к:;,, п~::;t 3 ;
3 в~::::ь~о:t 6 жиоtо11а1Ь-

а:овtевь !749 р . 7 І7~~А~ 20 

9745 4930 Справа про асигнування коm-

tів д.пя реuонту д:ворJв .ху6енсь 

І<ОГО ПО.UОВ ІІІІКЗ петра Anoc toл:a 
wa То.истнх у w. Глухов! . 

f147 р . 

9746 І7І76 Сnрава про ваwагания Троіць 
Roro І.n.11tнсьІ<ого Чернігівського 
1.1онасrиря nрив.аа.сниrи З!озоnоьку 

p;ni.f!D під с . Пepe.uxlow ІіІепtаків І7 т1сtоп Ьн1 
оькоУ сотні Сtар::>~6ськоrо по.11 ~~4~fчия 
кУ . 1752 рр . 21 

J.PJ._ Jl°"PJI УРСР І<іМ 3•1r~7б - І2r 
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.".-. доооnро· 1 3 А rол о В ки 
О /О KONel>' 

97Ч7 4849 СправІ! про 

видачу гадяцькоr.~у поJІковоиу 

с удді: Івану Родзянку по;цороаньо 

на поїздку в с .• К/'НЗ!ІІі:вку :ЗЗнкі -
ської оо'І'ні Ніжинського полку т 

u. Хорол Хорольської сотні Мир.., 

городсьRОГО ПО.11КУ ; 

по:відо1.1лення адuіністраціУ 

ЛівоСіережної Укра їни про купі вJІ 

кінськиw~ заводаШІ кірасирсько

о поАКів у uісцев ого насе.11еннл 

кобилиць , придаrnих ;цJІЛ цих за-

водів ; 

захоnJІе11ня військоБиu канце 

лярис1'01о1 Іваноu Котляре11сьtи1.1 

.оня у С'І'О ЙЧІІКЗ 3інківськоІ СО'!' 

ні Гадяцького полку ; 

пfдmукання вакансіУ для 6увш -

:;~;:;:к~;~о~::~;к~~;~:111еu !~4~;::: 
янова. І749 рр . 22 

І749 р . 

9748 20807 Справа про надання 6унчу1<0во 

му юваришу ffкову !Саулі за його 

JJYЖdИ у пі;ц;цано'J'Во вільних вій 

ькових 1100110JІИтих "а військово 

аотнни з ~.мина нар . О::трt на 

ре6лі Пеrрівоькій . 

9749 2096І Справа про арешт в Кродевець 

ій сотні Ніжинського полку без 

аспортних 6іг.ІІих кріпаків Іван 

жовтня 

Г749 р. І2 

· Попова та Тараса UООина з дpy:roi 9_12 чер~н1 
OD і СІІІ!ОU і відправку ЇХ ДО п - Г749 р . 7 

ів . 
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9750 60 uoc . Спрзва про розс.1J;цування 

вбмвсmа роrного квaprepwtcrpa 

Сер6Ського гусарськоrо по.1ку 
L,t.Іитра Іаїнова козакаwм с~ Сиеf ·в

кв Борзенської сотнt НіJИнсько 

го rто.ІІКу , orawaнou Іваноu l(;fщeL 20 тра:еня 

3 TOB8ptll8UM /вС ЬОГО 24 '10.l!OBi ч~g~УАЮ 
ка/. І75І рр . Зб 

975! 6Iuoox Справа npo вбмвсrво Дани.nо~ 
Чepe;цirnчetiкou ииrе.11.11 u. C-rapi 
Сан!Іари По.11tавського rтoJII(y пerpp,f ~~~ого 
Маричо . І7,9 р. ІО 

9752 Пбuос1 , Справа rтро суnе:Qечку за с . 

Чеrтелів КисиJІfвс ької comi: і с . 

Гус !ц1ку Бер~з1шсь~ої со тнt ЧеР-

11f r Івського rто.111\'у uiz; священикоІJ 
. с . r.окниоrе Березинської comi 
Ciueoнou rаrницькиw і Аого сина 

ІАІ rваноu і 1осмпоw та генераJІЬ ~ березю 

ниu лімкарбJєw 1.!11хай;:оw Скоро- ІО 4~ічня 
rта.11.с ькмu. !750 рр . 410 

9753 32337 Справа про суперечку ;~tрупни 

обозного Га11.яцького. по.пу Басм,; 

БиКОВСЬКОГО 0,1ени КimU)З'ffBIO! 

за СПІUІ.ІЦкяу свого перuого чо,.110-

вtка , обозного Пмrавс ь кого ло;. у 

Івана 11еве11ця , з Іtого rмеuінтt -

каuи , вJnськовиwи това.РИmаwи Фе І4 берез11 

дороu Дwн:rровичеw і Фе;цороu Ів а П4~і'чня 
новичеw JІевенцяwи . І750 рр . 42 

J.PJ•· Л\І.Рд УРСР 1966 ЗІ• ,ot37$ - 1Zr, 
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9754 32338 Справа лро сулере'JКУ за сfно 

~ать wtж обоз ни.1.1 Полтавського 

лoJJKY Андрtєw Руновськи11 , :вііі

І:: ьковиt.t 'l'oвapиmet.t Федороt.t Дwит-

ІРовичеw Левенцеw і обозни w Гаді/ ~6;~~;g; rt 
~ького по.11ку Взси.11еw Еиковсниw І?49 р . П 

9755 32339 С 11рава про реuонт мостів f 
ребель по дорогах ПоJJтавс ького ~ ж:~~~о-

t~ олку , І749 р . Іб 

9756 32340 Справа про взаєwні образи мі 

Рс авуло1.1 ПоJІта:вського полку Яко 25 січня 
ow Козе.11ьськи11 t по.11тавськиw Е4~- вил 
ПОJІКОВНИКОІІ Андрієw Гор.11енком . I75ga рр , 34 

9757 3234! ЧоJІОби'І'на козака О~.!ельницьк ї 

сотні Gи ргородського по.ІJКУ Кін -
ра'І'а Слюсаря про хабарництво і 

здирство війс ькового канце.1111ри -ro Rвітнл 
та Хоuи Леон1'9вича . !749 р. 

9758 32342 Справа про наwагання абmито 

ва~ого запо~ожця Сте~ан~ Рудя 1.f.t>tЖМО
звт.11ьнити вч псдат:к1в t повин ~;ttЄШ 

ностей сво~ гослодарсrво . , П'19р. 

!748 р . 

9759 32343 Справа про стягнення штрафу 

в 50 крб . з членів К~нцеJІЯрІї : а 
несправедливе вирішення справи ІЗ сі<~ня 

військового канцемриста BacИJJJ П4~~ВНЛ 
ВИооцьRоJQ . І р . 9 
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І "-~ І .......... ........ 
КроІм•о 

І "'"""'і~ •М<!ОО •t••І 

1749 р , 

9760 52344 Сnра:ва npo nорУІІення Гриrо-
Рtєw Оарогра.11.ськиw , сотникоw 

Рuе.1ьницько7 сотні Миргоро;nсько І>о 
~ квіn~я-

:~7~~::~~ку з(Іірfгання со!'ен ІВ mgн~. 
14 

976І 32345 Справа про спір за .11іс uia 
о.nта:всь~rиu пс.nковиw ка~ще.1ярис 

;~: ::~~~::u л::;~е~!'~Р:~~~~:~ 7ІН9 ч~~внh 4 

9762 32346 Справа про з.110nживанн11 наRа -
· их оо!'никtв Кере6ер.11.я11ськоі со _ І~е~~:Нf 

11! По.nта:вського noлRy . І749 р. І-2 

"Соо6!8,енtє" КанцеJІ.Ярt Ї :в Кo
rwtolю про оекретні спраnи про 

1nересн.1ку ]J.ОНЄСе11пя ПОJІТSВСЬRО

го полиовннка Ан.JІ.Рія Гор..аенха з 

прохаюt.111.1 передаn~ .11.м c.11i.a.cna 
t CfJ.Y Васим П11.1а1.1ар<1ука , .ІІRИ А 

пере(Іуває піJІ. c.1.fJІ,cnou в Коwі - І6 qервня 
~JI . І'749 р. 3-'5 

9763 92347 Сnра:ва про :виру6ку .1.ісу , вик -
!!ІЄННЯJІ.У'tf , ЗВХОП.ІІЄНН.ІІХJ;ІІ,0611 , 

no6oi та Ік~rІ каск.хьстве 6унчук -
вого товарка~а Петра Па:в11.о:всько

го ка.ц козакаw.и і сrаршиною 

Ки[ІІенськоУ ra Ор.1.11нсь1<0У соrень ~6 ~g:~~~ а 
По.пrавського по.11ку . І749 р . 14 

.ІРJІ. Л\\РJІ УРС~ lge/i З•• _..)тt -' t2т. 
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9764 32348 Справа про перее.11tдування і 

оО:разк еотника 2-Ї По.11rавеької 

еотні Івана Черняка nо.11тавеьКІІ 

по.11ковникоu Андрі:є~.1 Горленкоw 

t полкови ~.1 обозниu Андрієu Су- 2І-ЗІ трав я 
. новськиu. І749 р . 5 

9765 32349 . Справа про п~редачу в Генер -

9766 32350 

льни!! в і йськови!! суд аптте.л:яц:ІЇ 

сотника П по.ІІКової По.11тавської 

~О'і'ні Григорія І!ІтеІJИ на рtшенн 

ПOJJKOBИU судоІоІ ЙОГО спору зв 

грунт 01 rтушкаревоьR 11 1.1 дівочиu r?~~::iя 
uонас'!'Иреu . І749 р . 6 

Справа про спір за І5 родин 

пі;цданмх жите.11ів с . старі Мmн, 

uіж по.птавськиw ПОдl(овиu канце 

АЯристоw, згодоu значкОвиu това tж
шеw Ні:иинсь~щго полку" Тиuофfє 

JJевенце~ і сотникоu Ве;:~икоО:уди ІО червня 

ськоУ сотні По.11тавського поJJку j~4~~того 
Андрієu Сулиwою. І752 рр . ІІ 

9767 32З5І Справа про предсrавлення ос ву-

.11а Полтавського по.пку Івана Су 
лиuи до нагороди за с;rуж6у під травня-
данськиuи двораwt . ~g9н~. І5 



9768 92352 
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l'"""'j"""' ~."... . .... 
Справа про спір з!І зeiu:D uіж 

~озакаWІ і c"aIJllKHOD Бі~ЦЬ!СО{ 
о"нr ПоJІ'І'!ІВСЬКОГО ПО.u\'У "а C YJJ. 

ею Мирго родського по.11ку Федоро 

6унчу1<о:виu "оваришеu Jваноu j~ ~~~~~;; а 
~:);ароградсьюн~и . 1749 р. І- ІО 

про розслі;цу:вання спорів за 

еuлю ui.a: по.rчанаuи По.n"авськог 
~ргородсьхого no.n:iв . 

23 :ІОВ І'НЯ 
6тсrопа в 
!756 р . !2-!6 

9769 32353 Справа про передачу на розе.а -

9771 32354 

дування с пору за зеІІ.UІ ra взає -
ні наїз.tи ui:a гeнepa;ii -ua Ropou 

кн . кан"еuіроu І 6унчуковиu. ro Іб червня 

варнrп еu Федороu Sен1<овськиu . !749 р . 

Справа про збирання no;iiraвc -
ЮНІ ПОJІКОВИU канце.ІЯриС'l'ОD ти

uофієІІ Левенuе11 доку11ен"і в про 

право ііого "e•t , )'ХОВИ значков -
го '!'оварииа Параскеви U:rркиної 

на о;цераання вtRськового по;цаr ЗІ "равня 

·ку з u.ІІИна Бамсного на Герасн 61~~~~го 
11і:вські іі гребл.J пор . Ворсклі . f750 рр. 23 

977! 32355 Справа про опtр за зеwлD wi: 
протопопоu Іваноu Ш!І".11яренхоw і 

у;цовою сотника Соко.11ьськоУ сот 

ні По.11тавоького полку Во.пхови- ~: _іЕ~::я -
цькою. 1749 р. !8 

Ар70<. 11 \\Рд УРСР 1$184 Зок Jt)76- І?" 
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9772 32356 Справа про нІ!J(ання по.птавсь о-

111 nо.1ков'оuу нанце.1яристу Thuo 
фіl'! JJевенцю звання значкового g ~~~~;11 
то:вариmа Ніnнського по.uу . !749 р . 7 

9773 32357 Спрtава про стягнення 3 келе !4 л11пяя 

6еРJІ.ЯЖ:!>К?ГО соtЮІка Uикиm Коtr§7~ёtопа~а 
зе.nьського оу;цових видаtкfв . !'750 р . ff7 

977 82359 Справа про відправку і Фін-

.nян;nІю в поJІК трьох гусар Гру;з н

оького гусарського полку , за -

ли111ен11х хвориt.111 в "'· Нові Сан - ~ і~rт:;-
.аари Полтавського полку . І749 р . 

977 32360 Справа про зеuе.nьні утиски, 

9776 3236! 

9777 32362 

чи нені козакаu! nocпo.irиtиwHe -

ворощанськоЇ соrні ПоJІtавсько 

го попу переое.1енця11и -о.цнодво 

цяtlІІ Української .1Інtї . 

Справа про оуперечки за зеu 

JlJ) t.Іf. WКРГОРОАСЬКІІ LІИ t ПОJІТав 

СЬКИІ.ІИПО.1'18НаІ.ІИ , 

Справа ~ро ' по6о і І грабунки 
соtнян ВласІвськоУ comi J.!ирго 

родського полку коuандоl'! Ново-

ОСКОJІ:ЬСЬКОГО .nанд- 1.1і.в.і цького 

полку . 

Іб червня 
З серпня 
f749 р. 

!2 ЛИПНЯ -
9 серпня 
!749 р. 

!2 JІИПНЯ-
ЖОВ'І'НЯ 

!749 р . п 
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977 32364 Справа про суперечку за с.ІІ. 

~ ерняківку По.1'!'авського noJ1Кy 

~іж гeнepaJI-wallopow кн . Кaнt'f!wi 

Wow і у;цовоu С'!'аросаНJ!арtвсько -

о сотника Мзрtєю Sанковською . 

9779 32865 Справа про напад ХИ'І'ЄJІfв u. u 
~шеньки і Царичанки ПОJІ'І'авсько 

о nоJІКу на вапу купцtв/ які 

21 серпня 
!749-

l ""'"'J~ •М<JОО uoor 

24 JJHCTOП да 
1752 рр . 92 

І! ld . Вороніжа Нf&ІІНСЬ!І:ОГО ПОJІКУ ЗІ серпня 

рряwува.11и до SаnорtзькоЇ Січі з r~~ого 
горі.пхою. 1750 рр . rт 

9780 32566 Справа про спtр за зеu.аю wi 
козаком РешеrиJJtвськоУ со'І'ні 

По.11'!'авського пот:у Яцкоu Довго 28 серпня 
полиu f соrиянаuм СХ:тапfвСЬІІ'ОЇ ~14~~В'І'НЯ 
соrні 14иргоро;цського поJІКу . Г750 рр. 

9781 52358 · Справа про в1нІ,а у вt;цставк 

:вН!ськового 'І'овариша І.Іикитм Зв 25- 29 вере ня 

раки . 1749 р. 7 

9782 32369 · Справа про оп.пату прогонів 

;цо u. Г.иухова ке.11.еСSерJІ,янсь:соwу 

ZИ'l'e.u> Леw•яну Устиuениу , вик- ~~~~~;;:я 
Аиканоwу в Секре'І'НУ коutсію. !749 р. 4 

J.PJ•. Л\tРД УРСР 19" ЗІ• ... 37б- І?<. 
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9783 32370 Справа про передачу :ї Гене-

jРа.11ьний вfЯськовий crn скарги 
полтавського по.ІКсвника Андрія 

ормнка на побиття його піддан 

Іного військовиu канцеляристоw А дж~і~~;ня-
tр.ієw ЬІіницькиu . 1749 р . 

9784 32371 Сnрава про пересилку в Прилу 

~ьку полкову канцелярію скарги 

r~олтавського полковника Андрія 

орленка на захоплення 20 кіп 
:іого конопель .івашщькнu сотни - € ~~Е;~~я-
~оu Федороu Свірськиu . !749 р . 

9785 32372 Справа про пересилку в Полта -
ьку полкову канцелярію скарги 

frмтавського полкового судді 

~игорія Сахно:вського на військ -
~ого канце.ІІПриста Федора Ле:вен-

µя за напади на хутір і утиски і9в~~;::~-
рідданнх . !'749 р. 

9786 32374 Справа про скарги значкоБОг 

товариша Полтавського полку Ва 

силя Геге.'ІИ на бунчукового тов -
риmа Петра . Павло>JСLFого та Ро- ~~~я 
wенське соrенне правління . !749 р. !8 

978': 32375 Справа про призначею1я :аt й-

ського!,Іо канцеляриста Петра Бо -~\:g~~~ 8 
дановнча військовиu товариmеw. !749 р. 6 



9761 З23'76 

9789 
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Справа про скаргу козака 

Нехворощанської соrні Помавсь 

кого поJІКу Лавріна П!и111єц ького 

на захоп.11ення його грунтів Ус

пенсь~mw Нехворощаноькиu wоиас 

.тире11 . 

1748 р . 

к"1 .... 

15-17 
.iиctona.i.a 
1749 р • 

1·~··:j"~·· ..,...,. .. ". 

82378 Справа про вбивсrво значков w 
товари111еJ.І Полтавського полку ФІ -5 .иисrоnа а 

JІ;ОРОІ.І Uазуренкоw СВОГО 0.І!УЮ!ТЄ r~r.;HЯ 
.im овчара Uатвія савченка . !749 р . 

1749 р. 

9790 Справа про на;цання по.пrавсь 

коuу ПО.!.ІІ"овоuу обозноwу AнJJ.PiD 

РуНОІІСЬRОW)' уиіверсВ.Іtf Канце.111 

ptr на право осадаення СJІоОо~н 
на ІІого грунrах по р . Орчику . 

1748 р . 

9791 32380 Cnpa»a про суперечку за пас 

пом~tий груи'І' з са;цоw і вtпин-

29 .tистоп~а 
І749 р. !2 

цею wІи вtІІськов1111 каице.~ярист<t~~4:-сrоп ІJІ.а 
~::н:я~::р::::::р:т:~:~н 9 І~~gв~~ 12 

!749 р. 

9792 3238! Справа про напц гаі!;Іtаwацько 

го загону на irapay.1 Ор.~ІянськоУ fl- 2B иовrю 
corнt . 1'749 р . 4 
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'"""~- 1 к•""•"· 
• ок•р.~ 

9793 32382 Чолобитна абmитованого сирго 

родського полкового осавула Ант -
на Волевача про пrжскорення роз 

гля;цу його суперечки за задніпр -
вські зе 1.1лі з в.11асівськuuи і кр r7 т1стоп~~а 
ІлtвськиWІсоrnями . І'749р , 5 

9794 32383 Справа про зві.юьнення 01.1е.nьн -
цького сотника Григорія Оотро

градського ві;ц участt в ко1.1ісі Ї 

по розгJІЯ;цу суnеречкн за зе 1.1лю ~~ :~~~~<Іп.а 
в Га;цяцькоwу полку . І749 р . 5 

9795 32385 Справа про видачу поJJ'і'авсько 

llY полковнику Андрію ГорJІенку Іб JШтого 

Іnастто ртtв НЗ ПОЇЗДКІІ В І.Іоскву , И4а~резня 
!петербург та назад у Пол'l'аву . І750 рр . 

9796 323€6 Справа про призначення війсь 

ового товариша Данила лаврен-

~~::в~::::о~0:;нсько! .сотні і~~~~-

9797 32387 Справа про переш1сання указу 

титуд01.1 /Івана Антоновича/ , 

иданого Канцелярtєю у вереси~ 

- І74І р . абmитованвuу осавущ 

Ьолтавськоі' пмковоЇ артиле.ріЇ 

h'иwo 'fliю С.луцькоt.ІУ на право зби
Іnання вtйськовоЇ частини з його 

~::~~ при с . Петрівці на р . Вор 1'7~~яр. 

ІЗ 
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979€ 32388 nСоо6щепtє" СекреrноУ С.!іlІ.-

чоУ коuісіІ в КанцецрІю про не 

доведеність значковиu товариmе~ 

Черні r івоького пол-ку Григорtєt.1 

Вопинськиu звинувачення 6у11чукс 

11 сго товариша Васи.ІЯ ;іІероmе11ка 
у п:ідпа.!і Іtого µору. 

9799 Донесення nо.атавськоrо по.1-

ковника АнJІ.Рtя Гор.аt:!нка про пе 
ресилку наново 010рш:еноrо , за

utсть зropi.ii:oro у r.rухІвоькr· 

пожежу І748 р., атестату про ви 

6tp старшиною , сотника11и , вНІсь 
КОВИt.ІИ t значковиІоІИ товариmаІоІИ 

Kp.i••" 

П грудня 
І749 р . 

~~=~в:::~: ~~:::~;~г~6:з::~о 2Ь4~а~~я 

9800 4І02 Справа про посиJІ1Q' з Староду -
ськоrо по.11и:у тес.rярів ;ц.е по6У-

!Jtови фортеч-них воріт і пі:~,йоw- і~~~~::; 

l"'"'"'j "··· ~ ... - ..... 

них wостtв у w. Г.rухов!. І749 р . 23 

9801 42!5 Справа про вJдсИ.ІІ!І"У :в Се:вськ 

провінцt!!ну ханце.ІЯрtю спІ!:Іwа-

ного в w. Козельці се..ІІЯнина-вті 
кача Павла , кр!пака ри.~~ьського 

поwіщика , ві;цс тав ного niJІ.ПOL'<OB .11~~о~~чня 
пика Імненка . 1749 р . 
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9802 4330 Справа про роз111у:к на JІівобе-

реа:нНІ Україн! 1о1оа:аRського поса -
ського о.~ексtя Г.r.отова , арешто

ваного реmеrк.а:tвською сотенною 

канце.tЯрtвю J втtк111его з -пі;ц 26 січня -
карау.JУ . 1:r.!J~r~~ 6 

9803 4303 Справа про пересиJІІІ'у в Га,цяц -
Ік у по.11кову каtщемрІю на розе.ІІІ 

Іцування чоJІобит11ої .tУ<Іенського 
nоJІКового обозного Івана і()'.nяеІ 

ки про загиСІель 300 овець , які 

13 аJrИши;~иоь Оез ;цог.11Я,цу Внао.1~ідо 
jn обиття пІмани1о1 І~ІИрrороІ(ського 

~nот:овника ГаJІецького ,цо 11епри-

то1о1ноо rJ Ух пастуха • та про від г~у,цнн 

"8ову полковника ві,цшко;цувати ~ ~~езня 
~арrtсть овець . !749 р . 

98()11 4300 Справа про переси.uу в При.11у 

9805 4299 

цьв:у ло.ако:ау канцемр\ю ;ц.пя ро -
с.11і;цуввння чо.11обиrної овнценю: 

с . ІJатв іJвка Івана ВаспJІfєва 

про нeon.rary Jiowy боргу віfu:ьк -
ви1о1 товариmеw Федороw І.!аке;11,онс -v .Ш!'ОГо 

КІ!І.І . !749 р . 

Справа про наvаган11н військ -
вого товариша Васи.~~:н І:інурчевсь 

кого стягнути 200 крб. боргу з 

вfдкyrrur.иra При.tуцького по.11Ху , 

~::~~~~ого товариша rвана Нови 2~І~~і~~~н І2 
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98а5 4298 

9807 4297 
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Іберезt1я 
І749-
6 листопад 

І .""."'і~ . .. ,.., ..... . 
Справа про апір за спадщину 

-~хай.па Шк.паІJІевського 1.1 і ж його 

инаw бунчуковиwи товаришаии 

Андрієw j Cтe.tiaнou та онукои 

буmукови u това риmеu Павло11 

!J іклаmевсьJ<и1.1и . 1750 рр, IS 

Справа про пересилку до Олі -
ЧОЇ про образи КОІ.Іі:сії 'І"ОЛОбИ'l' 

ної значковогс~ тов ариша Прилуц -
кс~гс~ по.пку Дениса ТИ1.10111евськог 

про напад на ді w , побитtя і по -
рабування Rого і Ііо го друюнщ 

пj дпрапорщикоw Глу хівського 2~ ~;~;~~ 
гарн ізону rвано1.1 !.Іир овиче1.1 . І749 р . 4 

9808 4295 Справа про наwагання 11онах11 і 

ГлухівсьІ<ого Успенського дів оч -
го ионаоrnря Олени Заруцької 

одержа ти від з ятя , ві!Іськового 

товариша Ііарка Петрункевича ре 

че й пок!І!.ної дочки . 

9809 4294 Спра ва про стягненн я з ніжи -
4309 оького Rупця Діаwантія Авгерин -

4 лютого
І4 берези 
І749 р . 

4353 ва недоп,11аче нного і ндУІ<тового 7_24 JJIOToг 

збору . І749 р • 

.IPf•. Л >І РД УРСР !9$t Зам 1'1315- 12r. 
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9810 4292 Справа про переt:м.11ху в Гене-

98ІІ 4286 

Іnа.хьни й військовий суд на розсл -
nування чо.1106итної крОJІевецьких 
вящеників. о.пекс і я Федоровича і 

~кова Уаковського про порубку У 
~ foy вtІfо ьковиw: rсанцеJІЯристоw 24_28 люто 0 
lzr.ew•янow: Огієвським. І749 р , 5 

Справа про усунення канце.ІЯ 

~:мста J.!aniя ~анасьєва з noca І4.серпня 

ди прото1:мtста Генера.1.ьного g4і;ресня 
військового cy1(J за хабврницn~ 1'750 рр . ЗІ 

98І: 4286 Справа про надання гезеJJю 

J.І аргасову нової квартири в t.t . ІЗ-Іб 11. юто 0 
Г.11ухов t . І749 р , 5 

9813 Справа про поверення з вtд-

пустки на с.ауа:бу в nо.ц nl;ir,пop -
чика Вяrеьхого драгунського по -
ку грузинського КfІязя JІ:ави;~r,а 

Баратова ; 

донесення грузинського двор -
нина панаса Сул:ієва про ВИJІ.ачу 

lto.uy nосапорта ;цм лоУз;!!хи з 

родиною :І .t.ІОСІІ'Ву . 

9814 4284 Справа про аб111итувания бунч -

І2 лютого 
ІВ берез~ 
!'749 р . 

Rового това ри111а Петра Ореховсь .1.ютого-
ІJg~е~~я 
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:: 1 ::~1 '"0'0"" 1 ···-1·"·"'j~ .... " •"""• ...... 
981 4248 

9816 4251 

Справа про розс.11tхування хо 

нооу нJ.иинськоrо полкового кан 24 JlЮТОrо
цеШІрис f6 М8ІWИІІа Qrf!ІІЄ:ВСЬКОГО ~~~; 
па нlжинську по.tко:ву старшину . 1750 рр . 47 

Справа про передачу скарги 

писаря nor. ap:::ькoro 1.1агfстрату 

Сави Eap.ii:yя про утиски lloro , 
інІПих чинів 1.1агtстрату та 1.1! -
•ан 11 . Поr ара СОТНИКОІІ Во.11о;ци-

WІРОІІ Co<!o.teвcьnw на Рf•ення 

.старо;цу6Сьr:ого по.аховнмr:а Федо azo_22 гр; ня 
Іlаксиwовича . 1749 р . 9 

98If 4252 Справа r;rpo за1.1іну <!унчуr:ово 

9818 4255 

со тoBapri!Dз Якова lураховськоr . 
:в r:owtcJJ по jХІзгщу зеuе.аьно 
го спору wia по.вховникоw 3-го 
ко1.1nанtRськоrо по.пу Гнатоu 

Час1111коu t <!орзенськиu nротопо 
по1.1 t:вано1.1 д.У<!янськиw інw111.1 

<!унчу!fовиw товариmеu та про 

11еправо11tрнfсть спро<! Ніиинсь

жоУ по.uозої канце.ІЯріІ весw: 

.n~страння з по.tковп1оrо1.1 Часин ~5 ":~~о-
коw у фoput ухазі:в . 1749 р . 8 

Справа про повернення :в по.m 

;ценщи11:а аувmого капі тан-nоручи 

RЗ .аеRО-гва_mі ї ПреоОрЗ!ІеНСЬ!tО r<>к~f";~ чия 
.по.1ку Васм.111 /Jировича . Г74З р • 

.1.'1•· /1"1>!1, УРСР 1985 З•• NJ7~ - 11т. 
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9819 4256 Справа про органІзацІD зеІор 

вtдоwсrей про старшину , аеІmи" -
вану 3 І8 JIOB "ня І740 р . ло 25 а~ :~:~го 
JІИстолад·а І74І р . 17f9 рр . 

982( 4394 Справа про повернення вfІ:Ісь 

ковоuу канцемрио тv Якову Го.tя 

ховськоwу двох родин lloI'tl лt,ц-

с70 Ідків , записаних до стану ві .tD"oni 
JІЬІІИХ військових ПОСЛОJІИТИХ . 1749 р . 

9821 4387 Справа про 11аuагання хозакі 

9822 3745 

с. єсuані Г,.11ухімькоУ оо"нІ Ні 

nинсько го полку /З роди1114/ оде 
аати 11ідтверд;sсп:1 с:Е.оє1· на,11е:s. 

ності до козацького стану дАЯ 

за1106ігання нautpy осаву,.11а Ген 

pa.n.нo'l ві11ськовоІ зрти.11Р.рtї 

Се1о1gна карпііt"и привернj't:І Іх і 

пtд.цанс""о . 

Справа про лере,цачу с . Коро 

винці РоuенськоЇ сотні JІу6енсь

кого лод:!(у з во;юдіннл 6у11чуко-

24 J1Ю'І'ОГО 
І749 р. 

вих товаришів По.11у6откtв у в.11ас 7 вересня 
ність сладкоє~.tцfв .~~у6е11ського ~~4~~р:ввя 
ло.иковника J.Іаксиuа ІJJ.ІІЛІ!Іенка . 1750 р . 193 

9823 4389 Справа про •орtчну виде.чу І2 .а:ютого 

500 кр6 • .Uнко.а:аЇвоькоuу Пусmн- П46fчня 
но-Рих;йвоькоwу uопаотирD. І752 рр. І2 
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:: 1:::1 ·"····" Kp.iln• 

9824 4396 Справа про пов ерие11ня вtйсь 

Rово1о1у ханце.uярис ту Якову Гом

ховськоuу д11ох Р,.одии йо го пtд
сусі.цжtв , записаних до .с 'І'аиу ві 

JІЬИНХ Військових ПОСПОJІИ'І'ИХ . 
J!Ю'І'ОГО 
!749 р , 

9825 СпраDа про скасування боргу 

з вІдкуnщика ХJJібних зборів у 

11. Середина .Ьуда середннобузян

ського віІ!:'І'а Леов rія Вос.хобо Іін і' 
кова зв х.1.іб , зібраниіІ: у сtчиі - !'І сtчня 
rрзвиІ 1748 р . , якиІІ загинув r:~~ro~a, 3 
nfд час no.1:e11 i в міс'І'ечку , І750 рр. ІВ 

9826 4409 Справа про надаІ!Іfя вfдсrавки 

козаку Першого компанt Р.ського 

/ С'!'арого часникового/ полку на -а~ .._~~І' -

вfрноУ корогви 1.1.асу Паnuаренк • т9 р. 5 

9827 44І3 Справа про передачу в Гене·-
ра.льниn вtІ!:ськовиІі суд чоJІОбиr

ноІ козаІUІ Борз_енськоУ сотні Н і 

ZННСЬІІ'ОГО ПОJІКУ Семена Биnбаса 

про недодачу пововникоw Першо

го Rоt.~пані ІІського по.11<у Васнле• 

Часником аа.ІІУвання за службу 

. у І735 -І7~0 рр. в компані і\цях , 

'!'S про захоплення ниt.1 йоrо rрун 

'!'У І двору в .i. Борзні . 

Apr•. ,1\IPJ. 1-'РСР 1956 з .. . ... 314-11<. 

26 JJIO'l'OГ -
6 берези 
1749 р , 4 
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9828 4420 Справа про вJдоиJІХу в ОрJІов 

оьку провJ1щJ Ruy канцецрію бе -
лаопорrпого оемuина Григорія 

Бу.ІІJІвtново з ;!І.ру.анною t !'рьоwа 

;nітьшt , арешrованих в о . Чарто І7-ІВ ПІ!'О 0 
РІІУ Г.Q'хfвоькоУ оо!'ні . :(749 р. 

9829 14420-2 Справа про вtдоиJІку в Севоь 

ку провІнц!Rну канце.mрію без 

паоnорrної се.иянки Є:ІІдокtї Ua 
каровоУ . 

9880 4429 Справа про передачу на роз -

І8 JІюrого 
ІО квtrня 

(749 р . 

сJJ.t;цування :в НІаиноьку полвову 

канцелярію чолобитних - козакІв 

ШrтовалtвоькоУ оотні Іл.11 і Воо 

кобfІІника t Сеwена Шуби про на: а

:n.и на доЮІ , nобоУ f безnf;цстав 

ні :ipemm їх талова.11івоьЮІu со 

ниІ<оw Ша:сиuоu Соханоькиw ; 

у,;аз канце.аярfУ оrародубсью 

wy поJІwо:внику Фе;11,ору J.:аксиwови 

чу про забора-ну однщворцяww 

вно.11аниw з У'краІноької .1tнії но 

заробf!'ки , nо:вер!'атиол на Jliнt1 

;11,0 1.1а!1буrнього ІІро.ааю , !'а про 

покарання !'ІІХ , xro повертаrиwе r5 JJD!'oro 
Г749 р. "'"І 
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983! 4400 Справа про виwоrу генераJІ-

983 443! 

~айора ФроJJ.ова-Багреєва вислати 
"а с.пужбу в ПОJІКИ лоручиха Санх -
JІетербурз ького драгунсьвого пол 
~у захара ІЗНОСІ\'ОВS з ІJ ' Л'l'ЬJ.18 
рагунаии і ротного квартер11ій

mа Тверського драгунського 

лoJJ.X'y Панаса Туліцина з трьо1.1а ~ ~~~~~ 
;Іf.РЗГJ'НЗІ.ІИ . !749 р. 

Справа про на1.1агання UихаІі- . 
.11а Савичею<а , сина покfRного 

бунчукового товариша Івана Сав -
ча , привернути у пІ;п,дансn~о дв 

родини козаків з с . Лучників 1§6б~~~~~ 
ВоронізьІ\'оі' ости! . !749 р. 

98S: Справа про наw:агання Пет{!9-

983 4434 

лавJJ.івсьвого ГJJ.ухJ:вськоNІ 11она -
т~1ря ліивідJВіІТИ збори в казну i ~:r00Н:~ 
з 1.1онастирського 11р1.1арку. І749 р . 

Справа про захо11.11ення уnрав -
TeJie 1.1 Гадяцького з аuку nору11и, 

ROl.t lda C JІOBИl.t 300 ІіОПИЦЬ сіна у 
гадяцького по.11кового хору!!:а:ого 4 з;в1~~:я-

l "'""'j~ ... .., ....... 

васи.ия Кова.uевського . І745' р . ІІ 

983 4435 Справа про захоп.1ення бунчу 

овиw rовари111еw: !Ь:овоu ОбоАОнсь 

ИJ.І двох барил rорf.!ІКИ у ІІІИНХУ 

рисmни , удови бунчукового то-

~Р~:о~;::а;о~:~:~~~ь:::і ~ §~~~і~і~о 23 

J.py" .1\\РД УРСР І~ 3•~ Н31~ - 12•. 
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ПР"~•-
3 А r О 11 О 8 К И 

9836 4432 Справа про по111и"rя нового 

одягу t вtдnравку до t-uлepa'l'Op 
2І .1JИОГО оькоrо ;цвору козака JІохвицької 
І5 6ерезн 

corнt .JІУdенськоrо ПОL'<У Доро111а, І'749 р, 14 

98"7 4457 Справа про звинувачення dув-

!:ІИW вt;цкупникоu fндукrового збо 

ру , вtІІськовиu ,-оваркшеw Ро!Аа -

ноu Яно:виu полковника О.11ексfя 

ІЗ:ВQ.ІІЬСЬКОГО В' олер.1:аннІ вtд 

Г.ІІИНОЬКОГО 'соrника AH'l'OHa КJІІJН 

нівськоrо 500 крd. хаб ара , за 

опрелt.11еннfr lloro вtдкупщикоu 
І1~дуtrо:вого збору ; 

проwеwорІя в МануіfІ!шrур-ко.~1; rі ю 

про олераання друкованих І 1~дук-
20 .ІІЮ\'ОГО 

цtlt по оrрижці овець ra про роз 24 rравн 
СИ.ІJКУ ЇХ в поJІкИ ;а,JІЯ вю:онаннл . І749 р. І9 

9838 4544 Справа про призначення буиqу 

ковоrо rовари111а ТhwсфІя Скоро-

пЗJ(сь:коrо зawJcrь бунчукового 

"ОВЗJ.ІІОІЗ Васи.t11 Краqевськоrо в 

коuісію по розdору скарги бувшо 

го qерніrІвськоrо ПОJІКовника 

Iзualt.toвa на захоплення рtзни~.ш 
2'1- SO 

особаwи rрунrів в Aoro рангових 
uаєrнос"ях . · · с~~~яр. 

9839 4763 Справ'З пре спір за с . ГИрз:вк 

КSраdуrівоької СО!'І!І ПрИJІУЦЬКО І 

по.ІІКу wia спалкоєwцяuи вtііс ьков -
го rовариша 'Гиwофія Радича бун-

чуковиwи rоваришаwи Пеrрон Ла- 21 ЛЮ'l'ОГО 
22JІИПНЯ 

щиноькиw f /.4a}(cиuow Ан'l'Оновиче~ І7119 р . зо 
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І74І\ р . 

9840 451+9 uarepi ади про гене ра.о.ну , 

·nо.11Ков І ta сотенні арти.tеріf;, 
при:в.11аснення nо.tковою сrара~мпо1 

ci11oaarell :zt.llЯ арrииеріЯських 

конеІІ, призначення старшин в Ге 

неральну арти.11ерtю , звІльнення 

Ух будинків від посrоЇв , пере-

п.11авка неприд.атних га р1о1зt , nf:zt-
готовха арти.tеріУ ;в.о похо;в,Ів . 23 .mтoro 
розс.tfдування па<tе:иносrі пуе:ка - І7Ч4-

рів :zto козацьк'ого стаtіу та tн . 1 вv~r:. " 
!749 р . 

984! 45Ч8 Справа про спір за грунти і 

uаЯ:но ula: коза'!кою Роt.tенськоУ 
сотні Л;убЄноького no.tКy Uарією 
Яковенковою та її сино:.~ знач1:0- 2І серпня 

виw товаришеu Лубенського полк 
І7Ч9-
25 травня 

Григорі єw Яковенкоw. І753 рр. 90 

9842 45Ч6 Справа про на1о1агання бунчуко 

вого tовзри111а ЯRова І.!Врковича 
С'fягти з wоаковського аптекаря 

Казиwіра Uеєра свІ Іt внесоR 

/IISI lfp<! . 94 коп . / в спільну 

'органtзацt ю і утримання в w. 
Глухові аптеки ; npo наwагання 
стягти борги з пацієнтів аnrеки І4z.овтня 

які не оn.11ати.11и Взяті wе;11,икаwен І749-І9 dерезн 

'" І75І рр. !ОО 
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9848 4864 Справа про взя'і'і'ІІ сві дчень 

з підполковника Іv..nьаького ланд 

uілfцько"· ло.п:ку Чернишова про 

розкрадення І<азенного о іна у фоР...S І грудю 

теці св . Парааr:еви на Українсь f'іtі'нІІ 
кіІі .11fнfї . І749 рр . П 

9844 5026 Справа про апІр за ка1о1інь w.1 -
Іва на wлипі пор. Псі лід хуі' . 

І.tостищаWІ , д:еJр наJІежниіі :!І.О wли 

на , зброю і'а коня з сідлоu упря .

жюі ко.ІІесаwи, захоплених у !Аики 

фора Маmурки ііого д1Щько1о1 , коза 

коц Почепської сотні Староду6сЬ(О

гс полку Прокслоu І.!аmуркою , wіж 

11иw і вtйськовиu канцею.риатоu 'іsв~~;~~ 9 
\иаксиwоw Великооовичеu. !749 р. 23 

9845 5028 Справа про вирубку реіітароw 

9846 4999 

9847 5035 

ІUJ:еецс~вим лу~і бунчукового това- і ~~?і;~я 
DИma Ваанм Кочубея . І71'6 р . 20 

Справа про вжиття захо;11.ів ;11.л 

а6езпечення на зиuу сіноu І<оне і~2ч~f;і=~ 11 

· ~орлос тних коuанд . І?49 р . 

Справа про пересиJІКу в Генер -
~ьни tі військовиіі су;11. чолобитної 

унчукового товари!Dа АртеJ.Іа мtх 

а npo nризначення повfренниw у 
удовій cnpaвt свого сина <!УІІЧУ 

1ового товариша Федора Мі хна з 

дружиною значкового 'і'овариmа 

Чернігівського полку . 
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1 ·~·--1-;,:: 
~•<ТОІ І ..... 

І748 р. 

9848 r725/9 Справа про наwаrаНІІя wІщан І2 оерпня 

1.1 . Почеп Па:~ма і Григорія Ру6ц вfвf~я 
перейти в козацьки!і стан . r749 р . 1- 4 

Справа про на1.1агання иtщан · 
· 1.1. Короп t селян ратушних сІ.11 . 

зt.tеН!ІІН1'И ПОВИІІНОС'!'і яз користь 

rенераJJьноЇ віRськової арти.11е-

рі 'і 'І'З повернути wіські зeWJi , 22 травня 

заХОП.ІJЄНі арти.ІJер і ЙСЬ}(ОІJ C'I'8p~f Ч4~fчнЯ 
І752 ' рр . 

І749 р . 

5- 81 
84 

9849 І725/9 Справа про повідоWJЄfІtІЛ по 

9850 1649 

ковників JІІв06ереиноЇ УtсраУни 
про зdfp і приси.ІІКу в СенаІ' 

всіх ,JJ,окуwеитІв Царювання Іван< ~~Р~rяня 
Антоновича. І749 р . 5 

Справа про спір з.а то.юку 

пfn с . С.1100:011.ою wіи. стар~виною і 

козакаwи Сwі.rЮІської сотні тз 

uснаха1о111 -упра1н1те.~uнm Сwf.ІІ"янсь 

кої во .11остІ Юн:во-nечерськоr 

лаври . 

квітня 
1749-
7 .ІtИСТОП8 а 
І750 рр . 64 

9851 190І- І Справа про утри1.1ання в Г.uу-

хівс ькоwу ООІ'РОЗі КОЛОДНИКІВ 

різt~ої статі в окреwх npиwt111e1 ~~16ня I7r. р. 
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9852 І9ІО-7 Указ канце.ІІЯрfl в Га;tяuьку 
по.11кову канuе.1.ІЯрію про переда

чу ;tt.JlЯ розс.nt.цувоння чо.лсdитноі 

козака с. Хухри J!pyгol по.1:1!І'ової 

сотні Охтирського nо.11ку Дани.1:1а 

:::~о;~~ :~~н~~зшу~< і повеt>- ~~9н~ . 

9858 І9ІО-8 Справа про вивеJJ.ення коvhа -

нf!Ісь!І'их конеІl з сtпокосних JІYft 

УJІ.DВИ dJ}І'І)'!.ї)ВОГО ТОварИІІЗ 3ИНС rч:~==Я 
вfї Чарнишової . !749 р . 

9854 1910-9 Справа про п ерешкоди , чинені 

гезе.tеw архіrе" тури Іваиоv І.Іер 
гасовиw в 6у;цівн1щтвt на Сварксt~

ськііі ву,JІJІцf i.t . ГJJухова двору 

військового канцеJІЯриста Сергія 14 черви 
Дергуна . І749 р . 

9855 І9ІО- О Справа про пере;цачу на роз-

сJІt;цування в Г.іі ух t вське сотет1е 

правJІ іння чолоdиrноУ посполиrих 

с, Хотwинівка Г.uухівськоУ соrнІ 

Нtжинського по.nку про кра;ці:аху 26- 30 тра я 
!коне й . !749 р . 4 

9856 І9ІО-І Справа про пf:Ігра6уваиня dун -

~уково го товари111а Івана rawa.111 r 
· :tого кріпакаwи , ;цвоюрІ;цнмш~ бра 

frawи Андр і єi.i Архипеи1<оv І якова 

~о.мникіииv. 
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:: 1:::1 ,".,.", 
9857 І9І2- 8 Справа про crrfp за дІ.'1Янк7 

зеuJІі на око.mціt м.r.11хова uia 
вtr.ськовиШІ каgцеJІ.Rр11ста1.11 Іва 

HDJ.I і Петроu Га,tt;1ХО:ВСЬКИІG1 f 
ГJІухіваьюо.t ufщан11ноu Назароu 

ШІкаренхоu . 

9858 І9І2-~ Справа про спір за рнdо.11овнf 

озеро nt;ц с , КоJІісникаІ.JИ Друго У 

полкової оооrні Нівинського пол

ку uіж :цвоюріДІІИuи братаии , віV 

КроІ••• 

ІО тра:rнл 
!749-
rl щ1ресн1 
І750 рр. 24 

. ськовиuи каице.mрис'tаwи !C'P11J101.1 ~ ~~~=~ 
і Панте.11еІІ:11оноu SЗбi.ii:aom . І749 р . П 

9859 І9І2- І Справа npo chip за с~нокосне 
60.11ото :s о.І!. Усівці пІ:ц w. Г.Q' 

хtв у с І вс ького свя111еник~ Гри го 

рfя Адаwовича , військового това 

риmа Івана fІуховича І усІвсько -

го козака ОJJ ексІя Шаwраєнка з 5 чер:енл 
гадяцькиw по.rковнихоu Петроw .fи~~; 
га.11.ецьки u . f762 рр. 

9860 !9!2- І Справа про розшук в rенераль 

нot.Q віАсьховоІQ' архіві :цокуwен 

тів 11 справt npo опір Оужуково 
го товариша Яко11а ураховсь11:ого 

з вtйтоw J dурІDІстраІJИ 1.1 . При.ду 

зв ГалицькиІі coren rтід с, ПоГDе6 

каwи /воно .а: Перевод/ Прилуцько 28 ~:gв~~ 

18 

ГО ПО.ІІХJ , ' !749 р . 4 
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9861 І9І2-І Сnрава про спір вt;D.С'fЗВНОГО 

ПО.ІКОВНИІІ"З Сеwена неп.,щ:nа 3 бу -
чуковиu rовариGІеJ.І Іваноu Гаuа

лІєю за сл. rаuаліїnку та с . с . · 

карпилівку та І.Іатухсвку Путив.ІІЬ lJ ~~~::я І-23 
lcьRoro повіту ; Г749 р . 26-42 

указ бунчуковоwу товари11у 

ІПеrру ПавJJовськоuу про явку в 
Канце.ІІЯрі:ю в судовІІІ: справі з 

uакедонськиw купцеw ДWитроu Ама -.пипня 

асІєвнw ; І749 р . 24- 25 
указ в Канцемрtю uа.аоросііІ

~ьких зборів про стягнення з чл -
Ін ів Генера.пьної вН!ськової кан

jцеJJ.Ярії m.трафу за приІfнлття до 

tnикснаннл чо.1106нтної жителя u. 
~е рекопа !Ja rueтa Cyбamt npo С'І'В' -
~ ення боргу з пуrив.11ьськоrо куп 

tiя Не.цосєкtп 11 . /І749 р . 45 

9862 І9І4-2! Справа про передачу на розс -

І;цуванвя в Ген еральний вН!сьrrо 
~и Іt суд чо.r~о6итної коропськоrо 

µtщанина ДМитр!І Варшавського np' 
Ь ахоnленнл wa rн t сслІ-криuки , 

Ьо6иття ~ого ra i1cro lІ.РУЖИ'иИ ra 
1есправед.r.иве с~гненt1л аренд

іОЇ пла'!'н в!йськовиu товаришеu 

едороu Тмхоt1овичеw 

Оnредfмннn про в~ачу кур • є 

3 вІ;D. де.rегацІ ї rенера.tьноf 

сrаршипи АО іuператорськоrо дв -

~~ї r;:о~~:е~:::::е::ч~0:~:~: -~~~з~~ 

!-З 

Див . спр . 
9868 



- -64 -

:: І ~= І ·" 0
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9863 І9І4-2 Справа npo передачу на роз -

сл!дування ніжинськоцу полковии 

ку Сеwену Кочу6ею ЧОJІООИТІІОЇ 

а:ителя с . _ Ф~стfвцt Jвангородt;:ь

коr сотпJ Ніин:нськоrо ПО.ІІКУ Пн 

ІРа 111!тв11на про несп.11ату ~стіве 

ЦЬ1<ИІ.І козакоw Григор! єw СІ ренко 

І2 крб . Ооргу та захоп.11ення Ора 

тоu Thwomew Сіренкоu на 29Ч Rpc! ~~ R~~тня 
І9 коп . i!oro власного 1.1artн11 . ~9 р. 5 

9864 Справа про зJУJІЗння t лоdитт 
козакоu КоdизЬ!fоЇ сотні Миха~ло 

!Ііаткою uзтері Тетяни mостчихи , 
20 травня 

і~чr~~я та погрози слаJІИТІІ П дtw. J:l 

9665 І915- І Справа про поdиття в!RСькови 
uи канцеАЯристаwи Іввноu І Пет-

pow ;неwировичаuи/- данченкаwи 

отаuана павм БиліонІІ'а , війта 

Єрuолу ОnанасенІІ'а та поспо.аиrо -

го сме.uяна КоваJІЬка з о . Трос-

тани Тоnа.nьськоЇ соrнІ Старо.цуб 

оького по.Пу , які на1.1ага.111ся 

перешкодити ЇІ.І захопити гроuа~ ІВа~:~;я 
ські зеu.1і . r749 р . ЗІ 

9666 1913-І Справа про неwагання удови 

учитеАЯ- інозеuця &5росинtї ПJІа 

тиченІаоі стяг!'И· з dунчукового 

rовари11н1 Федора Зопковсь1tого 

25 крd . зіз при;~tdаниR у неї ері 
і1~Єа~~я ний годинник . 

." .. /І \ІІ'дУРСІ' 191111 3•~ NS1'-12t. 

Справу 
nepen.иe 

~оу дві 
Ьdкладин 
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9867 І9І3-І Справа про наwаганнл г~хfв 

ського ю1те.nл J1)ека Івана Бури -
сова стягти І5 крd . С!оргу з си 

нtв переяславського священика 

Сеwена і Федора ДоС!роницьких . 

червня-

2! вереси 
Г749 р. 

9868 І9І3-І . Справа про ст 1гнення з ч.11ен 'І:в 

rенера.11ьвоІ вtІ!Сьwо:воУ Nанце.1111 

pt ї еrтра~у за прийняття .цо :ви 

конання ЧО.ііО6І!ТНОЇ DfЄ.ІІЯ І.І . П1 -

рекоп я1111чара Uзгwera-Cyбaurf п Іо3 6ерез1111 

стягнення боргу з путю:~.ІJЬс ь11ог ~:~;я 
купця Андрія Недосскtна . ft52 рр. 

9869 1918-І Справа про пере.z~.ачу на розе 

.11Ідуваняя у Севсьr:у пров! нці ІІн 

канцедлрію чо.1106итноУ гл1хі:всь 

кого и11те.11я J.11aca М!І'е.ІІЯ про не< 

ПЛ:З!:t' СЄАянаШІ Н:рупенськоУ ВО.ІІф

тt 25 Np6 . за x.1id та Ін . речі 

та про побої , dезnі.z~.с..-авю1Я аРЕ~Т 

f з ахоп.11ення коня з упрлац~ і 

санка1.111 ратuаноw волості пsнасt І!Jі~а~~~ня 
Єре1.1єУни1.1 . Г749 р . 

9870 1913-І~ Справа про лере.z~.ачу на роз -

с.11t.цування в ПрилуцЬІІ"У nолко:ву 

ІІ"анцеАЯрію ЧОJ!ОdИТПОУ :ВfJІ.О'!'tІ:ВН 

rn гусара Сербського гуоарсько ~ 
старого лоJІКу Івана І.lнко.11ає;~а 

про несп.tату виС!ор1111w козамu 

с . Івановець Варвинської сотні 

При.11уцького полку Ан.црtсu Гаркс 

пиu 80 Rрб . за «У!\ІУ горілки та 

дві куфи дьогrю . 

28 квіnш 

Рі~~"~. 

" 

Проw• · 

~~ · fЗКОІ> 
:зрк . 43 
Php. 986! 
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987І ІІ9І6- І2 Сnрзвз npo на11ага1mя військ -
вого канцеJtЯрисrо Івана Борзз

ковсьІ<ого nриuусиrи своіх д.вою 

рідни х братів Ввсим І ~.:ихаііла 

Борзаковсь:ких взяти участь :в 

ремонт! спіJ1ьноУ гpe6JJI п!д с . 

Некрасове Г.11ухівськсі сотнt 

Нівююькс го по,1шу . 

. 9872 І9І7-5 Сnрава про опрсеІу ніиинсько 

ІО ~равня 
21 серпня 
Г749 р . І! 

го поJІКового micapя ЛЬ:ва СQро1п 

ІJЗКJJасти аре11т на врожай з ран 

гових зеuе.иь по.икового писарс т ;;,~~ ;Е~:я 
захопJJених рtз нюm ВJШсника.n1 . 1749 р. 

9873 І9І7-6 Справа про передачу на розе 

JІід1ВВННЯ в Прилуцьку ПО.І'ІКОВУ 

канцеJІЯрfю чоJ!о6итноУ зпачково 

го тоВЗfМІІІа Прк.tуцького nолху 

Якова ~l!-:;аиовськсго про його. 

спір з кошншtІІцеw П-го ко,wпа 

нНіського по.11ку І.!Ико.11011 Нозня

коu за посnс.питий грунr в с . 

Березовиця СрІ6ряноьксї соrні 

При.11уцькоrс по.11ку . 

9874 !917- 7 Справа про наuагання значкс 

вих rоварисtв При.хуцького по;~к 

Кінд.Рата Ковам І ГрмгорІя Гри 

;11.11 '!'а с'!'арmини t козакtв !lонас 
'!'ирської' сотні При.11уцького noл·ty 

п еренеии судову справу про за 

хспJJення сотникоu П1апова.1tі:вськ у 

сотні Ніl'іИИСЬКОГО ПО.І!КУ Uакс.и- і\~g~~:я 
_wou Сохаf!ськиw У хньо У з.ewif з 1749 р . б 
rенерЗJІЬНОГО ВfЙСЬКОВОГО В При.!! ЦЬКИЙ ПОJІК ВИЙ оу . 

А~і1к. ЛІІР/( УРС~ !Q/16 3•• ...З~ - 12'. 
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9875 1917- 8 Спра:аа лро лере;цачу на розе 

.аt.цування нІ.аинськоuу по.11.ковни 

ну Сеuену Кочубею ЧОJІОбИ1'НОЇ 

мза!І'ів о . Ко:вчива Тре1'ьоf ло.:&: • 
иовоJ оотні Нfzинсьиого no.u-y 
OJJeкotн та Іва11а Стрзхоnськкх 
про лобо І , захол.1енІІJІ гррt'І'іВ 

тз pyxoworn wаіІна І наwаганнн 

np1rnepнym у в Іn,а1юоrво rnро.11.

нкчиІЛІ ое.аа , wонахаwи ЮІєво-Со 

·ИІІСького кa'tle;q>a.п.нorn wонао'І'и fч::~:я 
рн . !749 р . 12 

9876 І918-І Справа лро передачу на розсл - · 
jд уванпл ніжиноькоwу nо.~~ковннку 

Сеwену Кочубею оправи про лрн-

Іаертання у поспільство Коwіс і єю 

Ієк оноwІУ удови козака Новоwлин-
Іс:ькоУ соrнІ Ю.инського nолку 

Сеwена Науwенжа , rец;І козака l 

Jк о1~111анНІського по.пу Івана Пе'І'- ~ач:g:~:; 
рушанськоrо . І749 р . 

987' 1999 Справа лро вмп.1а1'}' ре\Іхс -гра 'J 
ІО;~екоt11 Розуwовськоwу ЗО 1'ИС , 

~р6 . з прибутків ЛІвобереиноЇ ~l JІЮ'І'ого-
r~краУни . v:r~~ 44 

9878 2145 Справа лро робо!')' ІdеиовоЇ Ко 

stoll ло уrочненню кор.цон!в wіж 19 вересня 
)J 0,111\'BWH Jltвodepeaнo'i Укра'іІПІ і 2~7:ётола а 
рос І /!о ЬКJ:І№і лов t 'І'аwи . 1750 р . 125 
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9879 215 5/І сnрава про пересе.1е11Ия семн 

Ін уп,;~ених у св!А чао кн. О.1ексан 

jцpou меншиковиu в роо!Аських 

пові"ах , з Почепської со"ні Co:ra 
jро,nубського полку на Украї1юьку 2 жовnш 

ІJІtнІ ю , та про щ)'!(ання ниwи wало f~4~Руднл 
[Росіянствн f коз1щтва. , І758 рр. І9 

9800 2І57-І Справа про nереое.аення сеJJ.ян 

jкуп.1ених у свtЯ ч nс кн . Оле~сан 

988І 3267 

lzu>ou А.:е ІІі!иковиu в рос!Аських 

пові"ах , з Почепської сотні Ста 

µю,11,убського пому на Українську І7 січня 

µ~1н1 ю , та про шукання 11и~.tи ua.nc ~~4~їчня 
росtянства і козацтва . !756 рр . '37 

Gnpaвa про фіНЗНСJ1ІЗННЛ на-

6орів со"никоu Лопицької со"ні 

ІJ'~у6енськоrо по.аку I01pи.11qu Коча 

ІНівськи r.~ сnі11акІв АО t.wператорс -
~кої прнlІ,Ворної капе.11и І зві~не -
ня їх родин BfA заrнльнь х nовин о

ІстеІі , про вJІаmтування а6mитова 

них співаків і на.цання Yu су;цо
воrо і по;n.атковоrо Іu~.tунитету , 

та про на6tр ге"ь~.tано11 Кири.1101.1 24 квітня 
Розу1.1овсь1н1 1.1 ~пІвакі: в А.'ІЯ своєї Н4l~рпня 

r764 рр . 3!0 
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9882 І4"0І Справа про спори аи'І'е.1я с . 

Стула:1fвка І11аницьІІ'оІ сотні При 

пуцького nо.аку ДWитра Христоtо-

рова за ионt та Іи111е pyxowe wai! 
но , захоn.11ене ~овою вtі!:ськовог 

!І'анцемриста .LІе,11анією Стороаен- ІО .1ипня 

10801) t'3 fВЗНИЦЬ«ИІІ СОt'ІН!:КОІІ Фе r~~ЄЗНЯ 
opow Свірськи11 . І750 рр. І7 

9883 !4502 Справа про 11а;ца1mя 6унчуково 

~· \Orai:-иi:.y Іьа1;у Г.ірщь1с0Lу пі 

абу;цову нової зе11.1і , заwість 

и.11ученої при пареппануванні w. Р~rн~ня-
·.ІІУХова . !749 р. 

9884 !4503 Справа про передачу на розсп -
дування в Г;сухfвське сотенне 

прав-11Іння чo,.1106t1'1'HO"f г.11ухі:ась-

JІ:ОГО wtш.аиииа Івана ]jук • янова 

про захопJІення в нього коня з 

уnряпю і возо.u 6УВ!!JИІІ отаwано 

ГенераJІЬноі 11f!!оькової ар"rн.11ер "f ІО ,111шня 
'tocиnow Uаксиwовичеw. !749 р. 6 

9885 І4504 Справа про пере;цачу в Генер -
.иьниІ! 11tі!:оьковмй су;ц указу Се

нату про розшук на території 

·лtвобереаної Україnи се.иян

вrікачів вІ;nсmвноrо прапорщик 

КИрИJІВ qе.ІІІ)СКІНВ . 
ІО JІИПНЯ 
!749 р . 
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Кр1Аиое 

Crrpaвa f!PO ПОСИJІКУ в Ніжин

ський попк irowfotї у складі бу -
чукового товариша і вНІ:ськовог 

1<анцедяриста д;~я оrrиту свідків . 
у сул,овІІІ справі жителя о . Доб 

рянки Ста_родубського полку Єр-

t.1і ла СобоJІева з ніжинською ста ri g:~~~; 

1

, .. ""-J;.:-
~·''°' І " ••• 

ШІ!І!ОЮ. . !749 р . ! - 2 

Донесення Генера.ІІЬноrо вій
ськового суду про перешкоди , 

•шнені секунд-ротt.tістрои фон

Лоосови11 при виконанні вироку 

суду про стягнення 840 1\р6 , 

боргу з яwп:tльсько~о t.tіщанина 
.Летрз Еу;цаєвського . 

9887 14506 Справа про передачу на роз -

сJJ!дування в ПриJІуцьку полкову 

канцемрію чолобитноУ віІ!ськов -
го тсварш11а Ваои JІЯ ІLІJІурчевсько 

го про несп.11ату liowy боргу зна• -
ковиw товаришеw Прилуцького f6 m:;ci~~~~ 
папку rваноw Новнцьким. І749 р. 

9888 І49а7 Справа про лри~начення С!унч -
ково го товариша Федора Ч"уІ!;,еви 

ча в коwісію для с тягнення бо} 

ГУ З JІІ.ІПОJІЬСЬКОГО t.tіщанина Пе~ 

ра Еудаєвсь~;ого . 

9889 !4508 Справа про опір війСькового 
Іканцемриста Якова Га.11яхоrоьког 
ра ІJJJИH і грунти з жителя!.!!! о . 

~сwань Глухівської сотні НіЮІІІ

ІСького по.ІІКу . 

Jlpy~. Л'І\Рд УКР l<J.Sб З i u. 1*376- IZr. 

І4Че_р1!НЯ 
J:7 JIHПHJI 
!749 р . 

ЧelJDHЯ 

!749-
7 вереси: 
!750 рр . 39 
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9890 2І57-І Сnрава про 11укання козацтва 

J вtдuову виконувати повинності 
СІ)нчуковоwу rовзрнmу Петру Чор.. 

:НОАузькоwу ПОСПОJ:і!ТИWІ! с . Фоє- ІО с~ерезн 

· Івич Топал:ьськоі' cOrнJ Crapo.цyCS- ~;~~ 
ького по.цу . І752 рр . І22 

9890В 2І57-І те caue . f943:резн 
JІЮТОГО 

І752 р . І22 

989! Справа nPo розс.11ідування· ути -

9892 I450J 

~ !в /захоnленнл грунтів , pyxo1.to 
Іго uаІІна , поСІо У , ое!раа та ін . / 

І'т оJІЧан Га;цлцько го п олку управи

trеляuи кtрасtроькn х кінних заво 
~ ів Га;цяhького заuку cexyl!]l -wa -
lopou Коровяковсьюtw , поручикоu 24 березня 
Jасловиu та сщею заиху Івано11 ~~;втня 
Ьтавецькиu . І753 рр . 278 

Справа про передвчу на роз

с.1J;црання ніаинськоІQ' лоповю -
ку Сеuену Кочубею чоJІ0СІиr110Ї 

писвря иІа:ннського попового с -
;цу Федора Сте~нова "Ро поране tня 

І!ого ніа:инсь~иu :х:арчевникоu 16-ІО .1mпня 
ЯtоВоІі Єput JІовиu . І749 р. 5 
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989 Справа про розслідування 

співучасті війтів сіл К.ЛИшо;с і 

Чепліївки Воронізьr<ої сотні Ні 

жинс ь !І'ого по.)\!І"у у казно!І'радств · ~~ ~С~~~~; а 
управителя АрtюшRова . !749 р . 28 

9894 І452З Справа ПРQ наwагання гадяць о -

го полковника Петра Га.11ецького 

притягти до відповідзльносtі 

зіпорізького козака Haywa ЬІ аце~ 
а за захоплення у нього і гру 

СЬRОГО СО'І'НИКЗ rллі Милорадови 
ча в І745 р. ІО вез ів солі . 

9895 І4529 Справа· про захоплеmfя 6ун'11 

ковиw 'І'оВаришеw С'І'е~аноu Лазар 
вичеw у козака і посполи'І'ого с . 

Чарториї Г.11ухівської сотні Ні 
J:ІІ!lfського полку в 'спірні й пущі 

чотирьох Rоне й з упрявжю і дво 

· сокир . 

червня

І8 JІИпt1я 
1749 р . 

9896 !4524 Справа про відведення віJ1сь1 о -

воuу канцемристу Сергі ю Дергу 

ну під забудову нової зеuлі за 

wість вилученої при переплану

ванні w. ГJІУхова . 

9897 2370-2 Спра ва про посилення 6ороть 

би з га і!д аuакаuи в правобереж 

сотнях !.!иргородського пс;тшу . 

/І.рух . Л ІІІ'n ~РСР 1986 З~х 1'1376 - 12t. 

п серпня 
5 JІОВТІІЯ 
1749 р , 

Іб грудня 
І74В:. 
ІЗ січня 
І'749 рр . 

п 

ІО 
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9898 2358-.<: Ь Справа 11ро 1щ1,11равку старо~ю І4 лиото11 да 
на Украrнську Лrнrю ;ц.11я шестии _ І7t~8-
сячного чергування . т~~~~ярр. 2І 

9899 2358-І Рапор т nо.11ко:вої прилуцької 

канцеля:рі ї про ві;цправRу черго 

вої коианди виборних козаків н 

-ВасильRівську диотанцію Дніпро Іс ьн 

ких форпооті"В для трьохиіоячно 

го чергування та І uенна відо-

uіоrь цих- мзаків і Їх опоряд- 7 червня 
І749 р . 

9900 2352- І Справа про на uагання дру11.ию 

-короnського сотника Уляни 3абі 

JІІІ оnераати від брата Васиr..я п< -
саг , рівний поса І'ові оеотер, 

одерnано 1.1 у віn покійного батьк< 

бунчукового товариша ~.ндріл По ев~~:ня 
JІуботка . І'749 р . П 

990І 2352- І Справа про передачу на роз -

с.11ідування у Генеральний :віІісь 

RовиІ! оуд чолобитної козака о . 

Коч ерга Глухі :воької сотні НіЮІІ 

сь:кого полку Васим Ротенка пр( 

захоп.11ення 6унчукошщ товариmе1 

Стефано1.1 М і клаmевськи1.1 батьків 

· ського грунту та знищення вино 

курні . 

24 JІЮТОГО 

ІО~~~е~~ 5 
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9902 352-І2 Справа про перцачу на роз -

СJІі,цування в Кро.11евецьке сотен 

не прав.11fння чом6И':\'НОЇ у;цови 

бунчукового товарІІ!!Іа Параски 

За6tли про нев101ючання в опис 

11аєтностеR Генеральної вfRсько 

ВОЇ артилерІ ї грунтів П с . ОО 

тове КоропськоУ Со!'нt спірних 

з пfдданиwи Ap'l'И.11eptY . 

9903 356-Н Справа про переси.ІІХу в Сев-

!'равня-

2І червня 
І749 р. 

.ську провtнц! Rну ~rанцеллрJю се 

ІАІ сеJІЯн /три чо.а:овtки , чоmрі 

11tнки/ Новгородської і МосІ<овс -
коf гу берні R, які ловернуJІИся 2ё кв! тня 

По.11ьщf . І749 р . 

9904 357- 3 Справа пРо про;D,овження 111yiraн я 
козацтва ин!'е.жяwн с . ОСSолонвя 

Понурницької СО!'Ні ЧернІгівсь - 26 !'равия 

. І<ого полку, 11аєrностt 6унчуко- fz49-у;цня 
:вого товари 111а Васим Полу6о'fR'а І7§] рр. І7І 

9905 1?357- 2 Справа. rrpo шукання жителеt.t 
с . Ба6ннич Почепської сотні 

Староду6ського пое:у Хо11ою Ма-

журfним ма.tорооІянства і коза - І4 квітня 

цТ!Іа дАЛ уникнення nересе.11еввя J7сі~Рпня 
на Українську Лінію. !756 рр. 22 
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9905 2,j5tt-~ Спр ава про розси.,1{у n г.n:ухі -
оьке ОО'l'ЄЮІЄ правJІіННЛ Jta в ІІ'И в

ОЬІІ'У t нtшнrо ьку noJrКoвt р:анце 

.11яріУ уtазtв про розшук се.nян

втtкачtв Риш.ського пo:af'l'J Є:;;

реuа f Карпа БіЛОВІ!Х , r.кі ЗНИІІ'' 

JІИ пt;ц чао переоиJІки вt;ц ЮІєва ~~ ~;fе~;я 
;цо Рильська . 1749 р . 

95U7 2349-~ Справа npo пере;цачу нз роза 

.иf)І.ування в Севську провtнцНш 
канце.nярі11 чоJІоd"н~ноУ Андрія 

Богдановсь~rого про напц роз 

С!і!Іюm1в-се.ІUІн КрупецькоІ воло -
'1'f на t}':rtp !!ого шур11на Яttова 

Хеm~идоноького під о . Ховзовм 

Г~'1JХfВСЬRОЇ CO'l'Hi нtІ:Шf!СЬіІ'ОГО м ~~f;~~Я 
nо.11ку . "1!149 р . 

9908 2349- 3 Опре;цt.1ею1я 'l'a указ про пов р-

~ ення t;цовt СІерези11оьІ<ого CO'l'H -
Ща Ага '(ІН Лиоеш<а:еіі! аи'l'а , захо -

~~ІІ~~;~~:n~~:и:::~/~~::~u ~~~~::::: а 
:~: ернtг!воького nо.1шу . !'756 р . 

990 2346- <12 Справа про на uагання козака 

ЛОХВИЦЬКОЇ OD'l'Hi Луе!еноь!І'оГО по -
:;у ГерасИІ.!З JІ.ере'l'овоького nepe
~eorм розгщ справи про захопл н

~я r!ого грунrtв , гро 111еП t uа1на 

.орнуськмu хрестови u проrопопоu 

~;::;~ь~~~:::/ к:~~:~~;~~: в 1114§~~n 
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М• І '"°"~· 1 ЗА.ГОЛОВКИ 
•І• . "'"''РІ 

99ІО 23%- 2 СпраЕа про наuзгання 7;цови 

к .... ". 

знВЧ!І'ОJ!о·го rовари111а При.11уцsхого 

полку rавни зеленськоr nриохори 

rи розглsщ в Генеральноwу віПсь 

ко:воuу оу;цt сnрави npo захоnлен 
ня гаю у_ П покііІf\ОГО чо.110Вf!І'а 

- nоні!111111.1 прилуцьниu nоJШО11ІПі::о~: ~~І!.~еf:Внл 
.Гнаrоu !'аJІагано~. • ГІ4~ р. 

~9ІІ 2З4ч-І Спр~~в.а про ло6иrм f порзнен 

нл ~паrою Г.1.JХІРОЬ!rоГО z.:иre.u 

Гeriacиi.m Іаповолоnа кii11fraнou j~ ~~:і:~я 

1'""''"1~ ....... І ····· 

артилерf Ї Jваноw БракJІfНІНІ • І749 р . rв-9 

" Із~сrІє" :в Канце.u~рІю J.lf.ІU -
rероьRого правлt~шя про n11;цілен 

ня RоштІв на 1106у».,.ову при;.1іщенн1 

дм г.11.ухі:всь1(ого аоrенно го прав серпня 
.Jіі:ння . J;740 р . ІО 

9ОІ2 2344- І Сnра1н> про '1ОС!ІJІ~У в Генера. ,-
milf вJi:cь!l'oви:t cy-,., :r:t;iio:.iocreй 

ni:o nр11.чнну .а~;цuови rа.цяuьного 

по.~;,к.ового CJ7J.Y розrJІn;цаrи nозо: 

CІyRoro оr:ншщ w. Вел рию М:аа ·:
. .na Проневича про ПQ6И1'1'Я дозор 

цею Bacи.i;:P.w Де1.1 • яновии iloro дру е-zг z;овrт я 
г"ини . Г749 р . 

~91 2З44-І СПFедL!ення Кзнце.аярfУ про 
прискс.ре1111я вирf!:Іеnн0 в Генера. 

НОІІУ вf.ЇОЬ!<ОВОW1 суді справи" 

cnip за два w.1111пи нар. 'Би.111-щt , 
Гуrище і rай пt;ц w. <JunoJleu иf~ 

·:::~r~:~~~~а;:і~д~~:~н:u 11 ~~:а ~~6~~§ 11~ . 
Jl.p1•. Л \\ РJІ. VPCP 198б З1м.~Іб - І:h 

1- 2 
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Справа про передач1 на розе 

JJtдyвarnя в Г.117хJ всь!І'е соrенве 
nра1мі нвя чо,110611rноУ ві;цсrавно 

КроІ""• K~•••tc••• ПJНІ••· 

го вахиіс rpa МоJІ,tа:воь!І'ого гус а -
ського rm,11кy !Танаса Кудря!І'а пр 

неnовер1rе1П11 \louy за.ІІізногс JJЗІ цюга1 
образу , по6ипя t захоnJІенюt 

·1щrюької rросrини 1:нre.te1o1 :вери 

чинсь1юго передuІсrя ІJ , Гп;ухов п- rз квtr ІЛ 
Анrоноu C;iииnou . • · :r149 р . З-5 

991 Zoi4-+- Справа nrc 11ааага11ня бунчу!І' -
ІJого rовзриmа Анrою:~ !орзв1ш np1 -
'3 JІЗСJІІІ\"И t.ІГ.і!ИНСЬІІ'У гроuз;цську 

пущу , арешr t !(!l'J'y11SHHЛ llГJ!llHCJ -

iroгo віі!rа І.Іаксиuа ~сипова ra 
nсбо'!' і хзхоnлення Яого СJІУЮІ - 4 нвіrня 
rеля1щ коне:~ у 11rJІи11сь1шх наз в ~:~~о 
иtв . • І750 р. 26 ар . 

99І 2344- Справа про захоп.tення tчан-

ью111 co'I'h"J.І!l'ou Андрtвu Cropoz:eв 
коu у вер11гинсь11оау nepeдwicri 

u. Глухова двору удови г.11ухtв-

ського раrуmного писаря Ме.1:1анf · І~4~:рвня Тер.11ецьної ra nc611rrя ЇЇ І рід 26 серnия 
• ної ЇЇ сесrри 1'ео;цосt У . І75І р . З5 

17~8 р . 

9916 2340 СпраАа про изuаrа11ня пресвj 

raptв г.J]хtвсьиого ~тхаІt.1tвсьи -
го собору уrриІJ!І'І'И UOHDПOJ!fl) 

церІІ'о1!ної ваnницt на переважу- з г~нn 

вання в е .1пшоаагових rоварtв У ! · П\нrнт 
r.цухові: . І750 рр. 3! 
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9917 22!9 І °"'": ," ::: :,""", , ~ас11.nя ~крієвичtв за 11ВіР І гр, и1 

99!8 3!54 

вс , Сибережі воfІ:сь!fоВоУ сот 

t qернігівського полку з черні 

fвськиu noJІRoвиu юзнцелярис'І'Оw і~ ~;~~~-
аси.ІJеu ~uаровськиu ; І749 р . 1~~9 

про наuагання .Пав,11а Мокрі єви• а : 
дер.ж.Srи 50 кр6 . , річно~ ттдатні 

вого батька, чернігівського по -
о вого осавула !.~их ай.ла Моир і єви 

а . ЗЗГ!Іб.!ОГО у 1738 р . в 6ою н J6 o~~g~ 4--6 
айuаноJ!ій JJ:олині . !749 р . ЗО 

1748 р. 

Справа_про сrягнення m-rрафів 

ні.жинськоrо полковника Івана 

.оsича і по.~жової с'f'арr:шни , в11з 

анних по доносу а6ши1'ованого н -
ипоького нанцеJtярисrа васим 

f1іСRОВСЬКQГО і ніпинсь1<ого віі1r· І~ гру]І.ю:! 

ернавіоrз -sинниuи у зло:вжи ванн ~ ~fрпня ц 
.~щцою /22 пункти обвинувачення І756 рр . б:І1t 

Універс.а.11. КанцемріЇ про при -

АР1•· JІ Ч.РД УРСР 1!)86 з . . . .... 376 - 12r. 
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І749 р . 

9ІJ2() ВС174- І Справа npo cnpody 11Інерз fll!: -
11ерноrо кoj>nycy Є~иuз Науuо:вз 

од.ер11:уваrІ! за dудівннцrво ~ОР
rечних вoptr І uocrfв у І./ , Г.111 

хо:вІ no otu копІ!Іок в ]J.ень на 4 .ю~ппя -
харчуван11я . ~~"~. 

992! 4С174-2 Vказ К:.:нrцемрІ У orapo]J.ydcь-

1ofu :вt;цкупню~аu , знзЧковиu rо:ва 
p11t11el./ Сrаро;цуdоькоrо ПО.ІВ'У Ga~o 

ну Юрке:в11чу t Мзrзtю ДоdраницьF -
uy , npo нега:ї11у оп.11а1'у у вnоь-

м:еиР. CI<:apd заdорrо:ваних в ідкуп ·І7 серпня 
них п1щrежІв . !749 р. 

~922 4074-2 Cnpa:FJв_ л ро ор гані зацfю /11а й-

u11 робt1'ПІІJ<:ІВ І ВІІ,J.і.r.енн!'І 11'0,..-

1'1В/ KOC1'KYBElflfl!'I /dpyкy:eamJЯ?/ 

;11.уdови х fCOCHOBIJXll'OJ:IOД. , иуп

.~.!ени:r. д.11я nodnoви вoptt і 1.100 -

rtв у "'орrец:І u. Г,ІІJховз . 

І9 серпп -
20 верес1n 
!749 р . 9 

~923 4СП4-2 Справа npo в11дІ.11енпn ко~1'ів 

JJ..!11 on.a;im розпи;пrи д.ере:ва , не-

оdх!дпого д..11n поdудОІ!ІІ uоою у ~; :~;::: 
"Ор1'ец! и . Г~хо:1>а. 1749 р . 

992 4!47 

4!2 



9925 І5005 

992б 15905 
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Іб грудня 
!749-
сі'lНЯ 

1==1::.:-
•"<>ОІ ''""' 

Сrтрава про доручеНня J!у6енс1-

кому ПОЛКОВНИКУ пеrру Апостолу 
розсJ!ід]ваtи скаргу козакі в с. 
ВоJ!оmинівка ГJІИнлк о :і со'1'н і JJ.Y 
бенського пслку Ан,црія і Ap't'ew< 
Еароsен:<:іВ про· ІІОГ,С '1'оке по6и'1''1'> 
ЇХ 6унчуІІ"ОВИ!.І 1'0Барю:~е1.1 ~!<СИ

ЇJОІ.І уковськиu ta про згвалrу:.. 

вання дрJЕИНИ Андрія Бароz::енка 

гocrew .іt]!\ОВСЬУ.ОГО !.101!8XO\J Фео 
доаієl! Коо-тенецью!~l , !'750 rip . - І-3 

У"кзз Канцелярії про дtip:f!Є!! 

ня лу6енс ЬК()ІJ1 ПОJ!..'{ОВНІШУ Петр 

Апоатощ розол:ідуваt11 сRаргу к -
заків с . 1Терекопівка глинської 

сотні Лf6еноького полку D::ька 

'і l1pot{oпa Оме.~ьяненкf:в про tпа1 

гречки f проса , псування і опа 

сіна , ra захолJІення вро~;;аю вfв 
оа дружиною 6у11чукового tовари 

ша Якова І~:уковоиого і бунчука· 

виu roвapиmeu !/щrси1.10 1.1 Еуковоь 

Справа про зре'!!t с луг;~ відс 

r;:iвнoro гусарського капіrана 

1ооипа Танського Федора Кокуря 

С!'lНЯ 
1750 р . 

на , виІІ1юго '} по6иrті ооrника 
Гоголівської сотні Юйвського 

п'о т<у Фи.mн.юна І!!а"онс·ького . 
28 лиоrопа а 

. 1749 Г · 

Дру•. ЛІІРД УРСР 1966 3•~ . .-.ЗТб - 12< 

4-5 
7 
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992' !51'\0lt Док.ІІ"Зд в Ю>нцемр!У про гез 

лt;цування апору за торгtве.11ьнt 

~ орги uJa: 11t.аи11аью1L.!!1 кутщЯІJИ -

; ~~::в:а~::;~~в:~е<ІJГJІВє~ та ~~з~ 

9928 !6049 Сттраt>а npo наuзга11ня архют -
дрита Новгоро:~t -Сіверського Спа 

ського J.Іонаотиря Еерестоn11ча , 

reнepaJІ-wa'1o~t Вщ:~невоь110У та 

ін . ЛБОЧНИJ.І поря;r;,ко_w вf~НОВІІШ 

!О 

заборонене урЯJІ,011 сrягненнn и:1 аІ9 трввнл 

?а кориотуввння. wоотаwи , греtІ - fе~~;я 
.п:я1.щ І леревозвІІІ! . Г75І рр . ІВ 

9$29 3798 Рапорти атароду6ського по.11-

ковннка Федорз /.Ізксиuовича ripo 

6аа:ання wtщан 1.1 , Новгород-СІве -
ського І.:.а:овtя Вер'гуна t L!!Ітвtл 

Каті • Яні купили І(сзачf грунти 
n!!peftт11 в Rозач:ий соrан . 

1748 р. 

28 серпня 
!'749 р . 

993С ЗS28 Сnр_авв про спори <Іунчуковог 

rовариmа Взсим Пол;rdоtка за 

?Ten пt;и, о . Каnусrян~nІJИ Перmо 

полко:еоУ сотні Гадяцького ПОJІК) 

~JІ~~:~;н~::::в~~о а;:;:~::· н~~ня 
рацfвІ) ГВJІІцькоrо заwку . ~~~~я ІОО 
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1"''"'""'1-;;;:::;:-·и<то• """' 

99ЗІ !6565 .Донесення управиrеJJя СW:f.ІІЯн-

РькоУ во.11ості Jєроuонаха КИєво

mечерсьпої Лаври Іоаки1.1а в Секр тну 
~ JІі;и:,чу коutс:ію npo кривди , чине 

~t сrартиною і козак:н.1и· С1,,1fдянс -~§ ~:~~~ · 
~о'і сотні JJуСіенськоrо полку . 1749 р . 

9932 І66І7 У!І'аз і довідка в СтародуСіськ 

'10.11кову юнще.nярfю про спtр Сіун 

ІЧУКового товарисrа· Ваоим Г.r.и,ови 

~а за uатеряпські дороrоцінност І чер!!ІІЯ 

із ,0110~1.1 mвагеро1.1 стародуСіським f);4~іавня 
lІіщаниноu Савою НіJ:tІІнцем . !759 р . 6 

993:3 І66І8 Справа про- наuагання канце.n.я 

рі Ї вик.mн:аm на с.nужСіу в Генер -
дьний вНіоь1ювий суд бунчукових 

..-овариmtв Федора О!иряя , макси~.m f§ ~а~~= 
Турковського ra Петра ІоІ<рицько о . І7~9 р . Іб 

9934 !6619 Справа про розслідування вза ~ ІJ-
них скарг п:і;цпо.11ковниkа Сеuенов~ 
та інозеuця Uихай.11а КрокезJуса 

на порушення контракту про навч н- . 
ня сина п:і;цполковника нJuецької ~~ ~~1~== 
І французькій uoвau. 1749 р . IG 

9935 !6620 Справа про призначення ново'і 

::~~Р~У:~ ~:~а~:;~::к:~~оь 2J~r~~ 

Друх. д\\РД УРСР 1986 З•~. N31~ - 12т. 



- 83 -

Кр.110" Проw о· 

99З6 16621 Справа npo с-rягненпя з різmЬ~: 

ytfSHOD ЛfВоберевноУ 1крtіУШІ ЇJ 20 .111/~ОГО 

боргів К!Інце,11;1ріУ 1ta.1opoc fІіоью ~У~~;ого 
зборів . !'750 рр . І5 

9937 !6622 Сnрав11 npo ПОСИJІ!tУ ПО.І!ОВІНІ 

9939 !6940 

ханцел:ярt~r11 розnо}:!ядження зібрс 

rи t npнcдani обер-провtапr~.rе!! 

repy ЄрІDову вtдо11осrі про Іfіни ~N~~~~; 
t rорго:аі запаси продовольсrва . !749 р . 

!748 р . 

Чо.11обиr1н1 сrародуС!сь!І'ОГО по. 

ковоrо к111ще.пяр~1сrа ЄJІИсея Гар 

буза в оrародуС!ську по;mову юн 

це_мр і 11 про nсбиrtя Rого війсь 

1<оnи11 канце.ІІ.ІІриоrоu І'а!І'сииоu ВЕ 

.1n~косовиче11 ; опис вчинеР:JХ nо

ОоУв ; ;а,онессннл сrароюrоськоУ 

no;'!!(oвol' канцІ!!чрt У про переси -
r:y 41\Х ;11,окуuен~tв в Гєнера.;~ьну 

вt,:сь~ову !!'Зiщe-4..'!'JJfD , оокt.'!Ь!'І'! 

~;~~~~o~:~::;~~~:~~~~~;l' ~ід - ,;~gя р . 

!'749 р . 

Справа про передачу ва розе" і 

;а,ува11нл в Генерзіьm1.': :еі>!сьr~ов; .1 
о~ ЧСJІО6ІШШХ J'ДОВІІ бунчуr:ово 

го ronapиr-a С.1т1и 11уранозсь1<0У 

ra nрихо;а,сь!(ОГО с:вя1:1сн;1зз с . С -
пичіn Глу;о:і:всь!fоі со~11і НfЮІНСІ -

кого nom1y Григорія ЮJссді:всь!f -
го про оС!рази і побої , чинені JJJ -
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1."" .. 1 . , ... к •. 

"""РІ 
І .. "" 1··"···-1::::-• •• " ••<><>• " ••• 

хtвськиu соt~нним осаву.11:011 Анд Іб~ІВ сі:чн 
рі:єu ПО1'3Пе~.У.ОІ.!. I7.J9 р . 8 

994( І691і! Сnрзвз про псреf:ачу в Ген~-

994 !6942 

ра.ІІЬни:t ві:!ськовя.1 суд нз ane~ -
цf :Іни:t розгмд справи про поби 

rя f захоп.~еннч 12 1ч16 . у кон1 

ка Рес~еrил!всь!(ОЇ oonif По.т.:rав 

ського 110.шу .rедога Л;:сав;; гм :і 

всью1ш1 аит~.!.'11.!И J.!икоJJою Сз.11Ив1 -
нОв11u , з ju)уюн:ою f ,11.очкою Доu -6't~~:нn
хою 'l'!I дру1:н1иою Ант?на Саю1;цон !749 р . 

спрв11а про в.11а1:1тування 6о:!Є 

вfт.ного __ бунчукового товариша 
J:аврlна Борозю1 на JJfкування в 

Новгоро~~СІвврс:ьrnіl Спась!І'ий 

монастир . 

1748 р . 

CfЧW!-
20 берези 
rli.tCJ р . 2І 

9~4; Справа про передачу на розе 

.'!ІJІ.1вання в Генераіью~ ~ вl!іськ -
ви іІ оуд ЧОJІОt!ІІ'l'НОі' В6!'!Иt'О1НІ!fОГ 

Значково го rо'вариmа Чернtг!всь 
кого по.1ку Гр11горl11 Во.пинськог 

npo наУзд на іІ:ого wіин І по6и! ІЗ червня 
'l'Я W]J10'"Bl11!'B 6УНЧУІІ'ОБИU rовар:1 /7~tя 
11ew василеu Дороr:~енкоu . I7<t9 рр. 25 

Jlpyc. ll'•l~Jl УКР 1986 З••.}t376- 121. 
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994~ І698І Справа про приuусове ого.110!!1 Jи-

ня новrоро;~t-сіверсько1.11 ооrенн1 

wy ооаву.rу Захару Бuковськоuу-
1.!ааrоf вирову ооrенноrо пpat1J1f1 

ня_ в noro судовіІl справі з nо-

вІ~пиw яо:вгорох-сtверсьвиu 1.1tщ1 ІІ-23 
НИНОІ.І Га:nрнJІОU трусо1.1 . г~~~"р. 

9944 І6982 Справа про зІеІранпя ;цовfдок 

про згоРІ.11.у пf;ц час по:аеиІ І74: 
р. у 11 . Г.11уховf в Треrе,1ськоІJу 

С)'Дf судову справу Y;itOBИ зна11к1 

вого rовариuш НІІG!f!СЬКОГС ПО.І! 

ку /.!еланtУ РубановоУ з військо 

ВИІ.І І<аІЩЄ.І!ЯрJІС!'О!.l І&!хаііJІt)І.І пав 

JІОВОЬJ\'ИU за свавtльну пере;цачу 2І липня 

!І'ре;циrорам П rоварfв . привезеР ~4~пня 
них на КрмевецькиІІ ярuарок . !752 рр . І2 

9945 !6983 Справа npo no!:l)'J: будівельШІх 
11arepfa.11fв ;ц.1я побудови в u. Г.z: -
хові ;цворtв )J,.1111 n1rщoY a;it1.1fнicrp -
ці ї J!Івобер~ної 11\'рзJнн піс.ая га-зо сегr~я 
ln oaeal І748 р . І7ч9 р. 5 

994 Іб988 Справа про ;цва 7,а.tЬ!!!Ивf кар 

Ьованцt , ra )J,Ba карбоганцf Р:ар
Ь1 Івана Анrоновича , вияв"1ені 
k<анце.пя_рtєю uаJІоросі:і:ьких збс- 20І~r-_н 

~~:а~:~::u:~о!!Іе'І , надrсланих 1.n1 ни:SВ4Р~:І 11 ~2 
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1
:::::1 ,,.". 

•ІІ<ТО> """' 

9947 16989 Спе_ава rтро на.1\JІеn колез~!tог 

994! !6990 

радmша_ І:еаJІа ,ШИrтарова на .в_іі!

ськового у-анце.мрис ra Григорі я 

Мироновського за eperor uапна n -
го rесія _!JЗ!fорз Бориса Вінrера 
в рахунок несrтлачених rт_окуховн 

го і скотного rто;ц~rків . 

jЩ~' 

Сrтрава rтро rтере;цачу на розе 

лі;цуванвя в генера.11ьнп!1 віі!ськ -
ви!! CY'l/. чо.~~обиrної про супереч у 
чоrирьох бра1'і::в Еорзаковських 

за сrтад~ину Ух баrька , гадлцьt< -
го rтоЛRО!ІОГО обозного Пил11па 

БорзаковсьRого . 

nacrтo-pr porнouy IOJaprepufc r 
ру-Нарвського дра гунсьг;ого rтол 

жу СеuеиУ П!апо~:~ніі<ову на провf 
канцелярJ У 06ер-ІІ'рfгс -коuіс ара 
Арmене:вськоrо з Г.11ухова до Ю-Іє 

ва . 

ІЗ вереси 
1750 рр . І4 

21 серпня 
!749 р. 1- 3 

994 16991 Сrтра:ва ripo наvагаІПІя значко 

вого- ?овариmа Гадяцьtого .noJШY 

Пеrра Еалясного переселиrиоя в 

ЛубеисьЮІй поJІ!І' на грунти , о;це -
жані в спадщину від покійного ~р:~~опа а 

'Г749 р. 

9950 16992- Сnрава- про ~заєині образи ві ·-
Іс ькових ка;щелярисrів ~едора Ю~ 

се.~~івського і І.!иха!!.~~а Гр:1невИча 
повірених у су;цові!! справі про ~~ ~~~~!ha 
борги своїх баrькJв. 1749 р. 

Друк. Л "І J>Д УІ'СІ' 1986 З•~. №37б- 1 2т. 
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995І І690З Справа npo продоваення спору 
за грунти иите.u~ о . JІfсових Сор -
чинців Івана Wанsоли uta оnа;цко 
сt.щяuи з пачкового товариша При- 'Рtавня 

.11уць1<:ого поЛІІ'у Ро1.1а11а Березинсь 12 
4і!;р:ня 

~ого f генерал-ІlаАора Сrоянова . 1749 рр . 26 

!'749 р . 

9952 Справа про ицапня dупчужово 

іІ.І)' то1.1ариmу Сте'[Іаиу ToJ.Aapl ві:J.-

трочок вt;ц явки в Геиера.~п.ни ,.. 

в.ійоькови~ CJJ. , в зв • яз.ку з пер -
СІува1111я11 noro у окJЩJІ.f прикор,цо -8 серпня 

ноУ KowtotY з Брацлавоькии вас- f7~~Ре:ш 
во;цотвоw ·Речі Поспо.11итоУ . 1750 рр. ІО 

995 17180 Справа про сутички оо.цатtв 

.1ухівсь-кого гарнізонного полху 

з жиtеJ!Яw:и w. Г.1:rхова. 

1748 р . 

995 І7І79 Справа про образу ота1.1зноu 

29 .mtnня
I вересня 
1749 р . 

Jе;цоро11 Левченкоu сотника П сот if9
4
t:oron ;ца 

Ш-го Ко!lПанtйоького no.11Ry Івана !4 серпня 
карвоевича . І749 р. 20 

І7Іt9 р. 

995. І7І78 Слрава лро звJJІЬиеии11 вfд ві -
ськового nодаrку 1.1.mtнfв .uруаин 

секунд-рот11Jсrра КінпоУ гвар;цІ 

І.ІарJ Ї 'f\ОН-ЛОС!(ОВОУ . 

'}?~~:ня 
ІО грJди 
!75{ р , Зб 
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9951 17175 Сnрала npo заборону сотника~ 
Іfерн ігИІського nолку .:В'l'ручат11с 

у справі+ ОПИС ffі!Х Ві.ІІЬНИХ wаєт

ноотей , розтаmованних у Їх сот 

няі. 

995 17174 Сnрава пре захомення в:ите-

тн.m с . Берези ГJ!j'жtвської сет 

ні пі;цдснrnwи Глухівськеrо ;ІJ; f во 

чого ионастиря 20-и воз ів сіна 

у кезакі:в с . С.по;ута Uзprnнa і 

гаврилз Туренкі:в . ' 

995! 17544/. Справа про передачу на ре зс: 

лtдування в Генера.1ьний в:і:йськ -
виІ! суд челобитної nідпоJІКовни1 а 

Глухівського гарнізонного ПОJІВ' 

G.'leRcJя Яблонськего про свавіл: -
JІИ!І ПОШУК БЇР.ОІіlіОВ.ИІІ товарІtШеІІ 

СиuоноJ.І Нарбутоu , глухівськш.1 

еотенни 1.1 писареи Ф~ороt.1 Вілче 

ке1.1 і u і щанинеt.1 Сте1Jаноw х1.1ель 

ю1ко w в його де1.1t. крадених ре

чей . 

<!!9JПІ ПІІЯ 
!~49-
8 дсвтня 
І749 р . 

ЗІ серnня 
І749 р . ro 

20 серп ня 
4 nересня 
!749 р . 

995~ !7544/ Справа про призначення Гера~ и -

vа і Захарв тарасен.кі в за довг1 -
річну службу ЇХ батька , козака 

Варвинсмс оі' сотні Федора Тара -

;::~ь::;~к~~:.~. товаришаuи lм~вz~~ 

Дру•. Л.ІІ І>д УРСР 1986 3•~. ,'+3/б - 12< 
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9960 І7549 Справа про наuагання adi::шro 

вапого nодвІJ!пого roвapнt:.ta П- f'j 

коuлзнНіського полку Івана !.!e,J, -

шевського звtJІьш1ти вt:ir. заrа.ІІЬ 

них податків f пов111rносте!t сво 

гocno.:ir.apcrno в u. Нові /JJ!Jши 

Ні.аииського по.пку. 
4 І!іОВТНІІ 
!749 р . 

996 І7550 Указ в Г.1ухtвсь1<е соrенне 

996< І755І 

996:3 17532 

прав.11іпия П!JО розс.1tдраннл ст -
ру за гр]'ІfІ' ПONt 111ого ГЛJ'Хf:ВСЬ! о

го DІre.41! Гр11горt.11 ГІ!лл wfl! 6і о 

nоловськн1.1 козаJ<оu r.11.11ею .1!!1nко1 

та :канцемrистоu кnнцелярtУ wз. е -

рос t !'!ських зdорlв ffкoвou Бе.11ев , І2 верес п 
цевим. І749 р . 2 

Справа про па;а.анп.11 ;1.оз.110.:~:у 

СІорзеноьзо1.13 соr11нк7 Пантеде!tи 

ну 3а6і.;:і с~ит:~оь з вtйськови 

кrsнцемристоu 1ооипоu Часиико11 ~~Р=ь~~;я 
1 НfЮІНСЬКОJ.ІJ ПОЛ!<О:ВОUf Ор,і . , I7<t9 р, 

Справа про cnlp у;цови С!унчу 

1<ового товар11':"а Кз·.~рипи Сйко

вич за свого заdоргованоrn np11 
на.ачиsз Взси.'!J'І Ко11с:1·знrІєвз Во 

JІО~ІНЗ з чернігfВСЬ!'І!ІІ ПОJІВОВ!І~ 

коw Іваиои Боаичеu , вки!! ввз:.з:;; а~:~~;.ю~:-
11ого своїu кріпзко!.! . !749 р . 



9964 !7553 

- -90 - -

Справа про опір J!IJ't'e.111! При

.'lуцькоrо ПQШІ'У ~итра Хриотофо 

рова 'l'Q noro ;1,руиини Г!ІПНИ з 1д -
вою 61пч1І~tового 't'овари!:!!І Гamip1 ЗІ аовтю 

Стороzеиковою за СІорги П по!\іR fа4~ервн 
НОГО ЧОJ!ОВіка . !750 р . 

9%5 !'7554/ Справа про пере;а.ачу на розсл -
цува11ня JІу6енськоuу nоцовнику 

Петру АnостОJІу чоJ!о6итноУ вt;а.с 

тавноrо кanpaJl!I Сер6ськоrо ryca -
Іс ькоrо ПОJІКу В!ІСІ!JІЯ ШуХЗІ!ОІіа пр 

аретт Rc ro t захол.11.е11н11 у нього 

~айна житеш.кою ІJ . Роvни С(УfJією 

Сер61<ою , Roro поручите.11.ькою за 

6opr вfІІСЬІ<ОВОІАУ товаришу Івану І6 ІSОВТНЯ 

ВЯ'l'КОВСЬІІ'ОІ.ІУ . !749 р . 

9966 !7554/ Справа про ексnертиз1 ГJІУхів 

jськи w оот~ІІЮІІІ лрав.11fннл11 в6нто 

ro poзCІtRirnкaшi кріпака rpa':13 
І:о.1!овкІна , .nте.;~я с . !f7йПі:вки 

Г.11ух tвськоі' co~f Нtаинськоrо 

ПО.1ІКJ ХарИ'l''ІИЗ Фf.dловз . 
18 !ІОВТНЯ 
!749 р . 

9967 !7555 Справа про закупки ra пере.во -
!КУ ;!І.О IJ , Г.1ІУХОВ!І 6J;ІІ.fВЄJJЬ'І!ОГО ;11. -

рева ~щ фортечп t wости t ворота Іf?~gвrня 

та оп~.иики центраJJьиоі а;а.11fніс'І' І4 л~ого 

['~"."~~ 
•• < .... І "··· 

рац і1 Л!во6ереиноУ ІкраУпи . !750 р . 12 

Jl.pJ•· Jt ,l\f>Д І'РСІ' !!ІМ З•ОІ . .-.376- 1~. 



99бf І7565 

9969 Іаі4І 

997( ІВ544 

- 9І ~ 

Сnра:в11 про наwагання иаnіт11 

на J.Іоцавоьвого гуоарс ьвого по -
ку 1осиnа Танського притягти :JI.( 

вІ;цnовt;ца.11ьностf 6упчукового Т( • 

варнсrа Сте'!ІQна Раковича за по-

6нтrя ;цо cwepri його с'І'аросm і 

КроІ••~ 

~:хр:~:.е;:я, ~:ь~~;ц;~11::н:~::: ~4~~ресн 
18 J!ИС!'ОП да 

f 2-х 111а6е.иь . І752 рр . 9 

Справа npo з • псування запасJІВ 

6у;цtве.nьн го 1.tcy' ;ц.;;я заuощеню 
по,11овню1 вутщі u. r.пухова від 

!Jосr:овоьких до Київсь1щх воріт 

та про :видf,11сння тесмрів і зе1 28-29вере ня 
,11e1<onfв для цtєУ роботи . І749 р. 5 

Cnpaea про звfщ.нення на по 

РІКИ Сr~ана Чwара , сина 1<озак 

о. Серединна. Бца НовNІро;ц-Сі 

верськоJ сотнІ Староху6сьtого 

nou1 !1ав.11а Роwанова , звинувач 

ного повІренниu ЧернtгІвсьtого 

на"'е;црз.п.яого 1о1011асt11ря Ієро110 

нахоu Лукою Руоановсь!tІІw 1 

~FJioйнouy напцt 118 wонастирськи~ w~=~roi 
хл·J р. І749 р . п 
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.. І "·""~ І 
" 1~ ~ou•P• 

КроАнн~ 

997! І9ІІ8 Справа про прискорення розг-

9972 

ля;цу Прилуцькою ЛОЛКОDОЮ RЗІІЦе,11 -
рtєю су;цовоУ справи лро борг ко 

зака с . тала,11аЇВRЗ Краснокотц111-

ськоЇ CO'l'Нf При,11уцЬRОГО ПОJІКУ 

rвана ІОзлеииченка вtйсьRово~ 

то_!Іари1:1у Івану Мазаракію. 
ІО червня 
!749 р . 

Справа про пошук кравців ;цля 

ло1:1иття wуn;цирІ:в ;ц.im Глухівсько 

го гарнfзонного лолRу . ' 

15- 26 
липня 

!749 р . 

997 !9120 Справа про в і;цправку в Сенат 

~J;цово'і"" сrтравн про слtр старо;цу -
t:JЬROГO ЛОJІ!(ОВНИRЗ Фе;цора мairoиw -
Jвича з військови1.1 канце.1яристоu 

Pot.1a1101.1 каниmцеu та пасинка1111 

dунчуRо:в-ого товариша Ваои,11я Гу;11. -
Jвича за 6ув1:1f ранго:в.і на полков Іб гру;цю 

ницький ур~wаєтності , се . f<Y,11 -Г:~hзня 
гit , Су6отовичt та до6ро;ціі"ВRу . 1749·р . 

997 І9ІІ9 Справа про на1.1агання Rозака 

Сиілянськ-оЇ оотнt Лу6еноького 

полку Петра Артеwенка скасувати 

tнтер;цикт , на~цrа;11,ений на нього 

управителеu СиfляноьRої волості 

tєpouoнaxo t.1 ЮІєво-ПечерськоУ 

\Ла:ври Ioarrnwow. 

Дру<. Л І\ РД УРСР 1986 З1 н.И37б-11т. 

червнл 

1749 р . 



9975 !9!22 

- 93 -

Спрзва про 1НІдо,13ю1 на раьт 

ОО'l'НИК1 f!'он:трницькоУ ОО'!'Ні Чер 

нtгІвського no.!!l'y ол:екоащру 
БреаиНСЬІ\'01.1)' 20 ПООПО.'!И!ИХ ;J.BO ІО rравня 
рі в . гр~~§р. ІО 

9976 І9І23 Спра11а про пе~ач, на розе 

.11ідраНІІя в Генеns.n.ниn в1Rоько и~ 

on. ЧОМО\І!tноУ знзчкового !'ОІ!а 

риша JІуОенсьного пмку Яttова · І!а -
тоса про напади на ~ого uаєтнос 

ti , поОоУ о.пупиrе.пfв та захрn 

лення 1.1а\1на сина 1.ш ПО'fі ':;;ого 6уІ'~

'І}'кового 'foвapиrna Сте'!'зна Га11а ~ Їqе~;~ 
Bocи.neu t Ctei"'aнou . І749 р . 

9977 І9І25 Справ0 про доручепня ніr.:янсь 

ttoщ 11ол1tовтrиІІ'1 Се~.оену Кочубею 

розоJJtдувати скаргу коззчки u. 
lіорз1ш Гарпnни НагорноІ ш1 ззхф

лення грунту ! напади na П діt! 
ЛJJе1.1!1111и1щ . в!йськового канце.'ІЯ 

рисrз Прокопа Нагорного. 

!748 р. 

9978 !9336/ Справа про з • яс1ванпл поход-

вення ипtеА.<t u. rщховз Гр11горt 
Ч ор11ого ra про і1ого наuаганн" 

повернуrп з о . D!ІJJИчина Крупець 

. :~ru:~:~c~~o~:в~:::~ ~о:~:~с~~ irfo:::: 
rись з рев!зькоУ сказки . !749 р . 
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1 ··""~І .. .,,.". 
•ом<р< І '"'"""'і-;;;:::-••<І•>О " ••• 

!750 р. 

9979 Справа про оrягнен1т з лубен 

ького 11олковника Петра Апосто -

~а пода тків за \!ого пfцаних 

c.n. 11ани.11івка ЦИ<!улfвськоЇ 

отні Миргс родоьr(сго полку , та 

про захоп.о:ення гру11тfв f побоЇ 
»ісцевою сrарm иною/ за наказа~ 

!.ІІ!ргородс111<Ого по.nRовника васи- ~~c~g~~~~ 
.nя каnнfста , !750 р . !5 

!748 р . 

9980 !9477 І -Справа про призна<1ення г.nу -

~~=~~:с~~с:;::к~~~:=р~::~:= J-!!~;я 
росі йських зборів ; !'749 рр. 

про надання квартири Оун<1уко 

о»у товариDу Іллf Милсрадови<1у 

амість !Іо~ двору , за йня того Jf~~~ 
енера.пьниu вtйськови1.1 судоu . !749 р. 

998! !9479 Справа про за~орону на;цаваТи 
Jiyв. CJoвt :uоручення га.-лць1<оиу 

пол1<ово»У канцелnрис~у Федору 

С11тенсько1.1у ;цоки в ін не буде 

звtJІЬ11ени й з Ко 1.1 ісі'і по розслі 

уванню доноса на rенералr~ного 

:~~~~:о=~~~о~~~~:~~и~ :~;~:де ~~4ti:::я 
ВИ'Іа . !749 р , 

Друк. Л \\ РЛ. УРСР 1966 3>м.Nl376- 1:lr. 

2- 5 І 

7-8 
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998 !9478 Справа про оmгнення 7 крб . 

~оргу з пt,цооаву.аа Ш ноwпанf!!оь ~?;;~~ 
кого по.1к1 Івана Гpeiro . !749 р. 

!749 р. 

998 !9480 Справа про купtаJІD 2 тис . со -

~ових KOJiOA .ЦJUI СІу,11,fВНИЦ!':ВВ ВО

J!Іт t заwоще~шя вулищ. w. ГАухо 

~а "а пго органfзацІю перевозки оJ<~ня 
х в 11fo"o. !749 р . 

!748 р . 

9984 !954! Справа nvo призначення f wенн 11 

іunервторськиw указоw 6увІ!Іо го 

~ іr.иноького nо.авовниrtа !вана Бо 

Jича по.11ковm1;соw Черні гівського 

~ову . 

Г749 р . 

9985 І9З80 Справа про спtр бунчукового 

!l'овари11а Якова .11.арковИ'Іа з пі,ц

п миовникоw Сеwеновим зв nо.~:.ови у 

Іб груд.ня 
! 748-
!5 червня 

t749 р. 48 

~О~: ~A~;=~~AfDOЬKOllJ nepe,11,ui -ь~;~~~- !б 

22 серпня 
25 вереси 
!749 р. 
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•• І дс•Оnро-1 3 А Г О Л О В К 11 

n/n . •о••р> 

99fJ7 !9444 

9988 !973! 

998 21057 

9990 2Ш79 

999! 21082 

Справа про стягнення приJ!JuЬ 

~киw по.111щ9Нико1.1 Григоуfєu Га.;_аг -
iнou 400 Крб . боргу з в J V.ськових змg§~ня 
То:еариmtв Івана f василя ПJнурче - !'7 квtтт 

t::: ьких . І75І р. 

СпрзІіа прО перенесення з JhJ-
~ ець1<ого В Ро!!ське сотенне прав tння 
озслf;цування сііору бунчукового 

свар11mа Сеuена Полуботка за 
9 - ІЗ "рунти з 31-!ТЄJІЯ!.ІИ JІюбецьJ<ОЇ 06-r 

J!(ОВТНЯ 

І . І749 р. 

Рапорти прав.піння КоWІmансь-

оі' сотні Га ;ь:яцького полку пре 
3 )lDTOГO ;цержаннЯ указів вищсі' а;цuініст 

рації . &~~у~~я 

Справз про наuагаПня noвepiry ,, Петербургу бун<1уІ<оJ3ого тс:е -
риша І:еанз Піроцькогс :цм рсзс.11 

3 J!DTO ГO 
ування ;цоносу про СJ<уп.пю 111111 !7 JlИПНЯ 
озацью.1х грунт.ів , 

!'748 р , 

СпраJЗа пре наuагання Оренбур 

р ькоЇ про:еІнцІt:но У канце.лярfї п -
ІВерн ;ути на службу поручика /lос 

коJЗського .црагунського ПОJІКУ Па -

!'749 р, 

;~в~:Jl~~~:~~:~o~Jl~~::~a ч:~н~; н4~у;ь:щ 
Сь.кого пол.ку. 1 h~~y~~~ 

Дру~. Л І\ РД УРСР 198(! 3••· №376- 12т 
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9992 2!088 

- 97 -

І749 р . 

Cnraвe про з • яоу:аанвя о6Сю

зин вrечf за кор,цон арх;~1.1<щ1р11т 

НІ;:щпськоrо Е.паговІ•енськоrо wo 
насmря Мо;цеста Велецькоrо з ;r.r -
:sиною нfиинськоrо купця UикоJ!іІ: 

Блеwарника L..Gpit.D '!а з ііого ш~й 

uo... . • 

9993 2!092 Справа npo з • чсуванюr ціни н 

прос-rу f nо;цвtt!ну горt,JЩу у!.! . 

Глухові в І747-І749 рр . 

9994 2859/2. Справа npo nt;цrвердz:ення зві 
JІЬНеІІ!І!'! BfJІ. nо.цаткІв і ПОВИ!ІНОС 

те rІ двору коw~а11fііця П r.ouпaнif: 

сь:коrо по.~ку !.!И:ко.:r.и Поз1mка в 

Кр&Іооо 

27 січня 
І.пиnня 
І749 р . 

І7 сjqня 
!749 р , 

22 

о , Березівці СГf6f.<!НСЬКОЇ оотні r7 6ерезІ'.я 
При.иуцького ло.ІІКу . !749 р. б 

9995 г:УІt-5 . Сnгава п;о на1.1аr:нн1я J11pa1111-
<r~.m С11fЛ'!JІСь:коJ аомс:r! tєро1.10 

rexa :Q.Іс:~~о-ттечерсь:коУ .11аври Іоа 

::111.1з реа.1fзувати заборону сuІля -
ью1u козака"\ mиикува:и нз 1.1она бере~і4 

тирськІtt зеu.11! . !749 р . І4 

9996 2364-6 Справа про Н!!JІ.ВНПя 1111сарю Ге 

нерзльногс вНІськовоrо сур,у Іва у 

пиковцю зеu.r.І ;цля в!;ц6у;цови ;цвс 

ру nfcл11 пожежі 1.1 . Глухова У IS квtтнІІ 
!748 р . !'749 р . 



- 98 -

І .. "" 1 .. " .. "1;;;::-
.... " .... - uou 

9997 2366- І Справа про nовІ;1,о.r.1ен11я КЗв-

9998 2З6З 

це.u11р Ії 11f11Іотегського npa:s;ifп я 

про :вивіз за кор}.он р0Зко.11ьни 

ка1.111 Староцбського nо.11к1 25 в -
зів за6оронен11х 11.0 експорrу ro 
варів -та про по6Иі'ТЯ НИІІИ ко11а -
;в;и :~пачкового товариша '!Имо~Ія 

Зінчен~rа , яка спро6113аJІз аатри 

wати коптрабащу . 

Справа про 11а:1;анпя npano~ 

ку ГJІухівgького гарні зонRого 

no.u1<y Пsнасу Сзвtн)' охоренного 

уиазу на Аого хутір в Кропив •я -
ській сотні Лереяс.11авсьиоrо по -

З квtтня-
5 червня 
1749 р. І2 

ку та д~Ір з горо;1,01.1 І са;цоw в 25 травня 
с . БогуІПкова Сло6Іжка І749 р . І- 4 

Уна з-- канцеJІ.Ярtі уnравите.uю 

кінних завожів оеку11;1,-роі'wІстр 

q.он-Лоссову про пІ11.твер;ц~ення 

нео6хі;1,ностІ ви11.і.1яm своіх 

n!,J,.11eгJ111x ;1,.u веоення карауJІ!в 

Пі.І. коwащо1:1 /ІUПОJІЬСЬКОГО core -2 серпня 
ного правління . 1749 р. · 5-6 

9999 2367- ІІ Справа ПJЮ поmrк на Л!вобе-

рёані ІІ УкраУнІ ко,.110,J,никІв , які 
втек.11и paaoi.1 з охороною• Сиск 

ного приказу . 

дрrк. ЛІІРД УРСР 191111 3•~. мз1е - 1 2т. 

20 берези -
ІЗ трав11я 
І749 р . 



І 

ІООО 367-І 

'/ 

- 99 -

Справа про вt;в;nра:ак1 в Сев

СЬlІ'f провfнціІtну ка1щелярtю за -
рю.шного в 11 . Ко:іеm.цІ реир7та 

панаса сстахова з nроорочєни11 

паопорто11 . 

2-25 
березня 
І749 р . 

ІССО 2367-Ifl Справа про :і 'ЯСJ118І!НЯ ПОХОJ, 

ІООО 358-4 

а:ення Oxpiim Борзоrо , :1а'І'риuа -

11ого СІез паспорта в о . Crяrai'I- 5 квfтнл 
нfвцt ~.t.1J t.11ьcьxoi' сотні Нtжюю -§7:~Зтия 
ного полу . І75І р .. ІЗ 

Справа про заборону вироеІни -
тва горі,11ки на JІJвоСіерем.нtй 11!. 
раУнІ через загрозу го.110;1.у , вк 5 квітня 
І<JІИRану (tооухою і нава.1101:1 сара ~~4g~рпюr 

Г75І рр. ЗОІ 

!ООО' 2368-~ Справа про nepeJ;ЗЧJ чернігі -

І І 

СЬІІ'ОW)' ПО.111\'ОВНИІ\'f Івану Божичу 

на розс.11і;uвання чомбн'І'ноУ СІJ -
чукового товариша васиJІя Добро 

низь1<ого пРо щсаоуваняя шахрай 
оькоЇ купівлі чернtгtвоьниu го 

ро;в;ничиu f'ригоровичеw !6 ку~ 11 -~ :1::~я
рt.11ки у Roro ;в;ру~ни. Г749 р. 

!000< ~580-93 Справа про нвхаиня reнepa.iiь o-
wy вiйCJ>lfOBOuy еду BfJ.OWOC'1'8Й 

про законнfс!'ь поси.11кк ;~раг1нс ких 

коwан;в; ;ц.ая приwусового стягнен 

ня порцій І pautl! та про район 

~~::;~ -::~;и~ ~::;:ого ~аг. н;?~r~ 



- ІОО- -

·· 1 ·"~~- 1 '"о' о "'" 
•І• , .... ~•ра 

ІССО5 238І-2І Cnpa~a npo розпоря;J.аеннн 
С'І'аро,1,1Оські!! nо.11ковfІІ капцем 

рtї оn.tа'І'ИТИ Оунч,козоІ(f .'І'овар -
Ш:f- Івану Ширяю варrfсть порцій 

t paцtlt , ПОС'І'Еm.І!ВНИХ l!oro nl.:u. -9'1'~~~:-~ 
НИІ.ІИ 1 !748 р . !749 р. 

І748 р • • 

І749 р . 

ІСХЮ 2399- 3 Сnра;ва про взятt.я з в J;и:кулн -

Ra циганського збору І.ІоІІсея Dn я-

ка пf;цnиски' npo неч1111енпл neper - ~~і 
ко.11. іІ:ого коwн1ньонаw по вfдкуп І74_9 р. 

IC<X)j 2599- 4 Справа про перцач1 на розе 

.1f;1рав11я в Сtаро,11,уdоьку noso 
BJ канце.1Ярf11 ;цонесенн.11 вt~уп 

ників старо;цу6оькоrо пощу про 

ві.11,uову Старо;цубсьRого і Поrар 

ського JіЗrіотратJв ви;ці.1яти з!! Р-~1 6~~ііня 
ЩІІКіВ ПО;!<ЗТІІ'ІВ 3 ЧИ(:.ІІЗ І.І fQЗН , 1749 р . 

ІОСО9 2359-5 Донесеmн!' " Сенаr про С'І'11г. ен-

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

ия з вІ,1,кJnниR!в Сrаро;иуООькоn 23 серпня 
nо.1к7 не.tоІwжи за І743-І745 рр І749 р. І- 2 

ApJІL Л ІІ РД УРСР 1966 З•м.№316- 12<. 
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Npal••• 

' ' r о л о в к и 

І 
Донесення віІ!ськового І<анце 

.пяриста Григорі я Uироновського 

про необхtдніо'І'ь пр11сла'1'11 в 

Новгород:::.СtверсьJ(у оотню віІ'Юь 

ково го товериmа петра Коробк1 

;цJІЯ розбору питання про недоп-
J!\ОВТНЯ 

.iia'J'y н111.1 податку . І749 р • 

!ОО! ~92-І Справа про 11е,11;06ор податків 

в КИУвсько uу , Миргоро;lському , 

При.пуцькоиу , Переяславсько1.1у t 
Старо;цу6ськоІІіу noJ!Jl'ax внао.Іtt;цо 

посухи , наваJщ оарани та забо- І9 серпня 

ро!ІИ виробmщтва горtJІки на 
І749 -
ЗІ IJJYдH 

Лtвобере:&ні: й Ук9аїнf . І750 рр. 200 

ІООП 2720-2 Справа про ви плату аалуваЕн 

жо.ццаць:кtй :ко1~а11;ці / 62 чо.1./ 
х.nібногоZІ!ІJІування заоJ:чневу 

І травневу третини І749 р . > 
про вибори нового :карауАьно 2 'l'равня-

го Rо.ццацького ота11ана . J І~~~е~~я !5 

ІООІ2 2720-2 Іа Справа про в1шпе ту трубачаи 

військової uузи ки річного !!aJly 'січня 
вання за І748 р . ІН9 р . 

І ОО ІЗ 27~2 Справа про випл!Н'У аа;rуванн 

поRіІ!ного писаря на;1ві:рної коu 

панt~ськоЇ короrви uануй.nа !І.о - січня 
кіенRа його батьиовt Ананію. І749 р . 



- ІОё-

І00~4 27Іі( :-~ . Спра~а про пере;цачу на розо 
лцування прилуцькоuу поЛІ\'овни 

ку Гр11гЬрtю Га.11агану ЧОJІО6И'І'НО 0 

бунчукоІ!ого "rОВариша Якова f..у

раковоького про свавільне захо -
JIЄHHlt СОТНИІ<ОІІ JураВСЬІ<ОЇ СОТІ! 

. ПрИJІ}'Щ.І<ОГО ПО.ПІ<У Фемроu Тара 

севичеw :цвох 11лин ів на р. ОJтр 

пі:ц с . Фас'І'fвце 11 rвангоро;цсь1<0· 

сотні Н іжинського полку , заста -
мних JІі:ур~ксвськоuу coтf!l!~o u П 

коr.msнііі:ськсго по;шу Ланил9w 

Дроботковськиu за І50 кр6~ 

ІООІ5 2885- І< Справа про переа.J.JJесування 

,_,,, 
червня 

І749 р . 

l '~"""'i ;.::-."<fOO """' 

кур • єрів до Пі:ЦПОЛІ\'ОВНИКа Киое 

лева . призначеного ;ц.nя загоrов fи 
провіанта в uагазини києва і 

Українсь1<ої лінії , в 11 . ПуtивJІ , 2?2к~і~~ -
ку:ци переїхаJІа ІІого Коuіоtя. І749 р . 

ІООІ 2888 . "Рас п о;поn:енія" про кі JJЬКіст 

оподаткованих ;ц~орtв в ПриJІ}'ць 
i<owy , Старо:цубськоuу , ЮІївс ько у 

і rа:.яцько t.t)' ПОJJ1(ЗХ , Ух належ 

ність , wайновий і становий по;ц · л 27 жовти 
!'а про величину зі6ран9rо • ни fg4~peoн 
консиотенського по:цатку . І749 р . ІбЗ 

Дру~. 11 \\ РД f l'C I' \9$6 З•• · М3JЄ- 12< 
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!748 р. 

!00!7 2887- 6, Місячн і ві;цоuооr:І По.11rавсько · 
Лубенської , Гадяцької і Сr~ро;цу~
ської полкових канцеJІЯріR про 

apemraІUiв '! п~лкових rюрьwах т~ Ь~Е!;цня 

. ::а:1~~:;~ду ІХ спр~в ПОJlКО~И SJ~;:ц;~ 

ІООІЄ Справа про з • ясрання о6стЗБ~н 

втечі , .пі:ц час пересилки з u. 
ЮІєва в u ісце проживання , росі!' 

ських се.nян-крілаl(іВ Рильського 

пові т1 Єфреиа і Карпа Бі.11ових , 

яні втекли на територію Речі По -
ПОЛИТОЇ й були ви;цані ГОІlЄJ!ЬСЬ и ~~~~~І 

- ииu rубернатороu. !749 р. 

!748 р . 

10019 27ffl- 9 Справа про ві;цправl(у в Сиси 

ний приказ коло:цm1ка панаса Ко~ -
вякова , засу;цженого Слі:цчою в 

- секретн~х справах к~uісією ;цо' w4~у;цня 
~:~~;~ня на катори1н роботи в 27І7~§ч~~ . 

про наказ rенерально1.1у Вій

ськово І.tУ ру:цові з •ясуват11 причи и 

перебування колодників пі:цз:віт

них Су;а.о:ві в rлух івські: R соrен 

86 

І-7 
п 

ні!! тюрьцt . 1749 р . 8- 10 



- ІО4 ~ 

···· 1 ·""~.· 1 ," 0 , 0 "'" ", І n/n мо~•Р• 

І0020 2892 Справа про ПОСі'З'ІВННЯ коноис 

тентаu: порці й t рац!А 1 .ninriй 

сезон 1749 р . 

4 квітн . 
І6 l\OBTll: 
І749 р . - І25 

І002І 2894 Сnрава npo постачання консис 18 верес f1 
тЄнта11 rropцfй t рац t й на ЗИІІОВИ І .fг4;~B'l'H: 

10022 3028 

!002 8054 

• Сезон 1749- 1750 рр . · 1750 рр . 7-І47 

Асигнація та с:rпрові;в.ний ра 

порт НіЖИІІСЬКОЇ ПОJmО:ВОЇ канце

лярі У про посtачания копсистен-

таu порці й. і рацНІ у ЗІІІlОВИЙ се • 29 JD! П ll. 

зон I752- l'75S .рр . І753 р. 2-5 

Місячні в і;в.0 11о с r І з с ;r прові;и. 

НИLІ'А р.онесенняuи Роuенсь1<ого со 

. тенного пра:вління про одермння f ~~~~Я 
і переси.mу службових ;в.оку11енті jз . І749 р , 70 

Листування з приво;и:у с творен 

ня С.11і11,чої коuіоІї про ко ~:траба ;;ц- ІВ квt ня 

Ні ТОВЗрИ , ЗfПІЙ.ЦЄІІі В І.!ОС!tо:ЗСЬІС!.Х r~;!IR 
Сурозьких ря;11зх та і нших 11ісцях 1750 'рр . 34 

І0024 3І33 Справа про nі,11.rотовк1 в~нІорф ІВ листо ~да 

гетьwана JІіво6ережної' Укра їни. fо4~tтн 
І750 р . І96 

Дру•. Л \\ РД УРСР 1986 З•м. Н376 - 12т 
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Спрзв8 про nоверпенпя в коза 

цькиJ! стзн 69 ро;а;ин з се . Лt111и-

чt , Пnr-.цчt , Попова Гора , Іі:ир-

Ю! , Wзкар~1чt , За6ор • я f Бовспn~ 
НовоwtоьхоУ сотнf Спро;1.160ьког 16 квtтня 

. по.ану , привернених 1· ntцапс rво rf~~Ресня 
Києво-Печеракоо Jlаврою . !752 рр. І-52 

про спtр а6tттованого вН.с:ьх -;;. 
зого товариr:а Григорія П.11tо::ка з 

!{11єво-Печерс1окоо JІавроо за 111~-

~~::ь;о?~::і в с~~р:;;~~=~г~
0 п:1~~~ня 

llO.tKJ . !733 р , 72 

!0026 3447 Сnр!!іва про виплату жалування 

за !748 р. П коuпанtйсьиоuу под ~І4~;я-
,<у. !749 р . 62 

IOOZ 3449 Справа про ПОШИ'і''і'Я t реt.ІОІІ'і' !7 .тштого 
1749-

:1оа:ухtв ;1..ая варrових оо.;цаrtв 

Г.ІІ:f'ХfВОЬКОГQ ГSpHf:tOHHOro ПОЛК] 
ІО .'!і!Стоп ;а;а 
1751 р , П 

1002 :аб89 Спр8ва про вн:tі'.ІЄння Іfоштів 

Д..ІЯ 11067;1.о:аи Г.Q'ХІВСіо!СОІ ооrеп- rотg~~~ия 
;но! ханце.ІЯрtJ , !749 р. 

ІОС29 36SO Сnрава про аві п.нення wо.~~;ца-

І:ванипа Сте1Jана Гросозрева , захо -
ІІЄННОГО в ПО.І.!ОН nl;a;·qac рос1'1сь .о

турецькоУ 1Шt11и ! noкpfnaчe11orn 

пt;а;по.пковш111'0J.І OJieиc t єw Сеuено 6~g~~:-
Іnиw; 1749 р . 

2-16 
21- 26 

n,.. ••. 



- ІО7-

!0084 3754 Справа про 6оротьJ:І:т з епіде 26 аовтня 
uf єю на JJtвo6epeliнt li У'краУнt . І749-

~sЬр~ня 593 

!0085 4949 Справа про Н8ІffіГання В:ІJ\К'УП И-

ка ПР11.11цького ,по.11ку , значкова 

го товар1111а Федора каплі одерж rя 

вfдотрочку у виконанf!f вироку 

при.1уць1tого полкового оуду в 

!!ого справJ з пр11.11у;ць!І'ІІw шинка 

peu Со.1ош~хою до за1ttнче11ня п.1 " _ 
иtв по вt;в,купу та до рt11ення 

21 лютого 
судоu !!ого зустрічного позву 2 березня 
до Соноwахи. І749 р. 

!ООЗ 6121 Справа про розшук , згІ.цио 

скарги tryweнa Пустинно-Хар.1аw 

ntєвоького ГаwаJІіївськоrо wона -
!Иря ПахоwІя , з6іг.111х старос! 

wонаотмроьких сІ.11 Сеwена Ве.аич 

RОВОЬКОГО t Іlойсел ПfІ<уоа та 

про Іх cкapni на архиwвн;~~.р11та 

іоч~~~~ за катування t ,з ахоп.иення , їх 

wаЯна . І749 р . 32 

І<= 4553 Справа про спір за спадщину 

. вJ ~оькового товариша Івана Гра 

СІяю<и wtж nого Удовою Євдокією 19а:ОВТІІ 

і с11но1t , ві йоьковнu капце.11nрис !749-
ІВ "''""" row Федороu Гра6янкаwи . !751 рр . 79 



- 100-

Кро•••е 

1747 р . 

10038 Справа про спtр гоОоУста Г.11у 

IOOSS З233І 

хtвс ь1<ого гзриtзон11ого полку 

І.зана Сеuенова за грунти с.зоєї 

;цружипи в о . Гирииt Глухімько · 

сотні НtZІинсьхого•Пс.ІІІІ"у , захоп 

.tені 6унчуковиu товариnеv Іва 

ноw 0Wе.11ья11овичеu. 

І748 р . 

Справа про пt;11.rземаеннл 

по.11тавськоuу nr>JІІІ"Овнику 

9 J!ИІJНЯ 
І747-
6 хвtтня mo рр . 

·Андрію Горленку нео6хtд11ос~і с оєчасно 

надси.11ати .uісячнt вtдо.uостt пр 

хлібні ці н і уповноваІ!Іеноuу ге- }~4~y}1.Hlf 
нера,ІJ-гу6ернаторст.ксУ канцеJІЯ - 5 сtчнл 
рі:ї капітану кн-. Т7Р1шстанову. 1"749 р. 

ІШ О ЗZЗЗё донес'Єння Wнргоро11.ськоУ по.п 

кової канце.аярfУ про наwагання 

управитеАЛ КowtctY ЄJІ:оно1.1ії ; 
Q.tелмтцьJІ:і!І , nотсцькН! , Кре-

. wенчуцькНt t 8ласtвськН1 сотня 

!.!иргородсьІ<сгс поду Івана ЦИ-

6у.~~овськсго при вернути у поспо 

:;т~:е:::: ;;;~::у~ОТОЦЬІ<ОЇ со -2~7~g~~IJ 

.11.PJ~. Л \ІРД УРСР І \Іеб з ... ... 376- 12т . 

1 ····""j "~" ............. 
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ІОО4І 52383 Сnравз про передачу на розг 

10042 83557 

щ в ПоJJtавсьху ПО.ІІ!':ОВ1 !1'8НЦе 
.1.1pln ЧО.!обитних помавсь11:ого 
ПОJJ!І:ОВОГО ооаву.а:а Я11:qва Козе

J!ЬСЬКОГО про овав.і.11ьн1 побу,цов1 

кабе.ияцькии соmикои Uaкoиw:ou 

m~овиче1.1 ІІ.DІНВ та кааехлцьwій 

rоро,цов!R грее!JІf , поруt1е11нн по ЗІ січ:ня 

гядку poaom u.mвtв та tнші !Ь4а~рез~я 
сдуае!овf ЗJ!ОБЖКВ8ННЯ . 1750 р. 

Сnрава npo ,цвосаонців Марти 
па ftковеика тв Івана Браtиненка , 

на,цtсданв rенера.ІJ.ьяиt.1 вtйськови~ 

cy,цot.t ,Ц.І(Л затверд:ае111111 винеоен 14 mтого 
го вироку . 1749 р . П 

ІОО4: 33558 Справа про передачу на заоr-

1004~ 33559 

БеРJІ,ае11нn в Сенат в11ро11:;у rенера 
.1ьного військового су,цу про ~-

рвт;у ве.n~кое!;пtиського иите.ая 

Сте!рвнв А1111,рf11Ченховв зятя зв с~р~~твя 
вбив о тво . 1749 р . 

Справа про запит в Сенат д.111 

аоигнування коштів па прохарчу 

вання КОJІОДНИКfВ в попових 

в • язницях; нкt поча.'!И поw~рати 

з голоду через приnин'е1111я u:и- . 
JІООТКнf вt,ц наое.1ення через пев ~п~аня 
роиа У . 1749 р . 



1 ··~·~ І ··-·· 
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МроІк" 

10045 53561 Слрава npo ого.аоюенн"' роз.,-

ку по лtвобереані 11 УкраУиf кол -
ника -і-запороаця Па11..1ц~ .діт11иненк 

11тfкача з лолтавоькоУ полковоЇ 

тюрvи , та солдата Г.ІІух і вс ького 

гарнtзонно го ПОJІКУ І кмодника 

Оп.ексtя І:ибкала , якt втек.нu з 

rлухtвського оо трогу . 

!0046 33562 Справа про ОГО.і!ОІІ!СИИЯ на Лі -

во6ер1nн1ІІІ УкраУнt _роз111уку І2 

колодників , які nовота.nи .t вте !§о0:~~~ 
.пи з ш~.D:тавоькоУ поп:овоУ тюрu:и !749 р . 

10047 34583. Фінансовий звtт С!уичуковог_о 

1 червня 

І '""~~ ''''°" і ····· 

товариша пав.1.а 1tокрієв11ча про 

вип.tа~у 700 крб . оу6оидіУ 6ідии 

козакаw t поопо.1ит11w По.tтавоько 

1'0 полку . ь~~~ 257 

10048 З46С6 Справа про пое!итtл козака 

, Кри.nовськоУ сооrн! ~ргородськоJ 3 .і!ИОГО 
полку даии.D:а CyY..w кри.і!овськиu 1746-

14 грудня 
СО'l'ИИКОW ГригорІєu Рудєu. 1749 рр. ео 

1746 р . 

!0049 34607 Слравз про взаєuні наїзди , 

захоп.nенм usJ!:нa , no6oY і обр'аз 

wtи 6увчуковиw оrоваржаеu Григо- 2 січня 
р!єw Богдзновичеw t nеревоJІочан 1746-

С ькнu со тнииоu І!ооипоw Вовиоu . ~~i"p. !4S 

Ару•. Л 'ІР!І У РСР 1!186 31 ~. МЗЮ - l:h. 
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І745 р . 

IOOSO 34608 Справа про аре!!!rи , побої , і 

захоплення uаІ!на кобизької коза - 19 6ерез11 
ки Є:ВдокЇЇ Jlахні:в ми OO'l'JIИKOIJ .. ~4~~В11ІЯ 
Се1.1ено1.1 манмншою. І749 рр . І02 

1749 р . 

ІОО51 Справа про опtр Чернігі:воько 

!0052 2144 

ІОО52а 

го кафедраJІЬІІого 1.1она с'І'иря за 

xyrtp t uлин на р. І.шщJ з 11 оз ·а 

каuи с. Серединна Буда Новгород 

СімрськоУ соrні Сrародубського 'І5 лютого 

полку Родо1.111новських t вJl!ro1.1 j~46"tчня 
Леонrієu Воско60Rн11ковиw. 1750 рр. І22 

Ма'І'ер tа.11и по організації при 

КОРдОННИХ коuіоіІ! .11t1106ере!'іІ!О Ї 

України з Брац.11авоьк'иw t КИ 'І всь иuZ9 травІі 
воєводоі'Ваwи Peqi ПооrтоJJИтоУ. ~~4~удня 

ч. r. , І7б4 РР · 

те cawe . Ч. п • . 

ІОО'5 ~008/7 Справа про наuагання удови 
ніжинського полкового осавула 

О.Лени ВОJJОДКОВОЬКОЇ ОДЄР!\6і'И 

8І gрСІ . недоп.11аченого жа.иування 6 
2~е~~~ня 

. покійного чоловіка: І749 р. 5 



1."""" 1 •>О<>А«. 

•<>• •р• 

10054 2088/7, 

- 112·-

Справа про наuагання вtдста -
них оф іцерів і со.Qат Мо;щавсь 

кого гуса])С'Ького ТТОJІКУ одерnа~ 

недоnJІ1Іченt порці о нні І р!щtон 

-.нf грошt . 

ІО травня 
1 червня 
!749 р , 

1СО55 2JE0/2 Сnрава про передачу 11аєтнос 

10056 3З 

ren значков ого товаршпа Староду -
сь:кого по.uу J.Іаксиuа Пучковсь

кого , ес . nучковки і Урянцf в 

почепсьІ<оУ соtні СтарОдуСіськог 

полку , Сіунч:уковоwу tовариmу ll Г 4 Сіерезн 
nypuaнy за неспда<1ений Сіорг У 167сі~Резня 
2000 RpCi . І750 рр , 3З 

!74! р. 

Справа про судови'1 спір вій 

ськово го канце.nяриста Івана f.!a 
ковича з козакоu с . СиСіереаf 

Райської сотні Чернігівського 

полку rван'Оu Шуплякоu за пару 10 верес ;я 

волів , зайнятих Шуплякоu У спа · з~:~~зюr 
шf , І752 рр . !95 

1748 р • • 

10057 Справа про надан11я 150 пос -
подитнх дворfв j пtдданство га 

дяцькоuу ПО.:П!\ОВНИR'У петру Гаде 

цькоuу "ra спори його спадкоєu- 16 гg:днп 
ців з різниuи осоСіаІfИ за цих ·fсіерезня 

п:іnданих j Ух грунти . !760 рр . 739 

Дру•. Л І\ Рд УРСР 1986 3•w. N376-1Zт. 
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10058 USтep.ia.int npo бобро:вникtв , 

стрt.11ьців та tн . катеrорН коз -
• XfB-UИC.m!BЦIB· ЛfВоберехІІОЇ Ук

раУ11и /Dибоl'\ отаwанtв , зattiep -
•ения хозsкtв-r.сис.ІИвцtв у Jx 

отанІ , переведення у зага.пьно

:rозацький оmн , звt.1ьнен1111 вfд по

винноотей , захоп.~rення wонастир . -
.11'.! і 0'1'0{)19ИНОЮ ДВО.РІВ t грунті f,?4g:peз11 
та nрнвернен11я оаuих Lf!С.ю-~вців 29 вереси 
у ntдданотво та tн . справи/. !764 рр. 4І6 

І7119 р . 

ІОО5 І8І45 Справа про спір бунчукових 

rоваришІв василя і Петра Савич · в 

за грунти з кобзареu iunepaтop березня 

оьrоУ придворноУ капе.1111 , по.11ко -f:~ня 
НИКОІІ :ЛюбІ!ОІ'КОІІ . 1758 рр . 

ІОСб t Справа про заборону пpoJJ.a:11y 

• з JІtво6ерев:ноі' 1краJни овець з: 

КОJІАон , та про заrnтівm сіна З кв!тня
;11..1:11 wазенНІІх овчарнкх заводів . 8J.:E"~~ 

ІСОб .Jf5922- Справа про передачу в rенера 
.~rьниІt вІІtоьwови.11: cyn чо.11.06иtноJ 

бунчуковоrn товари~;~а Ваои.ая !!Ін 

чевського про захоn.~~ення груп 

тtвтаспуотоmенняІІ.ІИна і ста 

ву 11 о . Во.1101:1инt11ці Г.11инської 

оотнt J!Убеноького по.11ку бунчука ~Кі:~ня
внw товариmеu J.Іаксиwоu Jуковоьк w. І749 р . 

63 
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ІОО62 16955 Справа про асигнування: кoi:i'I' в 

;11..11.11 У'І'РІ~U~ННЯ ко.1щ11.ник111 в .'І'ЮР м :~~~ 
uax JІіво6ереаноУ України . І749 р . зз 

І748 р. 

ІООб~ 21294/ Донесення переисмвсркої 

!006 305!5 

по.пковоУ канцелярtУ '1'8 nереяр.тв 

ського вtil:ra !<ир11.rа Сафонова ПJ о 

вs-аєuні образи , зАоваивання в.z1 -2f?re:n.ня 

:;:~У::;~п.~ення гpyurtв t :n.:1ep11-115 V~E";~ 

!149 р. 

Ч:о.~ю6и1'на архі uандри'І'а Глу
хівського Dе1'ропав.:11 І вського uo 
пастиря /11,ив;ифорз І'ржибовського 

про під~ер:n.иення права з6ираr; 

UИ'І'О за про?з:n. по uонас1'ирськf1 

греб.11! на р . Ю!евен! в с . Вязо 

ці Г.:11ухtвськоУ еоо:rн І НІ:11нс~к1 06 червня 
f! O JІк.J на ве.1111кІ я п1'!'11в.11асанІя. !'749 р. 

11орозІ . 

ІСО65 808!9 Указ Канцелярії про передач 

на розс.пfдува1111я отароду6ськііІ 

по.пков !J! канце.11.11р!У чо.по6и1'ноі 

козака П-го коuпанtІ!ського пол 

ку Uихаі!JІа С'!епаненка про захо 

.1ення Ііого J11YHTIB СВЯІ!{ЄІ!НИКОW !!:ОВТНЯ 

с . гар.яв: С,.аро;n.у6Ського по.~~ку . І7Ч9 р . 

J.pya. Л \\ РД УРСР 11186 Зом N376 - 1 2т. 
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Донесення w~ргоро,цоькоr по.n

ковоЇ Ratщeмpil· генерал-анmе'))у 

!.!Ихай.11у Леонtfєj:Іу fЗ вf;цоwtо.ть 

про грунrи , ск1пленt' п олковрю 

старшиною ta про посnолят1н , вз - 2 .rnoтoi!\:i,цa 

rиХ нею в проте1щію . І;74І рр . !8-2< 

ІООЗО 338! Справа про наиагання га,цяць-
коm по.nRовника Петра І'амцько

го приою:;ориrи признач~ння нових 

значкових товаришів в Гадяцький J~ ~~тuя 
()ОЛ!(. }749 р , 

ІООЗІ 3443 Справа про надання Павлу , ол к-

- Іоан;цру і_ Ваои.11.ю Мокрієвича w з:о~ -§6 .'ІИ~~~го 

!0032 3441/ 

. ня бунчукових товаришів. !'749 р. rr 

Справа про збір на JJівобереж 
н1й Укра Уні 2(Х)()· пі;цво;а, ;цJІ.ІІ пер -
мзення деревини , необхі:;цноЇ ;a,J 5 МJтого 
пабу.цови вopft і забруку»апнл ц H'l'~4~j;aвi 
ральних вулиць "· Глухова . !150 р . ІІ2 

!748 р . 

ІООЗЗ 3445 Справа про вотанов.аення на 29 .~шстоп ;ца 

Лівобережній Ур:раЇні тве~их ці 1 і~~~ня 
на х.~Іб . 17:49 р. !б 

Друк. Л 'І РД УРСР 1986 Зам. /\1316 - 1 ~. 
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ІОС66 І4776 Справа npo затри1.1аюн1 в w. 

КроJІевцt хвох запороаці!І-'111РWа1 - ~І 0:~~~: 
•ихtв з суwнtвниwя 11окуuенrаuи . І749 р . 

ІОО6~ І476З- Справа про накJІеп m1саря Во 

ронtзькоУ сотнJ НJ1tинсь1«1rо по -
ку Кі~рата Ось11ачки на JІ.ІІУЖИН~ J9 .!tовтня 
11,иякона ВоронtзькоJ ·Покровсько · 2 :~orona; а 
церпи Сте'fІ!Іна Ново11.11нюького . І750 рр. 28 

ІСО5Є 2І956 Справа про наuа гання ГJІУхtв 

ІОС6~ 23432 

ського Леrроnавлtвського wонас 

тиря заборонити Пуотинно-Харла~ -
ntєвськоuу rauaJІtYвcькouy uонас 

ТИРD mинкуваТ".~ в свої'/\ uаєтпос 

тt с . МутинJ Г.,11ухt ваькоУ сотнt 

Hfl;ИlfCЬKOI'O ПDJІКу . 

травня-
17 червня 
!749 р . 

Справа пго передачу на розе 

.,11t;цування в ніжинську no.mi:oвy 

канце.І.Чрf11 чо.аоСІитпоі' пtиинськt -
го грека Івана КЗwСІурzея про 

образу !l:oro onuaнo1.1 с . Іt:Іа,11.кі_ - СІ~;і~ня 
ки Кузьuоr~ Bepexori. 1749 р. 

п 

П/І••••· 



І '"~~ І """" 
НQН<!'І 

І0070 <!Ь940 

І007І 2394! 

• І!б = 

І '""""'~-;;;::::-
••сто• 1 ••••• 

Сnрава .про розrоук господаря 

Путивльських q_ет.!тренних заво

дtв васи_д11 євстратова , звин1t1а е

ного :в о~:~уканстві порохового 

угозор:щка Канцет111рії головно! 

артилерії і ~ортифікац'ії Леон

ті я л.а~сvкfна та господаря 

Пут~tвл:ьсько і купоросноУ фабрю' 2§00~~~~н -
петра Котельникова . !749 р . 29 

Справа про передачу на розе 

л:!думння в Геnераль!ІИJ. :ві::Іськ -
вий суд чо.1106итноУ козака с. 

Пт!оок БорзенськоJ сотні Ніжин 

СЬRОГО ЛОJІВ'У Радка і Грі!ЦЬК!І 

ТабацьІІ'JІJ( про захоnJІення Jx гр 11 -

.т~;к~~~~~ют=~~~~: · с~;::: :: б-rs 
6і ЛИ , !.j~~B~~ 

ІС07 23942 Сnрава про передачу на розе 

лЇдуваннJІ у rенеральни!! військ -
вий суд чом6итноУ АнастасіЇ 

Доровсківни , ,цр:р.шни лрапорtщк 

Грузи нського гуоарського полку 

кн . Андрія Арбеліан;вn , про за 
хоплення І50 копиць оіна її дІ 

вереw по перmо11у чоловіку 6унч -
кови11 товариmеw І:вано~ Севастf - ~~Rі~;я
но:вичеи. І749 р . 

J1py•. Л \І ~Д УРСР 111116 ЗІ~. Н.376 - 121". 



ІОО73 

- ІІ7 -

2346І Справа про пеоп,11ату кур • єро 

rвщ1оu !JеfаровиІ4 прогонfв за n 
ревозку вfд ГJІУхова до СеDська 

па 2І ПІJ\Воді угороького вина 

ди tиnерзтороького двору . 

S-7 
JIИCtonaд 
І749 р, 

ІС07 28786 · Справа "про лер~ачу на розе ;11; 

дува11ня до генерального вt l!cьiro о

го оур,у чо.11обиrно'f черпtгtмькоm 

:s l !lra ~зь11r1 Каневського про 

спашf , захоn.11ення сіна , оорази 

t напади чернігівського noпo:st 2_3 iso:sm 
го судр,І Тиwо:fІfя Сепюти . І749 р. 

!0075 23762 KonH оnреді.11ень rенера.11ьно · 

вfйськовоУ канце.nярJУ про асиг1!Іv

ваю1я кomrf:e д..пя !!н·n.а:атн аа.11ува~

пя no.uoвfй отарmині t канце.111 

v.1craw та on.11ary канце.111Jрськнх 

вндаrJ< J в t panopr нtz.инськоУ ПІ~-
ково У кеі1ще.nярfУ про зняrrя цн : 26 січня 
копtІl t nереси.11ку Ух в Ка1ще.11Яр~ ю . І749 р Іб 

!0076 Z3762 Справа про бродяrу ОJІексІя 

f(узьwенrа , сrтtйwаного в rowopl 
жиrе.11я с , Суходс.иьщини Г.пjхІв-

ськоУ сотні НІт1нського n6.пку J~1 ~~езн -
J:зена Приходи . Г749 р. 



... ІІ8 --

!0077 23769 Справа пРо оголо!!Іення на JJt 
во6ережнііі У.краЇні іuпера'і'орсь 

кого указу з повідоwrенняw про 

олужоов І здоЧИЮІ коuісара Кях

тинського фоРпосту Сиwона СвІн Ї-

на та з<О:: Q.іІче ннлu до донос tв н 

нього та приховане ниu uайно . 

1748 р . 

7 Оеоезня 
!"749 р . 

!007. 23768 Справа про наuагання вііІськ -
вого товариша БdсиJІЛ Шнурчевсь о~ 

го прІ!скориrи ~;росуванн.11 о во Ух 

справ із старшиною і козакаwи 8 березня 
ПриJІуцького ПОJІКУ у Прилуцькоu І74&-
полковоuу суд! . 6і-У~§н~. 

1749 р . 

!0079 23767 ОпредіJІення Канце.urрії про 

надання відпустки в і йоьковоuу 22 оерезf 
канцеJІЯристу ГІ?игорію дУбовиЇtу !749 р . 

ІСО8 23766 Справа про визначеннл позен 

І "'"""~-;;;::-
~·""' І .. " .. 

п 

ноЇ оуuи судових видаткі в Гене а

Jіьного вfйоькового от д,11.11 or г-
нения з ос to , які 11рограJІИ 01- і~ ~~rв~~ -
довий процес . І749 р . 

Дру•. Л.І\ Рд УРСР 1986 Зоw.1*376-12'. 
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- ІІ9 -

Справа про пропорцtііниІt oCl
t.tJн п.1uща1о1и w, r.цухові wl11 писа 
pew ге11ера.11ьноrо вtІtоькового су 

ду Іваноw Пиковце11 та кофеwан

коw ІИ!ератороького двору СаСІ~ І2-І8 
квітня 

ковиw ; !749 р. 

про ОПАаТ)' nрзці ко.щцникІв, кі 

працюють на Сіу;в,fвющТвt СІудин:кі 

д.11.11 членів Ка11цеJІЯрJf У 11. ГJ!У- 3-7 жовrн 
ховt . !'749 р. 

!0082 23168 Сnра:ез про працевлаштування 

. вfдота:вн11х оолд~т /11 чол. / r.пу- В ~f~~я 
хІвського гарні зонного по.nку . !749 р. 

!0088 Справа про передачу в rене-

ра.11ьm1ІІ ві ІtськОви!t суд чо.иОСІит
ноУ ка11це.11яриста UихаІtла Трусе

вича про спір за wаіІно покНіноУ 

• др)'lІИЮІ з п 1.1атІр • ю , )'J,ОВОЮ 

прилуцького полкового судді Ган 7_12 квt~н 
ною Ягельницьr:ою . !749 р. 

!0084 2317~ Справа про передачу на розсл -
їJ.рання в нfа101ськиІl по.повмА 
~Уд донесення генера.u.ного вІІІ

рьr:ового ооавуп петРа ва.11r:евич 
рро причетніоть священи!І:а Аого 

tранrового оела до прмвлас11ення 

~іох 1<11зе11них вино1<урm1х котлів 

та про одерааннп дозволу киУвсь 

~ого 1111 тропот1та ТИt.tофfя на при 

тягнення цьоrо свяще11н11ка до ~~ ~~J:~; а 

І 
4-5 

2- 5 

ПОJІJ(ОВО ГО оуду. !749 р . ІО 



-120 --

·· 1 ····~ І 
n/a •о~•р.о 

!0085 2'З764 Спра:ва про призначення 6ун-

ІООЄ6 45Є.4 

чуко:вих товарИm і :в мажсиuа · '[урк<D

ського 1 Федора П!иряn тиІоІЧасов; -
wi ~.nена.uИ rенера.'!.ьного вН!сь;;є 7_15 квітн. 
во го суду . .І749 р . 

!748 р. 

f~4§.:РПНЛ 

І '""""'і Оо• ••· ••«ОО ••••• 

Nатеріа.І!И: Коuісії по розс.nІ 

дуванню доносу 1!ГОТИНСЬ!І:СГО СО\ 

ІJика Пилипа R;упч1шського на ге 
нера.11ьнсrо :військового пиоаря 

АІІД.рtя Безdорсдька t с.,.арmого 
канце.nярИста ХЬ.лодовича . 

28 оерпнл 
І750 рр . 20 

!749 р. 

ІСО87 4580 Донесення , пpoueuoptY , чоло 

6итна , р!Іпорт з різних питань 

до Ка1щеJІЯріУ в ід ПQ.1ІКОВИХ їШН 

цемрій , сотенних пр~в.nінь , 1щ~ ~ -!~ ~е~~~ -
ського генера.'!.-Гу6ернатора та zfl . І74~ р . 9S 

!0088 tt582 Спра:ва про реrу.11ю:вання в u. 
ГJІухові uip доввини та оСІ • єиу, 

11 також цtн на печений ХJІі6 . 

!748 р. 

2 жовтня 
!9 грудня 

!749 р . 

!0089 Сnрава про перев і рку на.11е1.tНО -
'l'f предків 1.tИ'l'еJІЯ Чорнуської со ...JІ истоnад 

ні Лубенського по.~щу ~охи1.1а Ру 267~~Рnня 
6ана до козацького стан у . !749 р . 

дРJ•. JІІ\Рд УРС~ 1986 З•~ . ./\1316 - 12'. 



ІОСУЗО 57<;3 

IOO!JI 123 

- І 2І -

Справа про спір козака Боро 

нtзькоЇ cotнf !іtииж:ького пол
ку Івана Шкури за w.1щ1 ta xyti 
на р . ЄСwанl пfJt u. Воронеиеw1 
своєю tІт1<0.с АгафJє.с СаСІт.укоDо ,28 ч:ервнн 
;цружино.с кофешенка tunepatopcь ~~~~ntнн 
кого ;D.Bopy 0.U:екса1QІ.ра СаСІJІухов 1752 рр . ІО4 

І749 р . 

ІОО92 !2:388 Справа про ловJдо~.uеннн rp. 
Дар • \' ГоJІовкlноУ про ск.арrу ' · 
СІунчукового rоварщпа стефана 

КЗрпtки на захоn.ttення сінож&
теіІ , конеІІ , во.в:tв , горІ.~ки , по

рубку .Іісу , ВИ.ІОВ рt6и , ПОСІИ!'!'j 

пІuаних ta ін . ll'JЖ:BlJ.H вt;11. 

графських прикажчиків і пі:u.даНІ х 

з се . БУJІКfnки , Іураnки t qiao в -

ІОО9 3353! 

ки г~хівськоf соtн І нtжиисько і~в~rсн -
ГО ПО.І!Ку . І749 р . 

" Y;D.ocro cнtє" про надання по -
tавськоr.~у пo.uoвor.iy осав у.nу 

Івану Cy.!lft.tl в нагором за с:ху -
СІу 40 ПОСПОАИ'tИХ JtBOpfв у вtчн І5 чеврин 
ntuaнct'Вo . І749 р . 



- І22 -

ІОО94 33532 tfолобитні uиргородського 

10095 28863 

по.пховш~ка Васи.11.n кanнtcra І 

ло.11ковоУ старшини про неnідвищ( н1111 

з них :відкулних nл31'евів за кр( - • 
~енчуцьки!! перевоз через Дніп-

РО t про- доручення 00.РО'ІИНОЬІ(О-
wу соrнику пе~ру ГончаренІ<у бу 

rи Ух повірениw :в Сенатf по цt 1 ~~~~~;я ; 
оправt . І749 р . 

Справа про передачу на розе 

лідування в rенераJІьниІ! вtйськ( -
в ий суд чолоби1'ноУ відсrавногь 

драгуна Новотроїцького драrуно1 - · 
кого ПОJП(У І.ІихаІ!:ла Іванова про 

у1'иски його /захоп.tення сіна , 

лісу , побої його оаwого та дРУ 

жини іі т:п./ сотникоw Нооtвоь

коЇ сотні Ю!УВОЬІ(ОГО полку Кар 

поw Юаулою. 

ІОО96 23827 Справа про оореои.пху :в Гене 

ральний вfйоькови!! О'!д проwеwоь · Ї 
генерал-аншефа фон лаое:і про 

резульrати олідоmа і оу113 над 

ПОЛІ<ОВН'Р!КОU п ІІ'ОWПанfйоького ПСJІ-

ку Baoи.n.eu часникоw за вбивотвс 8 1'равня 
коuпаніііця !Аик11ти Билбаса. 1749 р. 

дру•. Л 'ІІ РД УРСР 19$1 3•м.!*37G- 1 2r. 

І """""'і Оо• •<· .. ,..., ..... . 

ІО 
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нт 23822 Справа про передачу на розе.л -
дування у С.11ідчу про .кривди ко 

uісію чоJІобитної пові реного Че -
ніrівськоЇ кафед~ ієро1юна:ха 

Луки Рубановського про оаuові.11 -
не ЗЗ ЙНЯ'l' 'l'Я ПОJІКОВНИКОU Соuови 

під пості R uонастирського заІз 

жого д:вору у 11. ГАУхові та про ~в~~;;~я 
образу ни11 чо.11обитника . !'749 р , 

!0098 23824 Спра:ва про передачу на розе і-

:цу:ваннл у правління Коно7спсь-

коЇ сотні НЇ1.іИНСЬКОГО по.пку ЧО 

JІобитноІ 1.іИТЄJІЯ u-ка Конотопа 

Петра Якутенка про захоп.11еннл огс 

рідниuи братаuи , пушкаряuи Оте аноu 

t Нечипороu Якутенкаuи , 80 tоп 
сіна з його сіножаті за с . Оза 

ричаІІИ . 

!0099 23825 Справа пrio зо6оБ ' лзаннл 11ат -
рі капі тан- nоручиха JІе'16-гnард ї 

Преображенського поJІКу Васим 

І.!аркеБича сп.11атити борг свого 

6 травня 
І749 Г · 

·оина вt йськовоwу товаришу Іван• ~8т~rу;;rя 
Пуховичу . І749 р . І-З 

Указ Канце.1щрt ї ві йськовоІІУ 

товари":Іу Леонтію ш.mкевичу про 

виді JІЄННЯ liouy КОJJОДІІИКів з ГJJj 

ХЇВСЬКОГО острогу та інструuен 

тів дм ро бfт по о!'Іищенню геть 

11анського двору та про видачу 

паперу ДJІЯ C,1!J'36oвoro JІІІстуван квітня 

І749 р. 



- І24-

1 ··-~ 1 ......... 
ОІОКСр& 

lrp.il••• 

ІОІОО ~І5В Cnpa:aa про наuагання ло.шов 
ника І:а-ана qел~ева прискорити 
розг.;щц -У Генеральноuу :aJ :!ськов -
1.1у судf слра11и пре сdрззу Rого 

~:~:~:::~ . ПОJІКО.ВНИКОІ.І ПЄТІlОU І~1~Еа~~я 

ІОІОІ 23389 Уkаз КзнцеJІЯр~ і про лЄредачу 
на ;озс.11ідування в Генера.11ь~щі?. 

вJ:!:С!>КОЕІ'!~ суд ЧОJІоdнmоУ dупчу 

КОJЗОГО товари ... а пав.~а ЛОШІР\ОJЗОЬ 

кого про затоп.1енРJІ J:Іого wrnнa ;а 

р . Ydeдf лf;n 11-коu Сосницею Чер 

нJгt11ськсго полку , сп.rстоmеннл 

груні'fв 'L' З 11оdиття прикажчика 

f служ~1теJІі:а ПавJІоu та rваноu 26 вересня 
Сангурськиu. ' І'749 р. 

ІОІО2 23340 Справа про лереоиJІJІ"у архітек 

!'УРІ! гезе.ІD Івану І.Іерrасову роз 

!Рахунку на ;nеревш1у , 11eodxtд11y 

Іц .~~я nody;no.в11 воріт у 1.1. ГJIYXOBJ 

тз про видt.11еннл 1\ouy десяти ore -
lirяpfв високоУ і\ВЗЛJфtквціУ д.nя в~~;~~л 
ffіиконаннл цієі роdоти . І749 р. 

ІОІО І2З62 F:кстракт справи про опір ко 

зажа ЛохвнцьхоІ сотні Щ6енсьх -
го лод1 _Сеwена 380.1.авського за 

ІР1хо1.1е І нерухоuе uаІІ:но Із своЇ 

1 ""'"'1~ ••<>0• 1····· 

Ьятеu , поспо.mтиu Федороu Доwр 3! травня 
~ою . Г749 р . І7 

Ару~. J\ 'o! PJl fPCP 1986 Зоw. ШТ&- 12т. 



ІОІО4 32390 Справа про опис на.1еZІних 

ПоJІтщ1сько1.1у uояастирю uаєтнос 

;:~У n:~:~р~~о::~~д~е~~=т;:~ь gt~f::: 
ль~ого воJІодіннв- їх uонаотиреu. І750 рр . 

ІОІО5 32492 Справа про опір Rозака Peme 
тилівоької сотні: По.11тавського п л

ку федора Ліісака за захоплення 

орних грунтів , виру6ку лісу , вt 6и

рання 6орrових зо6ов • язань , по 

6ої , заwучення в тюрwJ дРУZІ'ИНИ 

та 'І'риuання в колодках і nогре 

6і wa'l'ept з реmетилfвськиu оот

нико1.1 Ceweнou БузановсьRиw , по. 

тавськиu по.nковникоv Bacи.reu mтого 

Кочу6еєw , полтавською полковою і7:~тола; а 
старшиною re інw1щ11 особаwи . Г750 рр . 48 

ІОІС6 2S823 Справа про наuагання отаuана 

і козаків жо,11даць:кої коuанди за 

хистити свою 0J11ожать від cnat1y 
RІНЬJ.ІИ ніжинського ПОJІRОВОГО су -
ді васи.1111 Кулаковського ra його 
почту , ПОС.ІJЗННІІХ для 6оро'rЬ6И 5-9 черви 
з сараною. І749 р. 

І0Іа7 Справа про збір відкупникоu , 

глинсь:киu сотникоu Аптоноv Кр.1 -

ианівськи11, податків. у Вtйоьков 

вий Скар6 з Лубенського , Пере

яоJІавського , При.:~~уцького , НіжІП 1~~я 
сь кого , По.11тавського та І&!рго- 23 вересm 
родсь:кого 110.11ків ; !754 рр. І-378 



1 ·"~~ І "'"""" 
ІОО•<ра 

npo збі р з козаків , wі111ан І 

ПОСПОJІИ'!'ИХ ЛІвобере•ноУ 1кра'fн1 

ПО;D,8tку на ytpHt.18}11111 С'І'8р!!ИНИ , 

канце.!lЯЬ::Ських о.11уа:ите.1іВ ro оп 

1 ·"·-·~-;;= '"""· І····· 

• .11ату кащ.~елярсь~<их ви;цапа:t:в і !9 :в ереси 

про вt;цnо:відfІе викорис'І'ання зі1 ЇЇ4~ресн $80-6: 
рани х RO!lltfв , !756 рр, 6!9 

1746 р. 

ІОІО8 272!- 5 Іdатеріа.111 про арти.1ерІр ЛІ!!1 

бережноі У'кррУни /'про з6м!tІ'и 

лfманих Генера.11ьної ар'І'и.11ерН 

від заборони вино1<урtню1, приз 

наченнн козаків в вр'І'и;аерІ Rо ь-

ку ол:уж6у , nрре;цачу rapua'!' з 

no.mcy в по.ІІК , привернення oтapr~

HIJI) у nідJІ;анс'І'ВО козвкtв і пf;ц 

даних ар'І'ИJІ,рtР.ської о.111аСSи , ' 
про оупереч:Jm за оtнокоои д.ш~ 

apm.11JJ.ept!!cькиx коней , про 

відпуск пороху ;tt,Jlll навчання 

гарwашm , лІ"готоnІІ"у по.пово'f 18 серпня 
Bp!'ИJJepiY ДО ПОХОДУ і r.n. f '!' . П4~ЧЮ! 
п . / 1758 рр. І76 

І749 р . 

ІОП::9 4353 Cnpa:sa про зОlр у u. Г.ІУхів 

оувших ;цоsорцtв JJІ;nyкroвoro s01 
ру ;n.iJf у;частІ у ск.tа;п.1н111! звtт: 

Оу:sшмх в.t;nкупникtн Петра Тарна ~ ~1~~~ 
в І ота з -tоварш:~аuи . 1749 р . Z7 

Ару•. Л ІІРД УРСР 11186 3aм,N316- l?t. 
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ІОІІО 22567 Спра:ва про заоорону староду -
ській по.ІІКовtй канцед11ріЇ та с -
тениu правлі ння11 110.11ку приJІw:ат1 

під свою п~отекцJ ю utщан старо,уоі~ ~;;~ ада
ського uа гrстрату . !749 р. 7 

ІОІІІ 21728 . Справа про иягнення недоЇu к 

з ві:дкупmшів подзткfв у оотня 0~р~;ня 
Староду6сьІ<ого полку. I7l+9 р . 

ІОП І7562 Справа про наuаrання черніг в-

ського по.лІ<овника Ів ана Боzича 

повервуrи дрщну свого кріпак , 
затрииану удовою бунчукового т1 -J8z~i~~я 
вариmа СаковІІЧа . І749 р. 

ІОІІ Справа про наuагання житем. 

с . Хиmич,Новгород-Сfверської 

сотні єта:родуdоького попу Кін -
рата Сальника з синоu дuитроu , 

підданих овяще11ика г.t1ухівської 

Троіцької церкви Де1.Р я11а і вtй 

сьІ<о:вого канцемриста петра 4 sовтня 
- Га.ляховського , яерейти в козац -~7і~ітttЯ 
КИ Й СТ!іІІ . І75С Г • П 
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1 "-" І .......... 
•о~~І'І 

ІОП4 24822 Справа f!PO наr.tагання старшо 

го вfйсьхового канце.uрис'l'а Мз -
в.ія ХоJІодовича заdорониm рfзю u 
ВJіаспи:каu , якt придdаJІи д.вори 

• в і!ого ранговоuу OeJJ.i Куркови 

чах По.nковоУ сотнt Стародуdськ -

~ро•••• 1" ... "-1-;;::::-
••• .... • 1 ••••• 

го по.пку , pydam пущ3j па.ае.ану ~g ~~~:~ 
Ііого ранговиr.t пfJUІ.1Ши11 . 1749 р. 9 

ІОПS Г7476 Справа П!Ю на~~агання генера 

JІьного вtАськового хоруниого 

LІикоJІИ Ханенка омрИати під за 

будову у 11. Г.ІУховt нові дtцн 

ки зеІЦІі зaiitcrь старих , втра 

чеиих внаоJІtдок переnJІанування 

. 11icra піо.м пoi:i.eиt I74S р . 

ІОІІб 2493 Справа про наuагання був11101'1 

вtдкупника tндУиrового збору , 

вНіоьхового !'оваря11а Ро1.1ана Ян -
ва стягнуm з деu • яна Тур11нськ -
го , о отнихв г.1ух tвоьиого t Сте 

фа11а СудденRова , сотника новго 

род-с івероького , недоУШ(у з а 

прові з І58 куф горtJІки . , 

ІОІІ7 240І2 Справа про пер~ачу на розе 

.~;:t;11,уван11я в попову ПрИжуцьху 

канце.uрfю чо.1обитноf козака m 
го коu:папіІtоького по.11ку J.la'l'Вfя 

ІІ:е.в.еота про захопJJення ро11,ичаu:: 

!!ого ;11,руzrини 11.вор1 в u:-ку СрІб 

пor.ty ПриJІуць.кого ПОJІКУ , за.n:иwе 
2 ного Уй у спадщину покііІни11 ді j \:~:~я 

~~~и~аг8В8д8~~аз~т~3П/0БРМ6ЧJМ ii 
750 Р · 

М!)&1JР. 11 -л11 р11 f PCP 1м за ". н.376- •'h. 

п 
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ІОІІ8 25246 Справа про передачу на розе 
,11/;цу:вання :в Генера.u.н11і1 військ -
вий суд чо,11обитноУ бунчукового 

товари11а АНJ1рІя Во!іцехо:вмча пр 

захоп.rеняя бунчукови1.1 tовар111ае

Яково1.1 Ззтиркевич'еu н11.1~ного 
його друонf utчного no.u з 
1.1лина на батурино ькt й гре6JІІ , 

1750 р. 

ІОІІ 25254 Справа про BlfJl.!IЧY :вt!!сьrов-о 
uy tовариsу Фе:цору ЧернацкоІ.ІУ , 

призначеноuу дм збору недоJuо 

В Староду6сDко1.1у поJІку , подоро -
ноУ на право о:цержания д.11я ClfY 
~:~:бо:вих nоУздок д:вох ntдвод з 

оп.каrою вІдповfдиих прогонtв. 

ІОІ2 2~rf> Справа про передачу Генера.11 -
ноwу вtйськовоuу судовf чоJІоби -
НОЇ fС ОЗ8КіІ с . СухоД!JІJJЯ ПОJІ}(ОВ у 

сотні С!'ародубоького ПОJІRУ '!ос1 -

rт червня 
І9JІИТІRЯ 
І750 р . 

пз Кук.1111 про його cnlti за грун ~i і~~~=я 
Т""n з поопоJІИtИІ.І Васи.11еu Wовчан 11 1750 р . 

ІОІ2І 22700 Справа про передачу на розе 

.11tду:ва11ня :в ГенеральниІ! вtnoьR -
вий cyn чОлобитноУ Ілл:t навро
цьRоrо , еконо1.1а noJПl'OBHИRa t р. 

сfйеького юзорянина Федора ю~ч -
новського , про с п ір Аого• пана: 

Генерuьною вН1.ськовою !ІрТІІ.11е- 7 Jlf)Toгo 
. ріє:ю з!І два шинкові двори з го 25 червня 
родвuи 1. с . Березова Лука Коw:и І750 р. 
шанської оотні Гадяцького по.пк • 

!2 
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І "·оо~ І •>оо.о.<•. 

0000~ 

10122 22709 Спрз.ва про ст.11гиенн.11 з писа .11 
'І}Іеrьоїполковоїсоrнt Ніпнс ь 

кого лО.аку Петра I(paCHOJIJ'ЦЬKO
ro ло;цвfіі:ної суuи гpome~'t 11зяти 

ниu п онад консистенrський пода 

rо:к з насмення сотні . 

ІОІ2 22710 Справа 'про передачу на розе 

J:l червн.11 
JІИЛН11 

!750 р . 

лtдуванвя стародуООькоwу ПО,1[11'0 -

пику ~едору J.Іаксиuо.РІАJ С!І'арги 
козахі11 с , ПеченІ!І\' НовоutськоІ 

сотні Стародубськоrо по.11ку Ар!' -
ua Фоufна' t КИпрtана Іванова п о 

захоплення розко,.иьникаuи с.~ . ІJ tи нj~ ~~~=- -
ю1 їх прадtдtвоько'f сtножатt . !750 р , 

ІОІ24 26СОЗ Спра:ва ітро 1ІИІ.ІІ)ГJ Севсько'f 
про"Rtнцt,ноJ канцеJІ.ІІРІі' арешту. а

ти t передати Ій дм С.!f;цс'<':Зз 

про nоf1)абувзн11л хутора Івана 

Саuокиmнна , и:11тем с . Сере;циn-

ня Іф~а Новгородсько І сотні СТ; -
ро;цубоького nоJІКУ , сере;цинобу -

~~~::::\ Е~~:~:/~~~:::л~оско 9 І~~gе~~я 

ІОІ25 259~7 Справа про передачу на розе 

лtм:азь'Ня в Се11оьку провінці1-
ну канцелярtю слрав11 про жите.11. 

с . Сятн!'ва Ко1оrаr11цькоУ вoJІOcrt 

Івана rапововз , затриuаного на 9 Jщcronз ,а 
крQ;цfв:ці в с , і.урзвцt t свавfZ но§7~~f!JІ 
з:еt льненого J!oro DДНОСЄJІЬЧ8Н8ІІJ. І75Т рр . ІО 

Лру~. 191'11 З••· №31$- 12т. 



- ІЗІ -

К<>А ••••то. Проwе-

ІСІ2" 25370 Справа_ rrpo передачу на розг-
11Щ геrЬІJ'>НJ дo11ece11nJ1 ГО.ІІОВНОГ 

еконо1о1~~ геrь11ансьКІІХ uaєr11oore ll. 

6у1І'!укового rовар111:1з nавлз Лoi.ni 

коDськоrо про оr.11гненнл недоУuо 
4-22 ІЗ в.~rасників човнових ІJтtнtв на 

• листопада 
. ~нJпрі у Перея:славоькоuу полку _. 1750 р. 

ІОІ27 25885 Справа про наuаганн" orauaнa 

~ругоУ сотні коІ.ІПанJ:tського пол 
ку Ваои.11я КJІиuенка прискори"t 

розг.~яд Генераш.ни11 вfІlськовиu 

судоu справи пго напаn з11ачково 

го rовариmа Прищць1<ого по.пу 

Якова Трюf)о11овсь1<ого на Rого 
двtр у с.,. Верезовці СрJ6рянсь1<0 · 
соrні rз :аороrоке nodиrrя 11:ого - IS .,ІІИПНЯ 
родичlв . !750 р . !О 

ІОІ28 2654! Справа про на.цаНJІя вtдоrавки 

вtІtоьковоuу канцецрисrу АНJІ,рt 

ІJ"раковсЬRоuу , згlдfІо прохаиия 

!!ого 6аrь1<а 6уfІчукового rовари 2- ІІ JІИПІЯ 
I!Ja іfІ'(ОВЗ J[ур81'(0ВСЬКОГ0 , !750 р. 

!0129 Справа про взяt'l'А пJд оборо 

двору І'(Озака П ко~анtІ!оького 
І і'Р'>ВПЯ-ПОАКУ Лавр.fна КирtЄНІ'(З у U- KY І5 червня 

Jвангоро;ці .нtиинського nо.п:у . 1750 р . 
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ІОІЗО 26342 Справа- про призначення в Ге-

неральни1 ві\Іськовий суд 6унчу

«ового товариша ;ц.ui учаотІ в ро г

щі оправи про спір 6унчуковог 

товариша Петра Ласкевича за гру -
ти з 6уячуковиuи товариmаuи По- ~~rня 
луботкаuи; 1750 р, 

ІОІЗІ 2666! Справа про призначення подві r-
ного товариша І коuпанJйського 

по.nку Прокопа кисе,11я стаuано11 

ретьої сотні: цього s поJІКу . 

!0!82 26677 Справа про ви;цачу паспорта 

лухІвоькfІі нительці Яв;цесі JJyк· 

µ~ ні .. вні- та ЇЇ сину василю для 

· 1tтоїздки в Петербург . 
20-21 ЛИПІ! 
. !750 р. 

rorз: 26678 Справа про видачу Па насу По -
~анцову паопсрта для по їз;цки на 

~орд.он і вив о;цу на poctrioьt;y те ~~іgя 
Іпиторію сl!оєЇ дружини з дітьuи . !750 р . 

ІОІЗ4 267!4 І Справа ПРQ вt;цправку в uагі -
трат u. галича /Мерсько!'Q/ коло -
tника петра Свещ1ікова , sатриuз 

tного разоu із спільникаwи у u, 
~ри.пуках за· підробку печаток . 

Jl.py~. Л \\ Рд fl'C/> 1966 З1 w. 1tЗ7б- 12<. 

V липня 
!750 р . 22 
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ІОІ35 26789 Сnрава ripo звільнення у від-
ставку вJІfськового канцеляриста 

Микифора ПІарого . 

10136 2б7І7 / Справа про відnравJJення в 

Gевську провінційну :ка1щемр!ю 

колодника Василя КондраNва , за 

25 липня 
9 серпня 
І750 р. 

триuаного а суuнівниu паспортоu .п~;;~~ада 
у u. Стародус!J . 1750 р . 

10137 167!4/ Справа про відправку у Вязеu 

ську воє:водсьиу канцемрію коJІо .
ника М11хай.па Антонова , затриuа-

ного коuланііІськиu соtникоu Vioc -f?s!lудня 
поu То:в6ичеu у Староду6сько1.1у 24 січня 
ПОJІКу . І75Ір. 

ІОІЗ8 2б7f57 Спра:ва про з:вJльнення у :вfд-

~ т~вку коuпанJR:ця Над:вfрноУ кор г1а8'!'~~~~= -
fВИ Гната Скриnкн . І750 р . 7 

10ІЗ9 26786 Спраnа про наuагання dу:вJ:Іого 

~коuпаніі!ця П коuпанійського пол 

у Михаі!ла Руденка повернутися 

а КОІJЛЗНfЙСЬt\У c;ryжdy у І KOIJ- !~~~~~ня 
аніі!сьm -no.nк. 1750 р. 



- !34 -

І/ 
ІОІ4 ~928/6 Донесенни с.11у~mте.11і:в члена 

ІОІ4І 29І52 

Генеральної вf,ІІСь:ковоЇ канце.11л 

рtї полковника Ізвольсь.кого t\i 
ки фора та Івана Сафонових з пр -
хання1.1 в~щати їu паспорт д.пя 

n0Іздю1 в росі йські повtти за 24 квfтня 
наказо1.1 свого пана. І75~ . 

Справа про 11аuагання .Старо-

дубоької полкової :канцеJJярії 

добитися видачі го1.1е.n.ьоькиu ry 

1 "'"""1~ ·••сто• І """" 

6ернаторо1.1 КорецьЮІ1.1 карних зл -
чинцf в..Василя та Іван а Шущ,аен j~в:~~~· · -
кі в . 750 р . 8 

ІОІ42 2892! Справа про стягнення з nід-

11.аногс геть11ана КІІрила Розуuов 

oьRoro , жителя ІJ-l\'a Серединна 

Будз Новгород-СіверсьRої сотні 

Старщr.убського nо.'Іку Овраuа Са 

uохвало:аа ІОО Rp6 . недрїuки по Ycrep&;~3 
ховного збору . 1750 р. 

ІОІ4 29293 Справа про виnла>:у .;;аду:ваню 

:: ~;~::~;р:~::н~7~5~. Р;рх т~lт~В~дНІJ 
rезе.>:ю )Jергасову та apxji;ieктo- г;g;внл 
ру учню Карпу Борзаковськоuу . !75І р . 

Дрj~. Л І\ РД fPCP 1986 J"t, M376 - 12т. 
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ІОІ4 28989 Сnра:ва nro заtриwану по :виu -
зf І'Оt.І!!ЗніІ!ця І коwг.анtF:.ського 
полку ВІJ,Ц&чу иа.ху:ванпя , порцt К 

t рзцііі , затрн1апу по ви1.1озі 

ки1всьІ< ого гепера.11-rу6ернатора ~~ ~~~~; 
І~ихаІ!ла r.еонtьєва . І750 р . 

ІОІ45 26929/( Справа про ви)І.ачу по;цороz~:но · 
для відправки :в СискниІ! приказ 
1.1 . Москви арештанта , оо.пдата 
Г.1ухtвського гарнізонного по.'1-

ху . Фемра Баєва . 

ІОІ46 2692! Справа npo встанов.11еии.11 фор. 
·ІІИ ;цоху11енту ra фopirn з в ертаин 

nрн .ІИсtУваинt канце.l.ІІріУ з 
Ko111ew ВіУ.о:ька 3аnорізького f!и - 28 .IIl!Oron ;ца-

20~ь·~~ ' 
ІОІ4• 272!5 Сnрава і1ро з •и01ваия11 noxQA 

ІОІ4 29109 

аеюн1 6езnасnортпого се.rяиииа 

Kiiщpara Толатяка , заrрииаяого 

з ;цруа:ииою t ;цво1.1а ;ц і ть~m у w. і~ ~fi::я 
Кролевці НіІИНСЬІ<ОГО ПОЛІ<у . 1750 р. І.2 

Справа npo вt11.си:!і.ку в UOCJ:O 
ську rу6ерноьку J:aнцeJ1J1pf ю І<О

.11011.ника Стефана Туркенева nов-
торно заrриwаного у ВоронізькІ1 І4 .ІИО'!'Оn ";ца
оотні Ніиинськ:оrо поJІКу . \:;~yi~~ 5 
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ІОІ4 29І26 Справа про передачу нв розс -
лідуванш1 у Глухf11ське сооrенне 

прав.иІння чоло6итноЇ Івана Тур

чина , с.жУииоrе.;ш ~енера.1ьного 
- ві!tсьв:ового писаря Андрtя Без6о 

rоnька , про по6итtя Йf?ГО гоnи н-

никовмw waйcorpou , груз11но11 Яки- 6 JІИnпя 
11011 Саква,11аризfни11 . І750 р . 

!746 р. 

ІОІ50 50І7 Справа про nj21.nЄp;цa:e1rn11 роз 
поJ)frµения КаицемрfУ про иадан 

Н11 пере11!нного ковнвою ·дм дос -

l'N"-1-;;= ....... J····· 

тавхи оуко~ з РяшкtвоькоУ фабри j7~~nю1 ки на Украrнську лінію та гроmе J 30 6ерезн 
а сукно з ЛtніУ на фа6ркку. І750 р . 6 

!750 р. 

ІОІ5І 29ІІ0 Справа про вtдси.иу в Uo11e!'- 4-
24 ну кои!'ору фат.mивого полуполrи -.1111стопада 

ика , nиgвленного у u. Г..аnяч t , І750 р , 

ІОІ52 29826 Справа про наданю1 'григорію 
.zt:ewei:ixy чИна бунчукового това - 3-ІІ січи 

~:М111а . · І750 р , 
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З А r О д О В К Іі 

І?48 р . 

ІОІ58 S<;<;ЄJ Справа про наданн.11 секущ-

рот1.1істру !вану фон JІоссову 

ун:іверсалу про право в.nаснос.тt 
для його- сина на xyrip у Нове -
WJІІJIOЬRff! сотні Н:іа11нсьRоrо по 19 серпня 
ку , заі"иmений у спадщину його 1748-

квtтня 
покі йною дружиною. f750 р. 24 

1750 р . 

ІОІ5l 28986 Справа про наданн.11 коuаЩІ.ую 

чоu:у Надвірною коuпанійською К( 

рогзою , осавулу П-го ко1111ані:йсь 

кого поJІКУ Сеuену 1осипову , від 

ПУО'l'RИ і паспорта ДJІЯ ПОЇЗДКИ 23 серпня 
на бого11fл.ая у u. Київ. . f750 р . 

!015:: 29157 Справа про поси.1Іку уRазу Ні -

винськН! полковtй канцелярfj пр 

усунt!ННя зловЮІвань nри розгляд 

судових справ кроле:зецького сот 
Іб липня 

ника Григорія Огі:євоького . І750 р. 

І0І5Е 29867 Справа про від11ову у ви.цач t 
паспорта для поїздки до Петер.. 

бургу чёрнігІвоькоuу війтові вересня-

5 :s.овтня 
~.зьuІ !(аневськоuу . 1750 р . 
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ІОІ57 29857 Справа про пocиJlliy розпоряд-
ження в Сіароду6сьху , Прилуцьху 
і Чернjгівсьху по.:rжові ханцеJJя-

рії про сrягненн ІІ' боргів з ран-

гових підданих покН!ного генера 
льноrо Вtйоькового обозного flкo 3-ІО 
ва Jlизогуdа. Н?он~. 

ІОІ59 28988 Справа про 11оси.11ку указу в 

гJJухівсьКу гарнfзонну канцел.ярt р 
про заdорону з11інюват~1 наглядач в , 

поставлених на 6удівmщтві геть 

. uанського JІ;DOPY і 11а Пиро говськ 11 
пристані dез здачі ниІ.ІИ І<снтро

льованого J.Іа!!на свсї 1.1 наступни - ~tЇЇ~я 
- ; V~~ 

про надання дозвоJІу новгоро -
сіверськоwу сотНИІ<У Сте'Мну Суд 

денкову заJJучат;~ віJІЬн11х лосло-

JDІТІJХ сотні до ;цопо1дmшх го6tт ni~;~8 
на заводах по випалюванню вапна 1751 рр . 

АР1•- Л >І РД УРСР !98(, З1м. H375- 12r 

І-З 

4-6 
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ІОІбО 28987 Сnрава npo наuага11нн Похідно · 

ІІ'Знцетrрі ї генераJІ-л.еіітенапта 

Ферuора встановити 1.1аJІоросіПсь- ~~ ~~~~~; 
:ке походже1mл ~xa!iJJa Матвієва . !750 р . 

ІО!бІ SG7II Сnра:ва npo nоверненнл на сл.у -
6у в І :коuпанійсь:кнй по.ttк сотни rв-24 вер~ Ь нІ! 
!1'8 Федора Uалаmевича . !750 р. 6 

ІОІ62 26802 Справа пре нзданнн чину 6ун-

ІСІбЗ 26807 

чуковогс тоnариL'Іа військовиu 

1анцеллриста11 Івану та ~осипу 
Соо.11авцнu . 

Справа npo спробу генеращ,но 

тра:вня

че~нл -
11"0 р . 

го оса:вула Якова ЯІ<у6оnича до611 

"ись призначеш111 генерального о а-

ту.ла Пе>'ра Ва.п:евнча нагщачеu 6;~;;~л 
І"тРНКОРдОНШІХ форпостів . І750 р . 

І0!64 26806 Спрзва npo нзданнл :nід!1устки 
енерат.ноuу вJі!ськовоuу судді 

~едору лисен:ку . 

!748 р. 

ІОІб · 269!8 Допові'ді Генерадної вН!сь:ко 

вої канце.tярtї та донесе}ЩЛ з 

рtзноuаніrnих поточних nитань 

упраn.ліннн ЛівобереZІною У:краУ-

8 березня 
!748-
ІО чер:вня 
!765 р. 232 



- І40 --

І '"оо~ І "'""•< т. 

но~• Р• І "'"""'і-;;;::-""·о· ''""' 

1750 р. 

ІОІЄб 29935 Супровідне до11есеню~ тз ста 

~:ейниіі сцисок колодників Пол~:а -
ського полкового оеквеотру , 

станоu н а 1 червня 1750 р , 

І0167 29763 Указ Ко.uегії іназеuних спра 

1 черв1111 
1750 р. 

про посиленпя боротьби з га іща r4 червня 

uацькиu pyxou. 1750 р . 

10І6Є 2721- 2' Шоufсячиі рапор'l"Іі канцел.ярІ І 

uалорооfііоьRих зdcpt11 про лр~ 

С!утRи і видатRи Вt!!СЬRОВОГО ORap 
С!у за червень-грудень 1750 р. 

ІОІ6 ~21-2 Спра;а про порушення козако~ 
с . "Еоравки Но:вгород-Сfверс ЕІкої 

. с о тні Старо;цубського по.ІІКу Іва 

ноu Ра;цченRоu уRазу пре заборо 

ну винокуріння на Лівобережні!! 

Україні , 

1749 р, 

10170 2721- 2 Справа про відпn;JJдування І5С 

крб ., видани х за рахунок генера 

льно У старmмни у подарунок кур • 

єру Воронову , якиІl привіз у каз 

7 .uипня 
1751>-
8 оtчня 
1751 рр . 

29 червня 
!5JІИПНЯ 
1750 р . 

Сена'l'у про звfJJьнення Лі11обереі'! fюї2'7 cepni 11 
Укра:fни на 3 роки від консистен -Н4~удю 
с ького податку . · 17.50 р . 

Дру•. Л \І РД УРСР 1986 З•~ . Н316- 1 :h. 
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ІОІ72 272І-2 

- -!4І - -

!750 р . 

Щоvісячпі рапорти КЗнце.црt ' 

uaJJopoc.i !іських зОорtв npo nри -
Оу'tки і видапи Btltcькoooro tу5<rпня 
скароу за черFень-гру11;ень !750 8 червня 
р . та с і чень-'tравень І75І р . І'75І р . 249 

ІОІ73 2344 -Q( Справа про передачу на розе 

, .11іду:еанн11 у ЛриJJуцьку п о.пкоnу 

канце.пярtю чмоОІ1т110У полковни 

ка ІD -го коuпанtяоького поJJку 

Гна'tа tfаоника про побиття і 

пап;~~ш:ення його а:ите.1.11uи і при 

каичикоv с . ~JJaJJaYвta Краопок -
.единсько r оо'І'нІ При.1уцького ~=П~ 
no.uy . 1750 р. І5 

ІОІ74 2344- !5 Справа про ооnи11увачен1111 ко 

закоu Ноnrоро;ц-Сіверс ької ooтti" 

Староду6оького ПOJJKY Сте'fІаном 

Ро.цомановськиv , вtн ие l{uapa , 
жите;11f110;11 , ЧернецькоУкозака те

фана Іураховоького та ві іі'І'а 

Івана ГараІ[епха у роз61Яницько нч~П 1111 
uy напа;ці на Яого ху'І'І р . І750 о . 93 



ІОІ75 2344- 2 

и 
ІОІ7 }?344-2 

- .J:42 - -

Справа про вбивство дружино 

рейтара Гната Церквина , нагJІЯд -
ча при І<інних заводах лейб- f~ ~~~~=-
гвардії Кінного noJII(y. !750 р. ІЗ 

Справа про посиJІКу указу Ге 

неральноuу вІйськовоuу судові 

з uетою присІ<орити роз г.І!яд Поз 

ву жителл OJJ . Добрянки Чернігі: -
ського ПОJІІ<У ЄpuiJia СобоJІєва 

·про заuорду:вання до ouepri ііог 

сина ffкова піЮІнськиu судо:виw 

пиоареu 11едороu Стефановиu та і 

жиноькиu отаuаноu Григор! єu Ко .~~~4 

зієвськиu . !750 р . 

ІОІ7 2344- <'4 Справа npo наuаганн~t а6mито 

ваного "З!Іачкового то:варш:1а При 

JlУЦ,!>КОГО пот:у Роuана r~ук • янов 

перенести роз гJІ!ІД справи npo 
його напад на шинок , побоі' t 
безчестя nриJІуцького uіщанина 

Ф3дора Фоuі:на з пoJlJ\'oBoгo 1.1 іща 11Сtчня-
на Федора Joui на з І'!О.JІВ'ОВОГО 50 травн.11 
в ГенераJІьний військовиfІ суд. І750 р . 

ІОІ7 12344- 21 Справа про перешкоди , чи нен 

rтри Р.ОЗ ГJІJІ'ді у сwродубс ькоuу 

ПOJ!I(OBOUY суді с прав11 про вбИD 

ство писареu ПоЛІІ'оІІОЇ сотні 

СтзродубсьJ<оrо полку Ілмю Вн -

ооцькиu сина Федора F.,nаио:всьІ<о \.25 травн.11 
го , св.11щеника о . Нового Почар- П5~резня 
СЬ!t'ОЇ с:отні. Г75І р . !7 

Apyr. !\ .І\ Рд УРСР 1986 З•~. М376- 12'. 
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ІОІ7~ 2144-2 І Справа про не•аониІt вип а.ztок 

Із Іваноu С!І'ово ро.ztкою , с.11уаиrє 

Jteu Глухі:всь!І'оrо отаuана tвана ~ т~~і~:л 
Янов ича . І750 р . 

rors 1F34ц:2· Сnрава про передачу н::~ гозс 
.іІt.цуваии.11 у стародуdську noJLl{o 
ву к;.нще.1Р.рі~:: справи 11.iJO сnар-

1п1 ; поdоЇ І образи uІж старо,nу -
ськиu городоnи11 отзuаиоu Федо

роu Яске11ичеu І ра!іцею отаро -

і'..Уdсько го Ш>гІстрату Миха:!;~оц ~? ~~~;з 1 r-

Bccкodoh;iккou . !750 р. ІО 

ІОІ8І 2344- 2 - Справа про передачу на розе І -

дуваин.11 в Jіубеноьку полкову 

канцеJІІІрію справи про вtдuо:еу 

віJ!ськавого канце.аяриоrа Івана 

саво:::ска даваS"І1 гpocit і .щцеІl 

дм nротиnоаежноІ охорони u. 
Ptiuни та про nоdитт11 RІ!ІІ с,11:уаи 

те.u і ззхоnJІВИН.11 KOHfl з 08НЬL • 

бі-11ь1:1е rro .:11tктt:в nарусного no от
иа та гор!JІчаноrо оарила у ви

·конуючого лолtцейоьку службу , 

роuенськоrо козака о.n:ексfя lS,oн 

ц.11 , .ІІЮІі! npиuyiDy:eaв його до ви 

конаинл лротипожеапих nовиинос 

те~ . 

Іб трави.я 
ІОЛИПІІЛ 
1750 р. !О 
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~· З А Г 0 Л 0 В~ !І ·.·,·. І '-·::~. 1 
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ІОІ82 2З44-2'і Спра1а npo поСІиття оСІер-

nровіант-wай:оrерОw капfтапоw 
ОJ!ексієw Єраrовиw бунчукового t -
вари1:1а Ан.црtя Па.патиси , а та 

кож nоСІитт.11 !!ого пІ;цданого І);}ь 

ка Дубини і зexonJJe1rn.11 його ро 

бочих во.1ів . 

ІОІ8З 2344- ~~ Справа npo передачу на роз о 
.1t;цува11ни в rенера.п.ния вtі1сь -

1tови!і с;гд чоJJобитноУ г.1ухівсь

.кого купци Пав.11а Спаоько~;"о про 

побнтt.11 вtй:ськовиw то:ва.()Ішеw 

КроІ•~ 

!б трав11n 
2І червня 
І750 р , 

ЛеонtіЄW І!!тtК8ВИЧЄU ЙОГО СІІНЗ rga~~;IOI 
Іdихай:ла та безчестя його саwог1 І750 р . 

ІОІЄJ 2344-( Справа про наwаrан11.11 пfд.цан -
ro леМ-гзардіJ Кінного nову 

1tінних завQдІв Івана Новоnо.u.ц 

прискорити розг.в11д в rенера.жьн -
wy вНіськовоwу суді його позву 

про по6итти і захоп.пення Сіорго 
вих реєстрів СІахuацьки11 сотнико1з.-9 квітн 

Ан,цр і єu Б~рвновоьки11 . І750 р . 

І0І8~ 2"44- 3 Справа про передачу на розе 

_.1fдуванн11 в Сrаро,'1..убсьжу по.tко 

ву каf!це.u:рtю оправи про оаwо

губсnо СJJУаите.1111 Cepri11 вt;ц х;: 

тувань його пана , nf;цосаву.1а m
го ко1.шаиН!ськсго по.uу Івана 

Саuонаса по звинуваченню у кра 

дtа:ці ІЗ крб . 

І .""~,~" ···- 1····· 
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Кр.11000 

б червня 

ІОІ86 2845- І Справа npo реuон!' UOO't'Y CSiJIJ rr;~nlflll 
КиfвсьІ<ІІх вopfr w. Г.11ух~ва . 1752 рр . !2 

1749 р . 

10187 2352- 2 Сnрава 11ро nере;в;ачу на розе 
.~~Іщвання в Гад.1щьку 110.1кову к: н

цемрІю чо.tоСSмtноУ капе.:а:ана П 

ко~.щанtіоького по.uу Данк.иа Ве -
ровоькоrО ·npo cntp з у;цовою ов1 -

~~л:В~~~~о: ~~::о~:~е:а u-к• f~4~cтon да 
РашtвцІ Гаднцькоrо rЇo.u:y . f.У56Р~~нн 4 

1750 р. 

!0188 2355-6 Справа лрс nі:дтве!)nження Ло 
хо;цаення "'ихаІІла І.Іереди з w-нз 

. ПеревоJІОчноі' По"1КовоУ coml Пр -i~P~~g:11" 
.иуць:коrо лоJ[Ку . 1750 р . П 

!0169 12355-7 Сnрава про передачу 11а розе 

JJідуваІІВя в Нfимнську попову 

1tанце.uрІю пpouewoptI Го.аовноf 

поJІfцuеtстерсьмі контори про 

з • 1101вааня nохо~аенн11 ЬдотІ ї 

.ІJ:еuен'!'ЬSВОІ •.• 

І019( 2355-8 Справа npo nі;в;rвердие11ю1 110 

2:7 .ІDТОГО 
27 берези 
f?50 р. 

ходие11ю1 ,lІоро<Па і Науwа .І.!.уко~о і7~~с11я 
:::;~:0~r~:~~~ьк~У оотні Rr - ,бrі~Їв~~ 

І2 
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10191 2355- 11 Справа про вида<1у паспорта 

Єфре11у Борзоwу , котриR дові:в 

своє по ходження з о . Стrденка 

r.11ухtвоької сотні Н:іаиноького 

ПОJІКу . 

10192 2:361-$!: Справа про спробу Коwіоії 

еконоuf-І повернути !3900 крб . , 

позичених rенера.хьній військо 

вtИ канце.nярії з березня І748 

по бе9езень !750 р . 

ІЗ-20 
" беоезня 
І750 р. 

ІОІ93 Справа про виплату Тарасу 

1ОІ94 2a>ro 

сте"f>внову , отаuану 3 курен11 5 
со'і'нІ П коwпанійоького noJJ:Кy 

неоп.1аче11ноrо жа.цування за І?Іj 

рік , 

Справа про нвuаганвя натаJJ:і . 

17- 30 
КБіТІІЯ 

!750 р. 

Розуuовськоі' позбавити Івана 

Нестерови<1а посади роwеноького 

городового отаuана і переда'!'І1 о 

го урлд військовоuу канцем~с 

ту Стефану ЗІук • лновичу , за поо ji ~~~~~~ 
·луги , зробленt 1111 1.1 її до!JУ.· !750 р . П 

10195 2360- Справа про пересилку в Моне -
ну контору двох "ІаJІьшивих кар6 -
ванців , Rадіс:1:аних з Гад.1щької ~~ ~~~~:~ 

· по.JJ:ка1>0Ї канце.11яр ії. 1750 D· 

ДрJ •· Jl \\ PJt УРСР 198& З•• . ... 376 - 12т 
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"".~ І ...... .,. . ....... 
КраІ••• 

ІОІ96 2399-б Спраза про cnlp вt:цкупш~ка 
цпr:Jнського збору на СнобІдськ 4 

Укра Уні ВаоиJJ.л Б.У)1.11ноького з в ~-

куп никоw циганського збору па 

:ЛівоСіережн і й УкраУнJ /lo{oeє'.f 

ІJФнкоwзастлгненн1пода'!'Куз 

с.11обJ;цс ьких циган . 

ІЗ .1111пн.11 
1750-
14 черt 111 
І75Ір. 

IOIS 2353-9 Сnра:ва npo наuзnн1нJІІ Оннсиu 

Терен'І'ьє:ва :11.овесm onoc rroxoд:a: я-ftj~~~;.,.. 

54 

н11 з Лlвобервжноf УкрзУни . 1750 р. I<t 

1019' !66 Справа npo заr:еердженнл вир' 
ку КОJІОДНИ"(У Івану Поводиреву , 

винноuу у вОивоmІ тест11 , " 6 JroiTHJll 

про його нео):І.норазоnt nтечt з 
Г750-

Г.1ухj:зсьхого оо трог~· . f95jo~~!t Г7 

17"9 r. 

IOIS~ 23"3 І.:а'І'ерtаJІи про nостачаннл no1 
цt11 і рацtІ\ ко11trа11t~оькиu поJІ-

каu і на.цвІриІіІ коuпанtІІ:ськtй 

корогві та про утриvаню~: казан 20 серпня 
них провjаитоь!І'Их uагазинfв на 

І7Ч9-

JJ!вобере~!Іній Украі'нІ . m~н~р : 433 

1 1 р!ІМ<· 
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•І• . ІОО•<ра . 

!020 7479 Спрзва npo наuагаинJt нІа:инс -
кої !!!Инкарки Ірини БехриJІеюсов Ї 

одера:а~~ наrороду за ~онос на 

""аJІьmивоuонетЮІ1<tв Тет.яну Іван -і2ч~~~~~о 
ву з товариmани . І750 р . ІО 

!020 7560 Сnрава npo з6tр ~РУкttв j с -
JІЇ з ЛJво6ереа:ноУ Украіни дц 

no!'pe6 двору rе!'ьuанз КИри.аа j4°i~~:~; 
РоЗJІ.ІQJ!ОЬКОГО . 1750 р. 2І 

1020 945! Сnрава npo на1о1аганш1 генера 

JІьного вН!ськового ооавуJІа Пет 

ра Ве.11<евича та nисар11 Генерал -
вого в і йс'ькового оуду Івана Пи 
ко1щ.11 лок.1асти' кра!! 6езкариоwу 
слусrоаенн11 оnисии.1о1и nооnо.іІІти 

ш~ їх JІtcy ntд с . l.мзогу6tвко11 

ПочеnськоУ оотиJ С1ароnУ6оьког 

nову . 

rогоє 7482 Справа npo nе~дачу на розе 
JІjдуванв.11 в rенера.11.ьни!І вt ІІоьк -
:ВИР. суд ЧОJІО6ИТНИХ архЇuан;nри -

та Ч ернігівського.: .. _ Тр -

сtчн.11 
!750 р. 

їцького fJJ.ttнoькoгo uоиаотир.я 

Ірак.аjя npo захоn~еннн 6унчуко 
виuи товари11аuи І.u:ею , ГригорJ u 
! Яковоw лизогу6аuи ПJІО'І'ів з ;:~~:; 
uовас~рською ;11.еревиною . 1750 р. І! 

.ltpy~. Л "ІРJ, УРСР 11186 Зом. М376 - 12'. 
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1749 р . 

10204 Справа ПІХ> nовtд.оw~ення Кан-

це.мрІ і' uадорос!Rських здСіорів 

npo РІІІ8НИJІ Сенату зСіІ.ІЬІІіІТІІ на 

два рою~ виn.иа'f'У ПІЮГОВіВ коза 

НСЬКИt.І ІNЩИК!Іt.І Д..U. ДОПОUОІ\І ЇІІ 

у Вf:D.СіУд.овІ госпо;а.арс1'В піс.u 

поаеа: t . 

1750 р. 

10205 9626 Спра:ва про випJІату жа.tування 

і~4~~уди1 

~~~яр. 

НадвJрн.~! ко11nанійськііt корогві січень 
за І749 р . 1750 р , 

ІО2С 9629 Сnрава npo оере;цачу на розг-
.т~.11;ц ГенераJІьного вJііськового су 

цу чоJJоСіитноі' війта о . Середин

на Бу;nа СтароlІ.)'Сіоького по.і'ІКf 

Іл еоитt.11 ВоокоСіойиикова npo на
па:n вtіtта 0.11. Черн.11цьхоУ Івана 

Гарасченк!І 'l't!I Степана І7раховсь 

. :~;;н:Сі~:::11.::::~:11 ~з11~~-
хутІр !'оза1tа C<r&Jlaнa Ром11анов-

о ького , поСіитт'f І nограСіуванюt 3 оічюr 
іх. 1750 р . 
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І0207 9624 С11рава про задовоJІенн.11 кло -

потання вt йта с. Серединна Бу

да Староду6СЬІ<ОГО ПОJІКУ Леонтf 

Вооко6ойникова npo nрилиненн11 

до прибуття новопризначенного 

гетьuана розгЛJІду rенеральниu 

військовиu су;цоu позву 6унчуко 

вого товариша ВаоиJІ.11 Кочу6яя 

про захоплення сереnино6уд.11нсь 

ки1.111 ІІителяІJИ ИоІ'Q грунтів. 

ІО20 9626 Справа про наuзганю1 Анаота 

сії СтожковоЇ nоверну111 атесrа 

ти її пок і йноrо свекра Федора. 

о ічня: 
І750 р. 

Стежка та доку1.1енти на його ua т

ності , затрн1увані А:rа'і!:Ією Сто -t.<.-U4" 
пs-cip ff 

ІО20 9630 Спр:~ва про наuагання військ -
вого канце.мриста іікиuа Ренчиц ~ 

~о:ого прщ1у сити бунчукового. тов -
риmа Івана ЛизогуІ.'Іа заJІишнти 

uаєтностt , здані '1:ouy на від-

1<ул . 

І02І 9625 . Справа про передачу на пере 

:вtрку в ІО:Інцемрtю з Стародубе -
кої полкової канцеля:рtї опраш 

про спір uJa: удо:вою стародубсь 
кого городо:воrо отаuана Марино 

Вілщrською та P:OзaRat.rn t поспо 
литиWі с . Троотани ТопальоьпоЇ 

оотнf за пару коне іі П підJ(ано .о , q оtчня: 

заІ!11t1т111.ш тростзнчана'-!И :в спа- 1750 р . 
ші ; 

Друк. Л І\ РД УРСР 1986 Заw. НІ31б-12т. 
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про передачу на пере 

в:Ірку в Канцеллрію з Стародубе -
коУ по,11кової канце.11:яріЇ спраРи 

nr:o спір uіж удовою отародуdоь 
кого городового ота1.1ана'Марино1 
·вілиноькою та кОзак;з~.111 і пocrro 

JІИтшm с , Тростани Топа.11ьської 

оо'1'ні за пару коне.і П піддане 

го , зайн11т111111 троста11чанаuи в 4 січнн 
cnami . І750 р. 

Справа про передачу на вика 

НЗНН11 стародуdськоuу ПО.дкОВНІ!К 

Федору Макс11uовичу чслсd11тної 

вtііськового Товариша &аси.пи і 
.:військового канцемристз. Петра 
Соdо.11евоью1х npo поді.11: спадщи -

ни Ух dатьІ<а , по~а.роького сотm - 2- 10 тшн 
Na Сеuена Соdолевоького . !'750 р . 

10212 І275І Сrтрава про на1~1аганн11 генера 
.11ьного :війоьковоrо суДді f!киuа 

Горленка nритшити с тягненн11 

"надuірнпх noдa:rniв з пocnomf':t'И 
своєї рзнгово1 иаєтнооті , с . 

ОІкина Но:вгород-Сів'ерсьRоЇ сот 
ні Стародуdоького полку . 

10212 !2755 Справа про пересилку в Сев-

ську провінційну канцеJ111рі11 di -
лого оо.цата І&:ІІ<оииа Колачніко 

26 червня 
7 .11ипюt 
І750 р . 

ва , затри1.1аного в НовгородсьІ\і 7- ІО лиnн 

сотні Ста_родуdського полку . !'750 р . 
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І02І4 10099 Справа про 11а11аганюr СіУffЧУ

ковоrо товариша вас11.д11 д0Сіро1111 

зького повернути докуuе11ти на 

свої wаєтностt , затриuані чер

нігівськиu uагістратоu. 

31 Сіерезн -

ш~·~. 1а 

ІО2І5 І242І Справа про на1.1аган11:~1 Сіунчук -

ІО2Іб II93S 

вого товариша ВасиJІЯ до6ронизь 

·кого притягти ;цо суду БіJІоусь - · 
кого соrенного правJІfнн 11 Черні: ів

ського подку значкового то взри 

шз ПантелеИ1.1011з !Аокрієвича й й го 

ЗІІ!'.11 , СОТІІІ!КЗ СлаСіиНОЬІІОЇ сот-

ні: СаwНіла .Левацдовського , за 

захоплення його грунтів і оСіра 

зи його саwого . 

!748 р. 

Справа про розшуІ< поручика 

Московського драгунського поЛІ<' 

19 грудЮІ 
І750 р . 

Павла Се.11іванова , який не пове -10 вересн 
нувся в свій полк п:і:стt в:і:дпус -§7~~rопа, 8 
ки . mop. п 

r750 р . 

1021 12578 Справа про н'аwагання коwанд -
ра Глухі всьІ<ого га рнізонного п JІ 

ку і г.11ухівсьІ<ого коuецданm п JІ

ковника Де.паrура повернути оз6 

роєння і аwунtц:і:ю солдат, поwер 

лих під час ві:дря,n:ення в C'L'ap -
дуСіСЬКІІЙ ПOJJK ДШ! ДОПОWСГІ! ПОЛ О -

;::. ві;цкупника1.1 у зСіорі подат- r ~&g~~ 2-3 

Др1« 11\\Рд УРСР !'J8tl З•м . М31б-12т 
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Донесення пралорщкка r.11ухів 

ського гарнізонного ПОJ!КУ Си.11ь 

весrра J.Іатвєєва про збtр ниu , 

згідно розпорядження віІіоьково 

го канцеЛприоrа Григорія !Jи_ро-

:~:~~~о~~_;;д~~u~~ ~~а~~;о; ." і15gе~:зЮ1 6 
4 

Слрава про нвuагання 6увшо

го наглядача Ві.ІІЬНИХ ШІЄ'І'НОСТе~ 

.Чернігівського no.111Q' ГавриJІа 

.Jjукіна одержа ти недоплачене жs 

луnанмя . 

І02І І2579 Справа про видачу дозnо.tу 

10220 6639 

вtИськовоuу ІІ"анце.ІІЯрисrу Федор 

ШдгаєцьІІ"оuу на :вtдпра:вrсу до 

Петербургу д.ІLч війсьrсового кан 

цеJ11tрист.а Пар!1~ена Рв:цченка три 

, відра подві ііно Ї , два ві.цра виш 2r .11ютого 
невої ra ві::цро групІОВСІЇ горіJ!К; І750 р, 

Справа прСІ відои.лІІ"у в ІІУ'і'И.В 

.іІЬСЬІІ'У ВОЄВОДСЬRУ канцеJІЯріІJ 

Івана ШоJІУдяксва , затриuаного 

без паспорта в понурющькіІі со. -т~~~~ 
ні Чернігівського подку , І75О р . 
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І022І 6862 Справа про 11овідоw.tе11ня на-

1022 6607 

се.11ення Лfво6ереаноІ УкраУни 

про про,цах Ряшкімькою казенпо 

суконною фабрикою чорних m.vtn , 
забракованих ар11ією як нестан

дартні . 

Справа про образу кроJІевець 

кого соrн-нка Григорія Огієвоь

кого кроле:вецькнw сотниченкоw 

Ceweнow ДІ!яко11сьхн1.1 . 

24 берез я-
2 к:вітня 
1750 р . 5 

ЛИDНЯ-

2 JJИC'l'ODa .3 
І750 р. 

ІО22 6600 Указ Колегії інозеuних спра 

генерал- 1.rв йору граі!\у Гендріков 

про передачу розкольників .Ліва 

бережноУ України з в ідоuсТ11а 

скасованоУ Канцелярії u!ністер 

о ького правління у в І;ц 01.ю тво 

КиІвської генераJІ-гУберпаторсь 5 .11~тня 
коУ ІІ'Знце.11яріЇ . !750 р, 

.z::онесення вН!:оькового товар -
ша Андрія Трусевича про видачу 

йоwу паспорта д.11я поїздки на 2І серпня 
рощу у LІ , ЮІїв. !750 р . 

Указ КанцемріУ про викJІик і'l

оькового товагиmа Андрія Тr!усе 20 серпня 
ви•Їа у u. Г.11ухів . !750 р, 

ll.py~. Л.'ІРД УКР 1986 З•к. ~376 - І~. 
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Справа про наuагання ЮНвсь 

коУ ген~:ра.1-гуdернаrороь1<0І каf -
цемріІ пристриrи ПОСИJІІ<У нз 

прикордонні rf>opпocrи ІІ25 1< а.. а 

:::о~о ~т~~~~~~~:;~~о ne~:~:~:~~ ~";~~ня-
оького і Лу6енського по.~шІв . І750 р. 

ІО22~ ІЗСЗб Справа про nризнз•~ення вІІІ-

оькового !'оварw.оа .Z:W,:rpa С!'оп 
Co!'m11t011 Ба!'урнпськоУ о~rні Ні l\~H~~1 -
JІ:ИНСЬ!І"ОГО 110.ІІ!І"у . !750 р . 23 

I022f І2574 Справа про в!дои.111<у в Севсь 

І<У провінці йну 1<анцеJІЯр!ю з8!'р; -

1вного :в БерезинськН! corнt Че -

нігівського полку аиrе.1я w. ~.~~~~; 
Курська А~анасІя ВО.1одиr.~и11ова. І750 р. 5 

ІО22': І2602 Справа про передачу на роза 

.~!дування crapoдydcькot.ty по.uо -
нику tедору Макои11овичу скарги 

овященика о , Зноdи Новгоро;цськ ї 

сотні Старо;цуdського по.1ку Іва 

на Роwапова про захоплі:Jння Р.оГі 
11айна в.1асннцею сеJІВ АнастаСіє 
sеновиче:вою, 

28СfЧRЯ -
5 Ю!ЇТНЯ 
І'750 р . ІО 
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ІО228 12598 Справа про передачу на розе 

JІідрання в rенара.11ьниіІ вtІісько 

вий: суд ;цонесення старости uає ~ 

ності Генера.nьноf вlІіоьковоі' аь 

_ тицрії с. Березов• J'Jкa К.Чиuа 

Боговськоf'о про причетність lior • 

тещі і 11ваrра JІеоь!'а Фа.пковсь- ~І ~;~~~Hi 
кого ;ito з.~~одfІіства І чак.11нсnа 1750 р. l -4 

Підписка г.11ух!ВСЬ!'ІОГО CO'tНKR 

,lІеu • яна 'f1ряноького про спроuо11 

нfсt"ь відвrка.цуваrм rpo111t за ка 

зенне озброєння , як! загину.1и 

~~:8ч:. nо.:ежі у v. Г.11уховІ в і?~QР~~ня 
5 

Onpeдt .11ен11я Канцемрtу npo 
повернет1я nереяс.11авськоuу пол

ковоuу хорунхоw:у МихаІі.ІІУ lJУкаше 

DІІЧУ 5 пар ВО.JІІВ з ВОЗ!ІWІІ І уп

ряпю , ЗЗ~ЯІ'НХ на JІУNЗХ ПОJІІ\'О

ВОЇ apmJieptr . 

!0229 12575 Справа про :вtдwо:ву канцем-

ІО230 125911 

рі і' пІ.51,цС!аt"и ваги д.ІІЯ Г ,ІІJ хі вськ -
го гарні зонного ПOJU(Y та река-

uендацію важити. полковиn провіз т . 
на vtcьNиx вагах , tз оплаrою за §~~;::ня 
те вагового . !750 р . 3 

Справа про призначення Фе.ІJ.ор 

Коо'І'ЄНЄЦЬІІ'ОГО ООТНИКОІІ КоНОt'QП

СЬІІ'ОЇ . а Пе'І'ра Роwановсьиого со - . 
никоw Третьої ПОJІІІ:ОВоУ сотень ~Ісі~~~ня 
Ніжинського no.ii!'y. 1750 р. 20 

Ару~. Л\\PJl УРСР 19116 ЗІ м. Н.376 - 12'. 
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Справа про повІдоwJІення канц -
.111р!У строенtя про B'rP8!'Y :від

ста:вниu oo.Qaтou Лук •яноu Ерез 

га.11ови11 виданого Qot.I)' абшиm . 

Кр.аІ••< 

Справа про затвердиення Кан

це.t11рІєt1 на;ца1mя г.1ухfвськиu со 

rенниu nрав.1tнпя111 Ага":1f ї СаОJІУ 

ковіІі , jфуикнІ кофеmенка іuперз 

fО{ЮЬІІ'ОГО двору ОJІександра Cad-
.1yк0Da , грунrtв для побудови у 3 д11:rого 

u. Г.11уховt трьох r:раuниць. ~~gз~~ 

ІО2З3 6640 Сnрава,про nepeJt,SЧy на розс -

JІ!дування СтародуС!ської поJІКо

воУ ка1щеJІЯрії справи,прс неnос 

JJ.yx J оС!разм вtйоьковиu товари-

• creu Васи.11еu та в!Rоько:виu това- . 
p11111ew петроu СоС!оJІеВСЬl':!Н.ІИ своє . 

1.1atept , у,цо:~щ почар::ького сотю1 і~~~~=~ 
ка Ганни СоООJІевсь!І'ої . І750 р . І5 

ІО234 10088 uатерtаJІИ про ПОQІ!JІКУ черго- • 
вих !COUB!f,!1. ВІІС!ориих КОЗ~І\'fВ При 

.СУЦЬІІ'ОГО ПОJІ!І:У ;\.ІЯ СJІуИЕіИ на 

Трипt.иьсьжtй f ВасиJІькі:всокtІ!: 

дІ!С"tапціпх ]інfnровськ11х і!1ОРПОС - ~3 ~~~~g~ І-ІО 
тtв та на УкраУнськіІІ JІін.і:і. І'('50 р . I2-4fi 

Рапорт чернігівського noso:в -
го хоруН!І.ого васим Коuаровсько 

го про зuІну ніжиноького noso:в -
го оуд.цt ваои.u~ І<'уJJ.ВКОРСЬКОГО 

на посадJ керівника .utвсоерек.ни 7 жо11m11 
козаків на днtпровсьІІ"ИХ фор:- 1750 р. 
постах . 
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Рапорт і відоuіать сотника 

Другої оntmнянськоЇ сотні Гадя 

цьКого по.r.ку Андрі!'І Устн.uовича 

про рух казенних пакетів через 

Оrтfmнянську пакет-по!GТУ у лист 80 листсп дз-
паді І750 р . ~~gя р. 4~5S1t 

ІО23~ 3743 Матеріат.и про борон.бу з по І9 грудня 

mес-:яv.и-па JІtвобереzшій У"краrя· ~~sg;рпня 
І755 рр . 25І 

ІО236 І0304 Спра11а про з • ясування походІ е -

11ня з Лівобере~~;ної України ксз'-

цьких нащадків 111а11а , СавеJJ.ія , 

Тараса і опанаса 1:-с.'!УХі:В 't'З по 

вернення їх ualtнa , захопленого 20 січня 
с~мна1.щ с . Куренок Рильського 1750-

I4JJ.IOTOГ 
повіту . І75І рр. І2 

ІО2З 22'6 Справа про розслідування 

слуnбоІ!их злочинІв /свавільні 

арешти і випуск з тюрш~ вреz-

тантіЕ , виr<ористання їх у своє 

иу господарот:в і , rтобоЇ .utщан f 
козаІ<ів , стягнен11я незаr<о!!нІІх 

поборів і т . д . / старо;11.убського SO 1tвіт11я 
городового отаuана Федора Яске І750-

6 липня 
І755 р. 45 

I02S1 2222 Справа про заборону рооійсь 

~~~ь к~:~~ ~~;~~~;;: ~~=~~:~~~ і~~~::: 
ної УкраЇНИ . І753 рр . 52 

Дру.<. Іt .... РД УРСР 1986 Зо~. 1*~16 - 12'. 
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КроІ• •• Ко.. •••<тоо І1роwо-

!.l!Н'ept!IJJi! про Оdс.ІІУГОВ)'В3НИJ. 

при:кор,цонних ':':орпосttв /поси.1ка 

оІнокосних кіс , пормок зuimi f~ ~g~;~~ 
старшиm~ , втечі/. І750 р, 

Справа про пере11111"оди , чинені 
архиuан;црнтоw Гуоruнського uо-

настиря пахо11И11 ПІМ зборі по- 6-2І 
A8'1'1t)' з ІJОНастирсьхих ІІИНІІ"fв . Іі~Ьс~ 

І024І Справа про ВІІ.1!}"18ННЯ АОІ"УWЄІІ 

1024 647 

1024 

тів з tw •яu tunepaтopa Івана 

Антоновича і регентшf Анни Лео
поJJьдівни . 

1749 р . 

Справа про вип.11ату tру6аче11 

Генераю.иоі . вtRсьховоУ wузиІІ"И 

в:а.11ування за Г749 р . 

Рапорт RИівськоУ по.u:овоУ 

канцеJJЯріУ про поси.11ку зtпсова -

НІ~~· 
П оічня 
І750 р . 

11их труо ПО.ІІКСВОУ І.ІУЗИІІ"И у ІJ , 13 січня 
JJyxt:в . rrso р . 

1759 р . 

Справа про повернення ГОРОАИ 

ькоuу священику Сеuену Васи.11ьє 
Ізу винокурного кот.~а , :ков"'fсков -
Ізого черніг!ІJСЬІІ"ИІІ ЛОПО!:НИКОІІ 
Іваноw Боаичеu за незаконне ви

. І:Jок уріння. 

53 

І-3 
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r:J49 р . 

10244 2223 Справа про з6і:р подушного 

nо;цатку з старшин Лfво.6е,ревно:t,. 1§ ~~~~~-
України . 1750 р. 2-4 

матеріали про ціни на продо ІЗО_ JІИстопа а 
ВОJІЬСТВО :і фура,а Б ПОJІКЗХ JJfв -f'~ня 5- 282 
бережно ї JнраЇни . І764 р . 282 

!024 2090- ІІ:! Сnрава про повернення у Вій 

ськовиіІ Ci:ap6 гроІІJе!11 витрачени 
на дост.авку вІйсь11;овоrо канце 

.11яриста Івана Роботи на суд w -

. ~~:::;а з~ . :; к~:в н:~и~::У~:= ~~~~~::: а 
JIOl.I . !750 р. 2-6 

10246 2281 

rноrрj'кція еконоwJчного пра -
л:іння Іfехtвської волості nисар1 

Роwану Васи.ІtЬєвичу про нагщ 

з11 Проводськиw яpwapr;ow у м , 

80JІO'J'OHO!:!i: . 

1750 р . 

!0247 48!7 Сnрава про ого.ношення розmу 

r;y на Л:іво6ер~ній,Україні ка 

JІузью1х купців Ваои.ля .l[е6едева 

Івана Крицина та Пеrра Афанасі ~иg~~Оня 
.ва . 1750 р . 

ZТб 



- ІбІ -

10248 4823 Справа про звf.п.11ен11я з -під 

ape111ry пt;цосаву.11а Ш-го ко~.спзнf -
сьІІ"оrо по.пу Іван в саuанаса , п -
вернення P.ot.CJ 111аб.11І І :еи;цачу 

паспорта ;цм повернення у CБf!l 

по.п та про передачу в Генера.;~:: -
ни2 вf!lоьІІ'ови~ су;ц нв заt11ем

жеиня вироку у справ! звинува 

яення ІІого в юзтуваннf свого 

офите.111 , вtд ЧОГО !'Оі'\ ПОІ\'fН

чив oauorydcтвow. 

ЗО С!ерезн. -
9 жовтня 
І750 р . 

ІО249 4850-І Справа про ви;цачу ;цвоw OJIYJ:І 

темw кофешенка fuператорсько:n 

;цвору ОJІеІІ"СВ1щра СабJІУJІ"ОВа пас r4 червн! 
лортв на проУзд до Петербургу. І750 р. 4 

r02s h 11850- І Справа про видачу паспорта 
CO.Q3!'Y Г.Q'ХfВСЬ!СОГО гарнtзонно 

rn по.11ку Ч'f н;цра ту да mnnнy ~з І" 

п:ІмаRиu twпераюрськоrо 11ухів-

1mка Федора ДуdJІJ'РСЬІ\'ОГО Д.'UІ 

прогону з uаєтностеІl ДуС!JІЯнсьІІ"о 

го в ПетерС!урr 52 коне!і t 40 го 2 черзю~ 
.пJв рогатоУ худоби. 1750 р . 

102:;- Справа про передачу на розе -

. JІfдуваІtПя 1 ГJІухJ:есьІІ"е·сотенне 

nравлІння чо.10С!ктноЇ гJІУхfвсь-

~;~ ~~~:~;и У~;~~~в:~;~:с::~: ~f~п 
ll'CU .Леснтfєu ПисвІ!ІІ"ою . 1750 рр . 
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Кр.аІ••• 

ІО252 6540 Справа про призІ:!ачення в Ге 

10253 6569 

нера.~~:ьний вНіськови :t суд бун-
чукового тЬвар111110 д.ал уч:~отt в 
розг.мді по3:ву генsрат.ного ві!-

оькового ооаву.uа якова Яку6о:в11 

ча про -обрззу його вtйсько11ии 
канце.:~приоrоu Яковои Гондзеров І9 6~езн 

Справа про 11ерз11ачі на розе 
.tід.ран1н1 у Г.ii:yxiDOЬ!<'" сотенне 

пра".'ІіР~ня чоло611>'111tх козаків 

ВСJсил'І Кудр.чвцл t Леон'l'tл Лиса -
ки про взаєuнt образи та чо.по-

6итноУ наглядача вtльних вtііоь 

кових uає.тносте!І Нtжинського 
t КиУвського пoJill'fB JІ:апітана 

ПоМ!І'"ова про образу Р.ого Леон

тtєи Пи_оанкою. 

!750 р . 

4-2! 

m~н~. 

10254 6570 Справа про передачу з воро-

нізької ратушt у воронізьке 

сотенне nравJJ!11н:т розо.11tцва1rп 

справи п ро обгвзи І захопJІен11я 

·1.1айнз uiz;. 1't!ІІаНІшо1.1 ii. ВоронfІІ 
Нtr;инськоrо по.1ку таросоu Кир11 ен-

коw і BfИCЬtOBllW TOBapиnieu Анд r q~g;~:л 
рієw Трусев11че11 . І750 р. 

Друк. Л \І РД УРСР 19811 з." . м376 - 1 2т. 
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ІО25 6551 Сnрава про зо6ов • язання nри 

ІОС51 65;:,О 

.1.уцькоУ no.u:oвoI .1Ічи.11оної кo

·J.lfcl У НМ,Зt'И Jt!ИJІJІІЬІІ'fй ПОJ!!СО

ВfЙ ка1ще.11ярі! вtдouoori про 

.rро111:І , зІ6~ні ЛО.ПОВИІоІі! коut 

сараWІІ ва уrриuаннл консиоrен

'J'fВ . 

28 квітня 
травня 

І750 р, 

Сnра:ва про передачу на розе 

JІ!ду:вания сrароду6оьк~~q по.по -
_виху Федору J.:зкоиwовичу чоло6и - . 
ноУ 6унчукооого товариwа Васи.и 

Гудовича npo nо6ит~л йоrо під
даних пt;ц,ца11иwи 6унчуковоrо то 

вариmа Гриrорtя Скорупи f захо -
J:emrя , ,в НІІ :t 15 конеі 
з упряжаю t ІОО возtц оtна та 

погрози вбити ІІ:оrо oaiюr.o t Ro 
ro прикажчика . 

травня-

22 червня 
1750 р . 

!025~ 6ЗЗО Справа про пере;цаqу на розе 

JІfдуваивя в Староду6ську noJІRo 

ву канце.І!Ярt11 чо,1106итиоі' сsунчу 

ковоrо rt~вариша васиАЯ Гудович 

npo розгроJ.І f опа.пення невідоJ.11 -
wi ЩІДЬJ.111 lioro хутора пfд о . 

:~~~:~~: ~::;~оІ OO'l'Rf Старо 22ri~B~~ 7 
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І025 685З Справа про лока"Іьні по;~ежі 

та органtзацJІJ nрот~шожежпоЇ 6 червнн-
8 жовrня 

СЛJ7!:би у 11. Глухові ; !750 р. І-ІЗ 

про заготі:вJlІ) повежних fно'І' 20 квітня 
pyueн'l'JBJ !'а;цнцько~.q пому . 115іР~~ня 20 

!025~ 6854 Справа про :естановленнн осо 

би безпаспортного ніwого і од-

ноокого-Чоловіка , затриuаного 

в І.Іоровський оотні Київського І8 травнн 
~червнн 

ПОJІКу . - 50 р . 

ІО2:6 І 6S60 Справа про :вtдпра:вку в иоо -

ковську генера.11-губернаторську 

хщщел.яріІJ ю~тельки 11. Qосква 
24 травнн Іlотрони Артеuо:вни , затриuаної 4 червнн 

у 11 . Чернігові . І750 р , 

!026 6856 Справа про передачу на розе 

лtдУ1Jаннн чернігівоькоuу поАКо 

пику Івану Божичу надісланих з 

Слідчо ї -в секретній справі ко-

1.1 ісії донесень с!ун'Іукового тов< 

pиura І.Інколи Соколовського з om 1-
11уваченняw підданих Чернігі::вс1 

ко го r • Троїцького uонастирн 
у підпалі села лизогуба- і пог

розах підпалити двір Соколовсь 

ДрJ•· Л 'І РД УРСР 19$6 З•N. М37б - !?t. 
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Справа про видачу Генера,ІІь

ноwу вJ ІІ:СЬІ'ОВОІq суду грошей 

на поточвt видатки . 

~5~стопnа 
ІЗ чер:ВІ!Я 
!754 рр . 43 

10261 63'9 Справа про за.Q"ченвя Гл:ухі11 

10261 6573 

ськоl сотнt до .:-орwування xowa -
ди з 250 козаків НІаиJЮьхого 
пову ;а..1я укрtменя півдеJtі'х , 
карантинtв по 6ороть6t з пщ•е-

оr;.ю , 111.0 з • sвм,ІІ,ась у запорtзьк іі6~~;~ 
Січt . Г750 р. 

ПовІдоwлен11я у с.Іід.чу в оек 

ретпtІf оправі ко11І сІ11 про пере 

дачу на розс.11tдуnвннл чолоС\и'і'

ноУ бунчукового товари!:Іа Григо 

рtя Борозm~ про роз гро w І опа 

лення itoro хутора сино11 а6mито 
:ваного ствродуОського полково- so 1г f'і'пя 
ге ооаву.w Сте""Она !Ікю~:овича . !750 р . 

І749 Г · 

1026' 6557 J.Іarepta,ІJH про ntя.11ьвfсть 27 квf mя 
І749-

СJrідчоУ про ВО.1.И І\'ОІ,ІfСіУ . 20 .m1ctoп 11.а 
І758 р . 74 
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ІО26б 6352 Справа -про наuага1шя nрапор-

~иКа Сі JІь:вестра Іlат:веє:ва f :ві R

jсько:вого товариша Фед ора Чернац -
~кого , 1щцісJІа11и х дJІЯ збору f!едо 

їuок у СтародУбськи ;І по.'ІR , rтрн 

!.ІJСити адuінtотрацію описноЇ 

'ептакімькоУ і J.І іністерськоЇ 

Попо:вськоУ :волостей до сплати 

недої1.1ок , а бувших сотенних 

:вfдкуттннкі:в до присутносm і: при :ЗО оrравня
збОрі недоУ11ок з Ух соте~ь . ' і1~ЬР~;я 

І749 р. 

ІО26 5755 Справа про публікаці ю timep -
торської граuоти rrpo дозві.п н4~удня 

обрати гетьuана ЛІnобережної 5 березня 
Укра ЇНІІ . І750 р. 

І0268 5759 Справа про розс;r~ідування вб з-

ІО269 5382 

.ства бунчуковиw тоnар11шеu Ina 
нou Я11о:воьки11 своїх rrідданю: 

К.11и uа ЧевеРди і !!ого друх~ини 

ЛнастасіЇ . 

І750 р . 

Сп рава про спі р удови брига 

дира Івана Хрущов'1 , ~ чернігі:в 

СЬКИІІ ПОJІКО:В НІ!КОU ІваНО).І ЕОШІ 

чеw про захоп.z;ення ЕоWІче u в 

І~4~:р:вня 

IQ І~~~е~~~ І20 

ран гових лоЛ!І'о:вниuьких wає тноо оічня 

тях 11аі!на , на.иежнсго особисrо ~r5~стсп ~а 
Хрущову . !752 р. 75 

Др~•. ЛМРД УРСР !965 3•~ .. 1+316 - І::Іт. 
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10270 51189 Сnравв про наuагання нtжнн-
ського купця ЄвстафJ я Іванова 

~~~~і~~;г т: ~~~І:о::~:;онв· і~5~::я 
!Jн:оJІИ 1Lетако11 . 1752 рр . 138 

10271 8864 Пpoueuoptя І.Jедицинської кап 

!0272 3600-

целлрН про призначення Иосипв 

. :~~~ського .ii:iкapeu 'І J.І . qep- 2fт~ьР~~я 

Справа про на1Jагаr1ня нi:im1!C -
кого .:е:fкаря То6іаса Гупте6урга 

о;це~ати свою п.~zзтню , затр1:н.1ув _ !~ ~i:~ 
ну wагістрвтоu u. нtииm1 ; 1751 р . 4-65 

про народження у жи~еля с . 

ІІаІІИкtна П:ептаківоь r:оі воJІостІ 

·старо;цу<!ського по.о:у Грицьr:а 

[Шенка днmни з двоuа головаuи 

Справа про пtдrвер;циення np -
ва вf!fськового ко11щеляриста J!y 

20 .'DJ'rOГO 
12 JШПИЯ 
І75З р . 21 

кн Ясноnольоького 6yom повtре

ниw О.1енм ка.11ницькоі , ;цруzини 
значков ого товариша Чернігt воь о

го пому , у Уі оудовоu.у cnopf 
dуІІ'І,..КОВИU 'rОВВри!!ЄU Apreuou ~~ а~~:;я 
J.І:Іхио1.1 за rрие!овицькt uаєтиоот 1750 р. 5 



!0273 34!5 

- 168 -

Справа про збір вJдоuостей 

про кількість винокурних каза

нів у населення ЛівобережноУ 

Ук-раУни . 

!0274 38!0/б~ Відо1.1ість чернігівського 

ПОЛКОВНj!Ка Івана Бохича . про 

торгові ціни на продово.пьс тво 

J фj'раж у Чер!Jігівськоuу ло.пку 
за JJИСТОП!Ід-грудень І749 р . 

!0275 З8ІО/І'; ВідоІ.!ОС'l'і гадяцької полково 

канце.пярU про тоРгові ці~!и на 
· продово.пь9тво' і ФУраж ·у rадяць 
коu:у 110,!JKY за JІИС'І'ОПЗД І749-

листоnад !'750 р. 

І '"'"""'і "~··-..... о ••• " •• 

січня-
5 JlD'l'OГO 
І750 р. П 

ІО <Sерезн -
~~gyi~я 88 

1027 38!0/ ~ Справа про з<Stp відоиостей 
про торгові ціни на продоnо.пьс -
во . і фураж в полках Лfвобереж- 'ібли_;~~~п да 

!0277 34(!1/2 

ІО27 3ІІ3 

ноі УкраJни . І750 р. 84 

Справа про Rоuп.лектування П f7gиo:_тona а 

го і Ш-го коuпанНІсь:ких пом:і~ 27 серпня 
1757 рр . І66 

Справа про припинення утриu н

ня ВtйсьJ<:овиu Скар6ОІІ драгунсь 
ких f осЩІ.аrських дітей у Глу- ~8J111~~~ria а 
хівськ:Ііt гарнf зонні !і школі . !'750 р . !5 

Др1•· Л \\ Р/І УРСР І'.І!і(> З•м. /\1316 - 1 ~t. 
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!0279 33!1+ Слра:аз npo ловерневвя звачк 
ВоІІ)' товаришу Ю!fвоького пому 

О.Uексfю Гречці гро!ОІеЯ :ак'l'раче-
них ниu з :амоних кошrtв при к 25 червня 
ІТfDJit у 1734 р , ' О'l'ОНДSр'l'ИИХ UJJ r~~рБНЯ 
,ц.пя помі в JІІво6ереаноУ України f75/I р. 52 

!0280 9243 Справа лро опад111нну гра""а 

ЄВ"""иw В.па,11.ксJІавича . 

7 .U\'l'OГO 
1750-
20 травня 
Г158 р. г11 

1028! 3241 Сnрава про з6tр Df.Цolol()C't'eй про 

КОІІІТИ зі6ранt у ПО.І!!СІІХ Jltвo6epef!

HOЇ України в рахунок !СОНСИС'l'СН 

rоького подат1tу , та npo переси.ТJ 

Їtу наявних гроt"ей у ВІ!Іськовий 96в~~~~:1 

Скарб . 1750 р, !57 

1028 2933/ Слрава ·про повtмuлення насе 
.11ею!Р .Jtіво6ере1:ноУ УкраУни про 

~Ot:.l!ИBtC'l'Ь нa6fry !СрИUСЬ!СНХ та

тар. 

1028' ЗЗО Справа про спробу Прокопа Кз -
~ f , затрииансго у u. РоІJНи Jry(se -
о ьхого ло.пу за рfзноuані:тні 

кра,11.fжки , уник11уn~ катувань лр 

r.oпиrt З8ЯВІІ:В!!ІJ! "О.'ІОВО t 71f.10 ZI-26 
вересня 

17?0 р . государеве" . 



- !70 -

•• \ """~· 1 ' "о " " "' в/а • но~< р,а 

10284 Спрала про розmук Мr!ю1'!'ора 

І0285 335 

10286 2370-6 

Симо:ваькогD 'І'а Івана вsкyt.m , 

буJ;Ішнх І<оJ.Іtоарів Срібрянаької 

со~иt Прм.луцького пощ . як і fl 

о клащ:щ звіту втекЛJІ разt111 із 

СіІJ • :нІі . 

_ Справа про пограбу:еаnня Іва 

но;; ХреновиLІ олтnр~r'!!;шо.~:зУ:всь 

RoY церкви у передмістJ "· Пр• 
луки . 

Спр"Е!ва про боротьбу з гаІІ:ца 

макзю~ у задніпровоьких оотиях 

і!.иргородоького пom>J . 

!028 2370-4 Справа про боротьбу з гайда 

u:а1ш.ш у Черні гівськоuу по.лку . 

1028 1926 · З.Ві ти канце.хярН u:алорооійо· -
ких зборів npo прибутю~ t вида" -

8 лиnня 
І7~0 р. 

2 ~::овтnя-

I1~g~~f! 

15 травня 
З !ІОВТНЯ 
І750 р. 

22 серпня 
!750-
7 Z!.ОВ'І'НЯ 

23 

І46 

І75І рр. 32! 

Ю! Ві йс ькового СRарбу за 1748 rз :~:;; 
f І749 рр. 1750 р. 379 

!028~ 2249 _Справа про вJдпраЕRУ ге:сьиn 

ну ~рилу Розуu:овськоuу 20 тис . 

крб . за його вимогою , та про : 
ІJрату :військовиu ка!Щеляристои 
петрои Риt.1mею кви-rанці:У про од р-

жання управите.леu геть11ана ці є · §6 :~~~~; 
cyw . 1750 р . 29 

дРJ •. JJ \\PД УРС Р 19$6 3•~. нз,G - 1 2т. 
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- І7І -

Сnр11ва про npи 1ow Сіу11чуков11 

товар111:1е1.1 Іваяоw ГуСіч11цеw t'З 

з11а<11<ови1.1 товариmе~.1 Старо,цуСісь 

Rого nony Іваноu ЗуСірицькиu у 
СіУВ•ого почепського коuе111.ан'І'11 

uai!:opa Vmакова , nризІjаченоrо 

яз уряд гетьuаяу КИри~у Розуwо -~і ~:р~~; 
.ськоwу , І~50 р. 40 

ІО29І 2243 Сnрава npo пІдроСіЮІ вtйоьІ\'о 1u 
канце.11Яриотоw Сте~аноw юзе11ови 

чеw у І750 р. указу , а у І755 , ~7~~вия rтаолорта Генер3&иоі військово 25 ~ червня 
канце.nяр!У . І755 рр. 49 

1029 2244 Справа пРо поУзАКИ сrаµ9ин 
JІtвоСіереииоЇ УкраУии в с.цу:1.Сіо 

вих оправах у Петербург до rе-

,тьwана Кир11.1:1а Розfuовоькоrо '!'З ~Зт~~~~~ да 
про в~і.1епе на це ко.<:1'І'іВ . І750 р. 32 

!749 р . 

ІО29 2245 Справз про спі р зз во-11з wf:s. 
ииrе.аяuи w-ка ВоронtJІЗ НІжиноь 
цого rтo.uy МЗ~ЧИІІ лі:дсусідкоu 20 !!.ОВ'l'НЯ 
Васи.пеu Янченкоw ! козакоu Ро- §7:~еаня 
uaпou Сухuанє1.1 . І750 рр . ЗЗ 



ІО294 2235 

Іо.?95 10295 

- І72 - -

Чо.nоби !'Па Канце.111рІ ї в Ko.i;e 
гtю tпозеuних оправ із запито11 

про ДОЦЇJІЬНІОТЬ ДSЛЬІ!ІОf виn.11а~ 

жа.;~уванпя сину овн;цоuирського 

nідчаеrого IJ!JIJ Раоквятковоько-
11у , якиn у I7SO р . при~н1mши 

православну віру , виїхав з По- І7 травня 

·.1ьщf . ·І750 р . 

Справа про розо.1Ідування по 

WИ.1!11{ отарrrого каицещиота че -
и~гfвовкоУ по..u:овоУ канцелярії 

ТИ11о'fІія АНJІ.рfєDоь11:ого при роJ

ло:всюдnеннf fІ.ІТТераторсьІ<:ого ·. у~56!:аnня 
;к::~У:~: ~:~:е:::0~~:~~:~т1в 1~§~У~~~ 

про виm~.:D:ення в СJІаСSиноькІІt 

оотвf Черн!гtnсьК'Ого ло..u:у дво 

атеотатt!!" і двох указів з !'Пту 6- ІІ 
.1ІОІІ [ВЗ!І З АfІ!'ОНОВИЧа ; lli~"~. 

про передачу на розо.1tдуван 

!Ія в Генера.u.ни !t вfйськовий су 

чо.11.обитних nорtчикfв г.1ухtвоь 

когс гарнtзонного 110.:D:ку Сергія 

Распопова і ХрІІОан:~а JІа;D.игІна 

про образу ~х чернtгtвськиu по -ч~gІ~~~ 
ковникоu Іваноu Божичеu і І75 р . 

- про ;D.О!Іуuенти з титулоu Іва 

на Антоновича , вияв.1енІ ·В Черн r1~"'~~~ня 
гіВСЬКОІІУ nо.ІКу. І750 р . 

Дру•. JJ \I PД УРСР 1986 Зом. 1'1376- 12<. 

[ '~""-1"~··· 
••<Т'О• j ····· 

9- ІЗ 

2І-24 

65-75 
79 



10296 2233 ~arepta;п1 про прове]f.ення пе-

репиоу nла1н11!І'fВ конскотенrоь- 5 квfn~я 
кого оодаТІtу нti JJtвo6epeaиfi1 

І750-
І8 черБня 

Украfпf . І75І р . !24 

!029 2247 Спращ3 про опис uаєrноотеа 

кtрасирських ~rінпих зsводfв у 

u-ках Ба~ринf f Яuполt , ГВ]f.яц -
ко ау sall!l'y та Биковськfіі: t Че-
ХОВСЬІ\'fЙ ВО.ІІООТЯХ , надаm1х на l~~вня 
урпд гетьuану КИри.11у Ро~уuовсь 

І-9 !І'ВfТІІЯ 
коuу , 52 рр. 32! 

!029 6&;1 Справа про приведення до пр 

-~ ~~v;~; -сяги пос.11уm11Иків Гаuалt Увськог 

uоностирn . І750 р . 

!0299 ІІ840 Справа про н11uагатr11 вf P.cьir 

l'ого tо:варКІва ~;цора Чернзць~rо 

го , вf11;рnдz:еного в Сrороду60ьg1, 

по.ІІ!\ Д.ІJІТ збору недоУuок , С'І:;'!Г~ 

з вfRсь1І"Ового ка~щемриста фед,( 
п серпня ра К:Вtтпиць!іого 1reдoflllt'y за ви 
S J~gє~~я ро6JПІЦТВО f ПРОJі,З& горі.па! . 

ІОЗОО ІІ85І Cnpaun про щ111JІату гро::ової 

коuпенсвцtf козакаu і ст~г::ина · i1s~f'l'HЯ 
!{і .. 1111ського nо.чку , скр:.mдzениJ.І 

~7~у~~~ по.1ковm1rоu 11н1но.~ Боl.Іичеu. !3 



- І74-

1 ·"ю~ І """: •о•~ро 

І , ... " І ,"" .. ю1::= 
"""' ~•<ТОІ І ..... 

ІОЗОІ IZ749 Справа про крцtuу коuпані -

!0302 4! 

цеw І КОUJІані І!СЬR'ОГО ПO.Jllly Jlap 
тиноu Островсь!\1111 і :іогс това- 12 вересн 

ри~::еJ.І двох конеі1 в І.!Иргородсьж -~5~втнn 
uy ЛОЛRУ . І75 І р. !3 

Спрапа 11ро звинувачення r;о

нотопсьr;иv t.ителаv Івано11 Чор

ш1u :!'ОНОТОПСЬХОf ХОЗІІЧІШ До~..11!1 

кії І.tарченко!!оУ у захt~п.11ея11f з 

dорг ІІого uа::на . 

20 Сf<!НЯ 
!750-
.'!;ІСТОП<ІДЗ 

І75І рр . !О 

!030 687! СпраЕа про 11апад га!!даwакіЕ 

на хуті р удоЕи стародубського 

ПОJП\'ОЕОГО оdозного !JІІрJЇ ЄСЮІО -23 липня 
'l'ОВСЬКОЇ і'8 !18 СуразьхиІІ в.~~:аго g5~ресн. 
ntщенськиіі wонаотир . І759 рр . ІЗ5 

ІОЗО- Справа про виступ :коза:ків-л о-

екціантtв Срtdрянської сотнt 

Прилуцького по у при переводі 

~: ~;:~:a:~~t:a~:.11~~:и~o:::~~J f!~:::a· а 
·повиинсстей. · І75І РР · 35 

JOIO Справа про спtр за спадщину 

dунчукового товариt!Іа Сте~ана 

за6і.11и wJs Яого п~;овое Uзрfою 
·t онуr;о11 вf!1cьr;onnw канцемрис 

row Петро11 3аdІ.11а11И . 

АрJІ<. Л'4РД УРСР 196(\ з ••. мзл - 12т. 

Іб береsНJ -
27 :i::iOBtl! 
1750 р . ІІІ 



ІОЗО 53375 

- 175 -

Справ!! про наuвгання оrаро 

~6оь1tого попового oni..цi Ащ

рtя Ру(Іця повернутн два двори , 

.ОІІ'УП.!ЄПІІХ а(Іо:-нrованиu ЗРВЧКОВі! 

rоваришеu Григорtєu IIJifaпi:ow в 

Ііого ранговій wacrнoo!'f вс . 

zа.1wатові . 

І749 р . 

BfдouooтJ По.атавсьІ(оЇ ПОJІІ(О 

воl' xa11цemrptl' про торrовt ціm 

на про)І.ОВОЛЬОtво І фураа у ПОJІ 

ку за лноrопад 1749 р,- серпен 

І750 р . 

І750 р , 

ІОЗО 2354- І Спра11а про видачу іноtруuен 

тfв ДJІН копання яwи д.1я варінн 

!'f травня 
І750 р , 

ІЗ грудна 

f'і~Реоня 
І750 рр . 88 

l'J:f КО.ІІОАІ!И!І'аw ГJІУХіВСЬ!І'ОГО ос - ;~аі~я 
рогу 1 нtтufll: період. !'750 р. 

!03~ 5716 Справа про наwагання вtІІ:оьr -
вого хвнпмяриотз Кирим Ззбі r,; 

повернуТІІ два двори nідданих

п fдоуоf;цхtв , захоnJІених Ііого 

дядькоw, СІорзеноь!І'иu соrвикоu 

Пa11te.(6r.'Woнou ЗаСіf.tою у u-ку 

Борзні Нt.инського nо.ІІКу . 



- І76 "' 

І '""~ І "~'"· 
•о~•Р' І '"""'-1-;;;:::-••"'" J ••••• 

IOSIC 26422 

rозп 26423 Справа про спробу черніг і nс 

~::~о:::~:и~~~~;~:т::::: : ~5~:: 
ВІJІ,dуванJІЯ DfЙСЬКОВОЇ с.11уаСІи . І75І рр . 

IOSI 2874- 4 Справа npo вІ;цНОВJ10ННІТ Васі 

.t.11 Соко.nовсь1tоrо у званні nодв і!-

ноrо товариша в І коwnанійс ько ·~~;;~J 
wy noJJ.Xy. І750 р . 

ІОSІЗ 2380 Справа npo наuаrання черні -

rtвськоУ nо.иковоУ каJщецрії 

стяrm недоrwку по конснотентщ 

KOIQ' ІІ О):І,8П'У за І740-І750 рр. 

з dYHЧYll'OBOI'O rовари а !JІ.Іі ли~ -~ ~~~~~: -
ryda . !750 р. І6 

ІООІ4 2351- 4 Справа про пере.дачу JІа розе 

.11:!;11.ування в Генвра.ІЬниІі вtйаьхс 

виІІ оу;ц чо.иоdитиоJ при.11уцьхого 

по.1ховн11ка Гpi:rroptя ГаJJ.агаиа 

·про неоп.11аrу llouy dopry admиro і1~:11я 

ваниu dунчуковиu товаришеu Сеwє v .11истоrн;ца 
воw Бt .tявсьхиu . 1750 рр . ІЗ 

дРt• · Л >І РД )'РСР 198(1 зa •. M3JG - 12r. 



- І77 -

ІОЗІ 235І- 47 Справа npo наwаганнн 1tоwпан · й-

ця На;цвtрноі' 1tорогви Jі.ениса Фе 

;цорен1tа повернути 1tоня і гpomt 

ви,tІJренІ у нього циганаw у u- (~4,;я І5 
ву IJwnoJІJ Нtаинського noJІJty . ffio р. І , З 

Донесення ооаву..1а П !tOVПaнt · -
оь1tого пo.ii!ty Сеwена іfооипова з 
Г/і)Оханняw BИ,Jtai'\.I ffа;цвtрніА ltOll • 

naнt l!cь 1tf K корогвt :.а.1увапня з 

І749 р . > 

ІОЗІ6 235І-4 Cnpaв'S npo спробу військово 

2 січня 
I:l/50/ р. 

го 'І'овари111а Пав.~~а ТиDJІ:евича од fР-чеов;щ 

r;аТІІ гроші вІ;ц своУх бо~ників І7ЗО р . І-2 , 7 

.Z::снесення 1<оuаидуючого І коL -
п_а 11І!І:оьк1н1 ПОJП(сt.1 ооаву.11а І.Іихаl 

JПІ Саuанаса з проханняu ;цозво.111 -

"nІ видават11 гpor1t з 11алува нвя 

коuпанІ ~1цtв , nouep.ttиx у JJii;-.iiлн 

;цськоuу noxo;цt на оп.а.ату Ух 

боргі в . 

ІСЗІ7 2352-І CnpaFa rто переда<rу на розе 

22 червня 
I750-

.11f;цуnанв11 отаго.n16Сь1tого r-o.пo:i 

никз SJ.opa Uако11uовича 01tарги 

козакtв о . Га.!Иноька TTono:soY· 
oorнJ С'І'ароду6сь1tого ПОJПІ"У за 

захоп.1енвя Іх ГРУН'І'ІВ ПОСПОАJ!

тиuн с . Pe!l!oro11: , рангов1вrи піт 

21.апи\41 генераJІЬного бунчужного 

Деu • лна Оболонського . ~§f3~~ !О 



- І78 -

І """~ І .. ..,.". 
..., ..... 

ІОЗІЄ 23S2-I R Спр<:!_ва про передачу на ,РQзс 
JІідуванвя у соrзродубсьR'у ~о.по 

ву канцемрlю fз стзгодУСІСьІ':о 

го 1"агіс;Qату справи про cnlp 
1:1,ите.п.!І'и ВаQвари ПавJІоnоУ за 

грунm n.окІІІної бездітної сват 

PIS з ЇЇ ЧO.IIOBfl':OU Лазареu 'fІедо 

рог1яеu , .лисцеu wзгtстг~ту . 

ІОЗІ9 235І-4 Справа про поверненнл спади( 

єwцяw ПО!І'l іІного ота~.mна Гене га 

;д.ної вfІІськовоУ арТ11JІ.11ерН 111< 

на Фf.11онова грошеА , позичених ~ 

нього локf йниw осаву.11011 Генера 

:nьноУ ві!І:сьІ':ової артцдерН Се-

2Є .1!Ю'1'0ГО 
29тnавня 
ІТ:,о°р . 

1.1еноu Ка_рn!І':ОЮ ,ЦJlЛ опJІати ce.iif . 

,." .. ~~-;;::: ···- 1····· 

ри , пр~щбаноУ д.~~я потреб Арти.11 Іе-~tч~~ВІ! 
рН . !'750 р . ІІ 

1032< 2!35I-8f'I _ SапАС!І'а г ро розго.1011:ення чл1 
ноu Канце.~~яр!У , генера,11ьниu ві 

ськовиu осаву.:в:оu fіжовоu Яку6ов1 

чеu повіренноwу uиргоро;цського 

поЛІ<о:в нижа Васи.ІІЯ Капнtста ІJат і ю 

малиновськоuу тавuниц! рішення б квіrня 

канце.~~лр іЇ . І750 р . 

Др1~. 11 \\РД УРСР 1916 з . . .... s76 - І~. 



- -!79 - -

1032! аз56- І Справа про наwагання rвана 

Ііlклаt11евського , сипа бунчуково-

го товариша Стефана Мік.11аmевськ го , 

затри1<1ати свого збіглого госпо-

даря з хут . Дороmt:вки Яготинськ - , 
ro oo'l'Hi Переяс.павсь~Фго поЛІ\'у оо березн 
Кос'l'я Собещенка. !750 р. 

І749р. 

10322 2352- І Справа про наuагання ві!!сько 
, Івого товариша Гордія Васи.11енка 
' за.11иsити у свсєwу користуванн і 

t'РУНТИ СВОЇХ nасер611ць , дРУЖІІН 

козаків &.ІІіх:івсько'і сотні: , до ~7~с_:опа~а 
остаточного судового рішення пр І2 верес: q, 
Ух належність. !750 р . - 28 

!750 р . 

!0323 2356- І СпраБа про ОГОJІО!tЄННЯ рсзшу-

ІКУ в nо.11ках Лfвсбережної Ухраїн 

Мглих крfпаRtв дружини ротuіст 

оа СUОJІЄНСЬКОЇ ШJІ.'!ХТИ кн . Анас'І' -~\:~~~~ 
jc H ДруцькоУ-Соко.~шнськоЇ . !750 р . - ІО 

!032 Сrтрава про неповагу , вияв.11ен. 

Павлом SарвеНJ\'QІІ , синои козака 

о . Dрківки СрібрянськоЇ co'l'Hi 
При.11уцьксго пову , до iunepa'l'c ,_ 
СЬІІ'ОГО ТИ!'УJІУ , написаного на 

ордері сотенної сріблянсьJ\'оЇ к , н~ ~:~~~; 
целярfї . !750 р. ІО 

Пр•••· 



- -ІВО - -

І ,."". І ІІ"р1n ••• 
З А r О Л О В К И N3"0~CT 

І0325 205І6 Указ Канцелярії При.пуцькfй 

nолковf 11- камцелярії про риситuс 
у Глухів аб111итованного бунчуко 

вого то:sариша Сеuена EfJiitВCЬRO 

го , бораниRа дружини бунчув:ово 

~~gc~~ го товариша Агафії Кли1.1ович . 

ІО326 45 Матерtа.11.и про спір за грум-

ти отаwана f Rозаків Щшинсько 
го куреня Новоwtсь1<ої сстнt 

Стародубського поJ!Ку з абu;итов -І2 січня , 

ни1.1 староду6ськиw полкови1.1 оса 
2 квітня , 
бквtтня 

:eyJІou Стефаноu Яt~ишовичеu . І750 р . 

ІО32 2359- :а Справа про звtJІьнеm1я 1,1аєтн о-

теіІ :і:uператорського духівника , 

Федора Д,:61шського у: се . Кт!ш

ках t ІJеnJІfївцІ Ворон і зької со 

ні Ніжинського no.mcy від зага- 1gі~~~~ня 
JІьних податків f повинностей . І750 р . 

ІО32! 2359-::З Справа nро.звіJІьнення д11ору 

гJІухівського m1тем Івана Запо 

роr.rевськогс , на час С.ІJУZІ6и ІІ:ог 

uо.подmого брата i.mxa!l.пa Полови -
ки у nридворнtй І<апелJ):І , вfд ~8с~Е~~:в 

1 """".1~ •н<то• """' 

І4 

повиннос rей t nодатRів. І750 .р. Іб 

Ар1~. Л \\Рд :.'РСР 1\186 З• ~- МЗ76- L2т. 



- І8І - -

!0329 2362- 3 Справа про наuагання в ідстав 

:;:ц~~~:р~;:~а~:f~:~~~ю : ~~;;~ r:м:: 
ну Уіі указс~.t Сенату. • І750 р . 

І750 р. 

!0330 2362- 3 Справа про вирахування з '.і'ра -

ІОЗЗІ 

ІОЗЗ 

1еJЗОЇ третини річного 21а.11ування 

ІПfдпоJІКОВІНп~:а ладю~.инського гро 

f:Jе й, винm1х ниu у ВНськовий 

- ькарб. -

2352- 3 Справа про вмп.ruзту підnоJІ-

~овнмку ОJІекоію Семенову .аалу-

вання за січневу третину І750 р 

'~"58-6 Спрзва про забОР!:ІНУ відстав-

іОІ.ІУ полкdБнику Вас1rлю Неплюєву 

родава!"l винокуріння на овоЄІ.ІJ 

хУторj n"і;цс. Orapo1 Г.'Іухівоько 

отні Ніжи нського по;··· 

25-ЗІ 
JD!ПНЯ 

І750 р . 

І-2І трав 
І750 р . 

К<>о•••<т0< Пр•w•· 

" з 

"Р' 
онфіскац.і ю в нього чотирьох ш~ 27 берези -

7 квfтня 
оNурних котлів . !750 р . 

10333 2367- Іб Справ&.. про видачу по;цоро1"но 

дм доставки пі:;ц конвоєu у І.! . 
29-00 {{ІІЇВ 6.іглого оолда~·:~ f:ИЇDСьког 

~~gьз~ г:зрнізону Осипа :&ирухінв. 



- -1:82 - -, ... "~ І W>OO>.<T. 
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ІОЗЗ4 2374-S Справа про наuагання коunа -

ні йця а: коunанійоького поJJку 

Григорі J.І OpJJo ~овернути свою 

_ху;цо6у , захопJJену dунчуко!ІІн.1 

то:варш:~еu 1Jакои11011 &уко.вськиv . 

І0335 2374-Н Справа про заборону коuаиду .-
ч:оuу І коuпанійськвu noJ!1iou 
поJІково!fУ ооа:ву.11у І.3!ха!Ілу Ca wo 

_:;о~е:р;~::::и r::.:;:~~н~;а:: ~Ет~~~~~; 
ськової канцемр ії . І750 р . 

ІОЗSІ 2374- Справа про призначення Петр 

Бор~:~ёнІ<а іоштанійцеu J" Ііадвірн 
·коuпан ійську корогву . 

ІО33 2374- І< Справа- про призначеІіНЯ коІ.!-
панійця О.U:е:коtя Сеuенова сотен 

ІО травня 
І750 р . 

ни1.1 пиоареu !У сотні І кoirn_imi · -r~и~~;ня 
СЬКОГО ПОJІ!':у . І750 р. 

ІОЗ38 2374- І~ Справа про видачу Ш кі.ипзні1 - 29 dерезн 
оькоuу ПOJlKY жалування за І749 f~5~g~я 

Ві;цоuіоть npo видачу JоЩІЗ -

;І.ру• • . 'І)ІРД УРСР 1966 3•• H37G - 12r, 

І-8 
І3-І5 

9- І2 
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ІОЗ39 ::>;)51- 39 Справа про наwагання генера 
.!ІЬного військового ·осаву.11а Пе!' 
ра Ва.11кевича С!'ЯГТИ <!орг з ста 

ро;цу<!ських uJщан Івана КотJІЛра ~5~авня /Він )!е К2J)ПОВ J КоТJІЛренко/ Т' 20 .І!ИСТQП, да 
Панаса Саuусенка . І752 рр . 25 

1054 'із5І-40 Справа лго вил.11аrу значв:ово 
иу товарИ!!;у Чернігtвського по.11 

· к;у Xoui Uокієв;у гро~ей , перем 
них його <!оржникоw , <!унч;уковиu 

rоваришеw Роианоw sn)iиpReвичeu І~5g:резн 1н1 з<!ерігання в Чернtгівськиіt r аерезня 
ПОJtКОБИіJ суд . 1754 рр . Іб 

ІОЗ4І 235І-4 Справа про передачу з reнe-

paJJьнoro вііісько:вого су;цу на 

апеLчцJn в Канцедярtn оправи 

про спір яwпо.u.с:ькоrо ІАІІ!Іанина 

Ha;ywa КИоея за <!орг з Фе;цороw 

lloнцeu ! ві!іоькоБнІІ канце.иярис 
!'OU Яково1.1 rамховськиw . 

fl47 р . 

29 .!ИПНЯ-
22 J!ОВ!'ИЯ 
І750 р, 

І0042 2351- 4 Сп рава про наuагання кредиrоЬів 

грецького купця ЯнаrJя Поповмча 

поверну~и nозичанІ гроші за ра - ffi~~я 

х;унок Roro uаііна , ареJ::І!'ованноNJ 24 аерези 
Г.І!j'Хf:ВСЬХИU СО!'ЄННИU nрав.1tння\.! Г750 р . 

!3 
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1 ~-~ 1 , "ю•• '"0"'"' 
•о••J>І 

!750 р , 

!0345 l235I- 4S Справа npo пере.Ца<rу на роз r 
ля~ у Старо.Цу6оьку no.11кony кан 

цеJІЯрfю <rоло6итноУ УАDБи знач

·коnого товзрюпа Ганни Роола:вце 

:воУ про не6ажаJПІя mо:ви 6унчую -
вого то:вариmа Катерини Роо.11авц1 

вої по:вертатм за.111mенf УА у за1 

таву ЗOJJOTf П{:ІІ!І'Р8ОІ!. 

1749 р , ' 

!0344 2354-І Справа про передачу на роза 

о11і;цування старо;цу6оькоwу по-.11ко 

~;~У п::~~р; ~4:~;~~о~::~а о~~::и f 4~~::я 

н~ .. ...., ..... . 

І750 рр . І! 

1750 р . 

ІОЗ4 Ьз5І-5 Справа про захоп.1ення архиwаkц-
[ритоw СnаоьNого Новгородського 
•оиаотиря Сосипатроw лоро~ че- !~~~ 

рез р, десну у 6у1ІЧукоnого то:ва 14 серпня 
риmа ІваRа Аоравки . · І75І рр , ІО 

ІО54 ~55!-З:: Справа про наwага~шя вtйоько 
вого хапце;mриота J:вана Ан;црtєв 

ького о;церzаrи 6opr з 11І!!ськов -
о канцелярио ra uиxal!:.1ta Орехов-
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ІО347 2354- І. Справа про передачу в г.1у-
хtвоь!І"е оо'І'енне прав.1іння ;ц.~я 

проведення о.1!,11,о'tва зат{Мwаного 

у Яwnо.rьсь!І"І '1 о отні по підозрі 

КроІо" 

!1"011o!l"paдot11f а:и'!е.ІЯ о . Rе!І"ра -

Ю ова Г.І]'хfвоькоУ оо!'Нf ГаврнJІа ~б J~~~~: 
Ваопаненха . І750 р . 5 

І, 

ІО34 [kз5r-S' Справа про наwагання ніинн-
сь!І"ого nоцовни!І"а Сеuепа Кочу

бея одержати борг з б111111оrо ГJІ -
хtвоького аптекаря казиuіра квітня-
Уейєра . 23 І~~~"~. 

ІО34, 2354- ltf Справа про з • ясування лохо;11. 
!!8Н!!Я затрнwаноrо у ХороJІьськ:і:1 

оотнІ МИргого.11.оького noJnІj' коз -~И ~~~~;;: 
чого пtмусІд.ка Якова .Т.И<'І'Вина. І750 р. І2 

!747 р. 

ІО351 2З5І- ~ Ь Cnpana про ие.цоп.1а~ удовою 
uа:'Іорз ГJІyxfвcьiroro гарнfзонно 

го лову ОJJеною Лебедевою rт.11ат 

и! , обяця110І писарю Г.~~;ухfвоько · 

pa'tyct X:owf МихаО.tоІJу, за річн:т 

СJІ~бу п Cy.!!;OJ\llU ПОР.Ірениu !!І 

про зS'tрІІUВН!!Я UиxJ:1.t(}PИ!J ;11.ові 

рених ІІоJ.ІJ п;о;~:уwентІв. 
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І035І Справа про повернення отаро 

ду(jоькоuу по.ІІКовюt1':J' Фе;;:~.ору ~~0 1 -
аи uовичу д.;rя прове;;:~.енил слідст з 

невідо11ого ко.~:юдь-J:к<> , наді:с,:зн -
го !Ію" у с.дідчу .в се кретній 

справі коvісію , а звідти перес 

.чаного в Генеральну ві!1сь:кову. 

канце.nярію . 

ІО55< 2З5І-З Справа_ про наuагання капf та 

на ГавQ.иJІа Макуuова о тягти 

борг з г.пухfвського ш~теШІ Іва 

на каrпенка . 

ЗО кзtтпя 
25 травня 
;1150 р . 

ІО35 2354-І Спраu про оголоmенм на лt 

вобережні!І Україні розшуку ко-

лоднш<ів , яRі втеюш з тюреu 

ртародубсркоrо , Чернfгtвського. g9 JІ~~~ня 
При.11уцького ПО.1!КіВ . І750 р . ІО 

І035І 235I- S Справа про на~агання !ШЇ:всь 

кого uіцзнина дwитра Коцари о Tf -

ти з бунчукового товариша Сте

іf\ана МікJІаше:воького борг його 

ДВОІJрЇ:ДНОІо.!У Сіра тові . Ні7.1:ИНОЬКО 

uy кутщю ДІ.n!тру Філіпову . 

!1.pf~ lІ\\РД УРСР 1966 З•w. М316 - 12r. 
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ІСЗ55 2551- 3 Справа npo видачу аите.ц~ 1.1 , 

я1.1nо.11л Нfаиноького nову Hayi.cy 
Пузнкову указу ;ц.vi оrлrненнл 

боргtв з аите,11fв СmродуООьког- , . 

~~:~авоького t Щбенсьхого no.11 ~J~;;~ 

ІОЗ56 235~1 Cnpaв<J npo ;цор:rчення бунчук 
в111.1 товериша1.1 І:еsпу Сангуроько 

І.СУ t Якову 06мопськоuу розс.11і 

дува ти скаргу короnоь~~:ого соте1 

ного пре.в.11fJІня на побої та ін111і 

кривди, чнненt жоропоькн1.1 коза -

каw дозорцею , J<анцелярмотоu Ге . 
нераJш10У вtІ!ОьковоУ арти.11.11.ері і ~ ·~~~і'~~ 
СтеІf~в11011 О.11ьхоnоьJ<и11. 1750 р , 

І739 р. 

10357 2353-І Справа про скаргу удови знач 

кового rовари111а Нfаннського по. 

ку О.111шн CsJІoryб на утиски wри 

о-ького оотникв тараоевича . 

!750 р. 

IOS58 2З5ІІ- І' Справа про одер!:анил У"ІІ"азу 

Кo.ireгt У tнозеwинх справ про ne 
реои.uу- безпосередньо в Сенат 

29 rравн 
І7В9-
травня 

-ІТ?О р. 

оу;цоnнх докуwен'!'Jв про ко.:1о;цни- J8ч~Е;:ія 
кtв, заоуд.11ени~ 11,0 оuерrної кари 1750 р . 
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~ ....... 

IOS59 235I-f t Сnрава .про нзмагання жите.11я 

ІJ-11'8 БOP'Jf!!I НіJ!ШНС:ЬlіDГО по.пку 

Сеuена ІОІD.ен!І'В о;цераати з по.11-

lіОВНИІ\'8, J:I ІІ'ОШJ8Ні іІОЬ!іОГО по.n:у 
rнara Ч:асника недоп.11вченt гро

.•f зв вtд.r.иmІі ;цзвtв , вaron І2 

пJдfв t І5 фУнтtв . 

ТТ48 р. 

ІЗ травня 
П оерnня 
І750 р. 

ІОЗбІ 2З5І-~ Справа про намагання донс:ьк -
го козаио -купця Аш!тра фро.11ова 

одериатк з ииrе.JІ і В 11-ка Еорзни 

Rtииж:ькоrо по.п:у Леонтія t Cr jna-25 JІИПf! 

на лес:ннць гро111і за взяту 1(1 бо г"~~~f 
рнбу . І750рр . 

І750 р . 

ІО36 2S5S-I Сnрава про с:каргу оо.ж;n.ата 

Глухtвс:w:ого гарнізонного поJІК 

~:::~:~в~~ф:~::е::р:~~~=~е:~~ 2І- 25 
~ОВИЧ6U. н~~

11

~. 

_,/ 
ІОЗ6< 354- ІО Опре;цtJІення: К!ІнцемрІ У про 

поси.111(у в Ко.1егію інозеuних оп в 

предоrав.11ення з проханняu доз 

вотrи використати вл.!тІ<у !750 
для вартування колодникІв , пра

ЦDD'Іих 118 буд і :вницrві у u. Г.11у 

ХОБІ заuіО'!'Ь козакtв ГJІУХfВСЬІІ' Ї 

21 

сотні ооJQІ.:~тІв Г•ухt:воького га~ IS червня 
нtзонного попу . І750 р . S 

J.PJ•· 11\ІР.'І УРСР J;o& 3•• N37'-1'lr 



1036З 235&-9 

ІОЗ6 6229 

10365 22798 
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Справа про розс,11f;цувания 

apem~y чернtгівськиu поJІковни 

Nоw І:ваиоw Боаичеw тиwо1'J!я Ащ 

рfєвського f поз6ав.tення '\ого 

звання n.ер111ого поJІNового канце 

.аярио'tа , 

8 червня 
гrю-
п .ІИПНЯ 
175~ р. 

ч~~ 
16 груднn 

94 

Справа про rтро;цоваення спор, 

:вt;цота:вноrо :війоько:вого товар:t 

111а Гриrорtя П.11іІDжа з кмво-fІе

черського А"Вврою за 111ходи , чи

неиf f\0117 woиaxawи -aдwlнfo'tpa't -· 
pau;i JIЗBJXJЬ!tl!X ЩІЄТJ!ОСТ6Й у С~ -

ро;цу6оьхоwу потrу іnересеJІення 
diJІьm 50 дуm його підданих до 
wонастирсьЮІх wаєтноате:'! , ви

рубання Cltm.me 5 тиа . воз tв 

6у;цtве.11ьвого лісу в !!ого ny111f , 
ви.цра111н1 1925 деРев f 574 poJ 
СІджtл t т. д ./ 1752 рр. 24 

Спре"!! nro переси.ІОІ"у в Сена 

Е11яв,1нтих .V Терехте:трfвськНІ от

яf rтере~с.1:всь!І'ого по.І!!\' ~· дrvx 

указfв t ордеру з І'!Іту.аоw Іван 

Анrоно:в~а ra про доруч п:. 

поJПІ"овНІ канцемрі1 розсJІtду:ва 

'l'lf причини такого довгого з6е- ~ ~~~і~~ ~д з-
рігання цих докуwенrів . 1750 р . 
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.~!t І Jk•on~o- 1 З " r о л о ~ м 11 

~:• . •о~•Р" 

ІСЗб.< 236!5 Справа про :викорисtания пfд 

дар:11.1 Т;нrrцького !{оотянського 

Поч еnовоького 1.101шо !;Ир!І Антоне:. 

Кон№атавиu fueнi Іuпера"р;щі 

дм уникненнР. rоСІоУв від iгYtse :t~я 

l'"""'j:.= ••поо ••••• 

fНІ , ієро11онаха Косmнт11не ; !750 i; . І-5 

про ontp ооmика Бак.ханськоі 
сотнt СrародуСІського по.цу Вас 

.11я Косача за грунm з наwJсни.11' tJ 
nриписноrо до КИє:е0-Печерськоі 9 JШПНЯ 
.11.а:ври Чo.iuroькoro ~.:онастиря Взр і~~я 
лoauow , 1750 рр , Г7 

І750 р. 

!0367 2349-4 Сnр<1ва про наuаганвя Федора 

Ващенка , dyвmoro О.lу.а:итеАІІ син 

по:кt ІІ:но го г~1.дяцького оdозного 

1lИхаЯ.11а Ворзакfвського , притяг 

m свого СІувшого пана ,11,а вчине 

ні !'Я&КІ поеІоУ до OY'fU , ra ПО1!Еt.о-

нуtи захоплені ;rдu паспорm , ~вf~~~го 
коня , 1!8с:І.ш t вetoe.u. . !750 р . 

ІО3бf 2".;)'19- 4 Справа про перевірку рішеню 

староду6ського nодкового суду 

у cnopt коз11JІ:tв t nocno.mmx с . 

Троотяни Топа.nськоІ сотні з 

у;цо:вою с таро,u6ськоrо rоро;цово 

:~ ~:;~::н:~~о~~:JІИ~~::Dз< ·і7~~::: 
хоп.1ене у УЇ nІманого . 1750 р . П 

JlpJ~. JІІ\~4 УРСР 196/і Зt1<. М~7Є - 12-r. 
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ІОЗ69 2346- 2 Справа пре передачу на розг 

мд у Генеральний в f RськовиІі сур 

чолоСіитноЇ значмвого товариша 

ЛуСіенс~ого полку Якова ІАартоса 

про захоплення його с і нов:аті 

B i ДCrnBHИujjyHЧYKOBИW ТОВЗрИІ:ІеІ а:;~НЯ 
Івано!.! Се(!астfяновиче11 . І750 р. 

!0370 2346- Z Спрам про передачу на розг 
·JtЯД у ПриJІ

0

уцьку rioJJкoвy 11::анце.пя 
рfю чолобитної 6унчу.кових това1 1-

mів Івана f федора Коотенецькю 
про заснування mтynweilcтepo11 

кінськи х заводів Кінної Гвардії 

~:~а::0~х н~:~::~:с:;:~Р;р;н~~:~ Ii~gнi. 
!749 р , 

ІОЗ7І 2346- 2 Gпрева про наwагання козака 

·новгородськоr с отнf Ст<ІродуСІсь 
кого no.uy Петра ХоІІИсничева по 
вернути праді:дівськи:t грунт , за 

xonJІeiшli державцл~r.1 с . Сефодfв- І8 тgавня 

ки , рангової uаєт11ості УРлдУ ге rfcie:Peз 11r 
нерального військового судд,f . І75І рр. 24 
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•І<І •о••Р8 

ІІі!9/ 

!0372 234б -2 ;; Справа про пера,nачу на розг 

Ш!Д сrародУСІОЬКОU] ПОJІКО:ВНИХУ 

ФО;'.О~] ~8'КСП\.10Ві!ЧJ ЧОJ'.Оd:!!'НОЇ 

І!Иtе.!Я с . t::ау.11:1ща ПочеnськоЇ с 'і'

иt с:.зро;1,1б0 ько го r:c;-. :-e rpa 
Базилевича про захоп.11ення по

ч-апсьюrw гopo;-:oвitu orauзнou ~ 

хай.1101.1 Сrароое.ІІьсьииu :!ого пра 

;цtд tвського u.~nшового зай111ща 

П' СІерезF'" 
ІбЄ~-

nfд с . Суnрягtш111 нар. Кості , 

ІОЗ7"' 346- 35 Справа пре передачу на 1н1рі 

шоннn сторо.дуеІськогс по.~шовник 

Фздоро максиuсзича с пору козак 

С". І.'ереновки ПОЛКОВОЇ СО'І'Пі 

~а~;одуеІськоrо по.'ІКу дuитра 

Пеrрущенка за грун1'1І свого dp:i 
та Iro!UЗ з СІуuчуков11u roвapi:н:ie 

Пе'1'ро 1о1 Гор.tенкои . 

29 1'р8ВЮ! 
І730 рр . 

ІО :rравня 
І червІіЯ 
І750 р , 6 

IW 2з5О-І2 епгава про хра.дfахи nіман11 

V 

вt'!сьхового ха11целяр11сrа в~си.ІU 

~:1Раховського у JІ,ouf знатного 
"овариюз ГлухtвоькоЇ соtні L!.o~ !:/ві~~~ -
павловсьхого . 1750 р. ІЗ 

ІОЗ7" ЗS~П Справа про наuаганн.<1 J!D!tЄJІi 

с , І!о.1101110;; Г.11ухІвськоі oorn i н · 

І!іИНСЬКОГО ПОJІХУ Нзуwа Треrьячо~ 

ха J Якова Uytzenкa nовер;ути 
овоЇх коне'! , привласнених коза 

коu Новrородоької оотнt Сrаго

;uуdоЬJІ:ого nм1<у Сrефанои Ч1.1а-

IJOIO. 

І червня-
28 JПШНЯ 
І750 р . 
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ІО376 2346- 21 CnpaJЗa про розс.Uдування 

оСіставин втечі В1JІИла Т~н~онова 
крfла«~а оекунn-ротuІотра Кінно .itiiшiя-
rвaмti JІУК ' Я1!а ЮіІІИНfН8 , 1рgьр~~ 

ІОЗ7 tso-11 ~онесенвя: прищцького non:o -
.ннка Григорія ГаJІагана про пе

решкоди , чииені в юrоJ.І вfІІоько 

вого товариша Петро~.t Го1111.зеров 

оь1tиw розс.1fдуванню оnравп npo 
оdв1ш7:ваченпя виборниu козакоu 

ВарвинсЬ!І'оі сотні Ceueнou Пер.. 

гатоu виборного ксза!І'а Петра 24 черви'! 
Вигу11оь~ого у крадtжцf теJІицf . !750 р , І- 3 

Справа npo підбір суддtв д.п 

розг.11лду оnравп npo прииаонен 
ня noxf Аниu nрищцькиu nо.11ков-
викоu rнaou Га.а:аганоw .1fc,J 
nокtАного значкового тоnари111а 

При.11уцЬІІ'ОГО ПО,11!іУ Григорfя Зе- ~р~:;:ня 
.-енського /він !і8 3аборниІі/ . І750 р . IS 

ІОЗ'78 2346-2': Справа про передачу НСІ роз -

Г.JЩІt Чернtгtвськоі ло.аковоЇ 

канце.tярt Ї спору бунчукових то 

DЗІІ\Шfв ЯJІ:ова і Роuана SЗmрке 

вичів за спа.uщиgу баька :І бра 

та і3 своєю ш1 тір• ю . 

2 ;iimoгo-
16 берези~ 
!750 р . !О 



- !94 --

1111/'. 
!0379 23116- 2 Справа про пере;а,ачу на розе 

.1І;а,уваР.11JJ у JІубеноьху по.111Сову 

ханце.11ярt11 спору при.r;уцьхого 

110,.11хов11иха Григорія ra.11nra1111 з 

бунчуковиu товаришеu .fl1i;иuou Тро 

цьКІІu за грунти пt;ii; u- r:ou Я6.tу11 ви~.юерпня 

Пирятннсьхо1 сотн! Щбенсьr:ого ;~іня 
поJІКу . !750 р. 

!750 р. 

ІОЗ80 2350- І Справа про 1щцаЮІя вжаз!воr: 

С!'!Іродубс:ьr:ІІІ по.аr:овtІ! r:аице.rя

рії в справі розсJJідувания хра 

Ідів:ок , вчинених пtд.цаннш~ по!t І І! 

!!Ого бунчукового товариша васи

ля Рославця у зиачхового rоварн 

~ша СтародJ<Іоького по.uу Uико.111 

П:.ерби та ін . 00!6 . 

1038! 2346- 3 . Спр3ва про пере;11.ач7 на розг 

ІJ!ЯJІ. в ГенеР!).11ь1111!! nt!Ісьr:ови!І су 

jчмоСіи тної коза~tІв с . дУСіровног 

Городницьк-оУ сотні tJepн t r tвcь?:o 

го полку Бориса fАалефєєва з то

варишаии -про неспрзве;11..11иве ptme -
ня Черніl'івською полковою канце 

мрією Ух спору за груи'І'Іf з ро-

17 травня 
5 червня 
!750 р. 

tzІииою покІІіного Се)І.нtвського со. -лtпй~ 
ir.iкa Во'!!цеховича . 1750 р. 
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10382 2346-:Іа Справа npo зоС!ов • яз.ания син 
С!унчуІ\'ового rоварм111а Взси.ия По 

.11у6от:ка прис.11аrи своrо дозорця 

Сеwена СЮинськоrо в ноDгоро;цсь 
ке сотенне-правJJfння для розг

.tяду справи про з~шоп':nения ниw 

грунтів козаків с . Багри11tвка 

П"рохора Прячика з товарtІ!І!ІШ! , 

1749 р. 

10083 е349-35 Справа-про Пf'ИТЯГИЄНИЯ ;itO 
11tдповfда.n.ноотJ старости с . В 

.п~ка С.11060.ца з!І переСІ!І'оду роз

о.11t.цуnанню r.11ухf:вськиu ооте11ни 

прав.11ію1я11 захоплення великос.11( 

С!fдськиw zmтe.11e11 Васи.11е11 БІІндиІ 

І8 ~равня 
5 червня 
1750 р. 

:кою коня у знатного товарюаа , 
t'.ІУХЇВСЬКОЇ C0'1Ht гаврила typa ЗJе~~ня 
хо:всьхого та образу і1ого . !750 р . 

Справа про передачу в нfрж -
:ку по.'ІІt"о:ву хапце.11лрfю дм вика 

нання чо.106nтноУ к::~нд11;цата у 

вtР.ськові хзнцеmрисrn Григорff 

Саиой.11о:вича. про розпо;цІ.11 спа;цщи 1і7~~~ня 1111 його покrі!ного ;цt;ца , сот1rnкв 29 травня 
новоu;шнсьr<ого . 1750 р . 

Справа про розmук аnеляцІ !!но 

го ЧoJiod:1'!'tя у оп~ав t дружи1:11 

в:ІйоькоЕаго roвaN111a UзptI ваои 

JfЄЮСОВОЇ :І ІІ'ОЗОІ\'8 Г.'ІJ'ХfDОЬ!І'ОУ 

сотні ІІих1з/1.-т зава;цсь~ого з по

к·fйпн1.1 1ште.11еw w. Г.жухова ттетро !J 

Іfеканщи!І:оw ; переданоУ з ГJІУХfв-

Іс ького сотенного пра"ІІ.11fн!f" :,' ге ~~ ~е~~~:; 
нераJІЬІІИІі війОЬІ\'ОDИІі. оу;ц . I75g р. 

К<>•••«""' ПІ"'••· 

4-8 

ІО-12 
Іб 
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···· ' І '""~ 1 ,",""" R/n • но~•р> 

І750 р. ' 

IOS84 2346-5~ Справа про передачу на розе 

JJіду:вання у Генеральни1 військ -
:вий суд AOHDCY козакі в Кроле

вецьRОЇ оотн! JІук • ш1а ЧаJJого і 

- Мартина Рощини на уrn9кп кроле 

Dецького оотника Григорія Оrіє сь

~ого JпрlІ~!:Jення І<озак:ів працю 
вати на нього , нез~1<онне ок:,rпо 

:ву:вання грунтів , прш1ласRе11ня 

гро1.1адоьких гро !І.Іей , поСіої і т. 50 травня 
д . / І75С р. 

ІОЗ8' 2849-~ Справа про захоnJІеІІНя лі дда и-

ІJИ Сарщкова , житеJJяuи хотwин:і -

сьІ<'и~и . трьох коней у СііJІополі -~ ~~~~~-
- оького І<оза!':а IJJJJ:i Л11пки . I7SO р , 

ІОЗ8 2349-~В Справа про з ахоп.лення отаро -

І 

тою С!унчуко:!!ого то:е:зриmа Ве.011:

ля КочуСіея Петро11 Крао110~:1nкою 

і uipomrnкot.t Антоноu Бдзжеt111:01.1 

40 І<іп zш та у or~uaнa с . Чорто и ~З~и~~~ ~ 
І:JJухівськоЇ сотні миха й.1щ MaJJЧ нка 1750 :р І8 

Cnpa~a про напади Сіунчуково 

го товарита Івана rawвл t ї на 

uаєтнос>rі полко:вю~ка Се1Jена Не -~і~~~езн -

люєва . І750 Г · 

Ару~. ЛІ\Рд УКР І~ З1м. 1*376 - 12t. 
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IOSSS 2349-ЗJ Справа про nере:цачу на розе 

JІ:fJІ,у:ванІІЯ у Слt:цчу про образи 

KOt.tiCiІJ 01\'81'f'И 6УІІЧУІІ'ОВОГО ТОВ -
р1ша Ан;црія По.11sтиrи.на nо6итт 

Аого та підданого Яоька l!Убини 
• 06ер-провіантuейотеро1.1 , хапfта 

нot.t ОІІекоієu Єрmовм1.1 t захо11.11е -
ня Єрповиw у ЯоЬlШ Щ6ини ро6о ;~;і~я 
ЧИХ BOJJiB . !750 р . 

" ІОЗ8~ 2349- і Справа про иаwагаяял др:уи:иж 
r.а:вриJІа Сотяиченка Ганяи :цо:вес 

ти похо:цаення ового чо.~:овtка з 

Лtвобережної 1краl'нк :ЦJІЯ уник-

нення nокрtпачення Ух ро:цини П{ квітня-
utщикоw Путив.11ьоького nо:еІту 14 чер:енл 
Q.llexcaІфJ>ot.t Боршеви1.1 . !750 р. б 

!0090 2349- 4 Справа про Г11а.мтовне звільне ~-

яя С.Q&итеШІLШ бунчу11:овоrо това 

ри111а Cre-!1sнa к;у.11л6ІІ'и з г,.11ухtвсь 

кого соrенного nравJІtнJія- Rого 

nt;цданого ГрицьІІ'а Сороки , nре:ц

став.11енного у прав.11tння отароо 

тою 6утукового товариша rввна 

Пfроцького за хра:цt:а..ч :церевияи 7тЕ;~:~~я І-9 
з 6у.цtве.11ь неnгацюmоm 1о1.1ина; !750 р . I&-IS 

про Ві:ЦКJІ!І:ЦЄfІНЯ розг.~щцу Ге

нера.11ьин~r- вНіоьковиu cnot.t nозв 
каnі'!'ан9"" Потапа Пе1111мна про nе

реrркt.tування гл:ухtвсьюtt.t оо'І'Ки-

111' 01.1 JJ;eu • лnot.t Турлноь!І'Иt.t Яого 61 -
І.'!И х хріnаків :цо повернення Туря -
ького tз С.1ІУ1.!і6ОВОУ nоl'з:цкн " r т~~~~~я ІО-12 
Петер6ург. 1750 р . 18 
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І ~·~~ І ......... 
..... ро 

І039І 2349- 4 Справа про захопмння бунчу 

ко:виw товариmеw Яковоu за:тирке 

вичеu ;цвох коне Іt у Єрwи.11а !(ра:в 

чепка з товариnаwи , ранt'ІlВих 

т~~~ат1 х військ~вих канцемри< че~~ р. 

ІО39< 2349- 4 Справа про захоn.пения вtйс-'і 

ковиw канце.хярис1'01.t Івано11 Бор. 

зажовськиu коня з y npяnn t са1 ~-

1 ~.,.·~~ ·- 1·-· 

ІІИ у ntцaнoro вJі!сьжового 1'ов1 22 берез.я 
риаrа .~н;црt11 Коп;цзеровс ь~tого . !750 р . З 

ІО398 2849- 4 Справа про захоn.11енн1t nІд;ца 

m111 бунчужового 1'овариmа І.11.111 

.ЛИзогуба 1'рьох во.11tв у :в І;цстав 

ного :вРсьжо:вого rо:евриmа ЯJІ:ов< Н ~і~;:і; -
Тиwоmевського . 1750 Г · 

ІО394 2349- 4 ПC'I'O'Uri справи Га;цяцького по 

ви1'~ за 1750 р. : 

npo nаре;цачу на розг.ал;ц у J',y 
беооьку пою:овJ ка1ще.tярJ ю чощ 
СІИ1'НОі С.ІУМ1'еJІЯ бунчукового 1'О 

tвариmа Іlиколи UІ!.1іора.цовича /.ІИК( :;и 

J(уnчинсь11:0.го про захоnлеЮІЯ ві~-. 

ськовиu канцеJІЯрнстоw UиxaJ1.u.ou 

Милорадовнч еu nfд час мн~tска 

цІУ uа~на Ііого лана t його в,,11а с 

ного ІІЗ "fЮ , а 1'зкох 1.1а!tна :;.о го М ~~;=~ 1 11 

43 

нзреченоі; • Г'50 р. !-4 

Ару•. Л>ІРJІ )'РСР l!l&ll З•• ІtS71- 12r 
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про nер~ач;у на разгмд гw 

цькfР пoJDІ"o:вt!t хапце.1ярtJ чо.10 

бИ"ІІИХ б)'ПЧJJtОВОГО 'l'ОВЗр11:111а !В

на ;jновоьхого npo лор;уб~rу Ііого 

;~~~1t=~e.t1er.1 и. ГЗдлча :foc1t:!O:.I І:?-З J~b"~~ 6-В 
про по:зtдо11.1Іенн1 Ко.11.егі І 

f 11оз l'!111r·x оправ про cxvrrxv ге
нера.11:-uа'.'/ороu хшrзеu Кан"еwіро~, 

о"'tцераuи f рндо:;;:. , гусар:ьких 

поп:Ів хозачих грунrtв У Гаднць- квіmл 
коuу ло.пу ; 1750 р. 

про nовідо u.'!еннл в потт Лі 

вобережноі' :rкраі'ни про продаж 

кtрасигсь!\'И~.'И кінниuи заводаwи 

4S коне\! з пу6JІічного хоргу . 

про розrук на JІtвобереазі:j 

Y;tpnfнt Кlзь№І Стищинського , 

с.'!)~те.ц бунчукового 'І'овариша 

r,~~~~я 
!750 р. 

!вщ1а Яновоь~ого , -'(п'І B'l'fK від ~Іч~ь;~~л 
свого пана;. 1750 р. 

про передачу на розг.ІІЯ.Д у га 

дІЩЬКJІ no.l!X'o:ay канце.tлр!ю чо.10-
ІdиrноІ :вJRсw:ового ха11це.11яр~1с"r9 
В;зсим Борзакtвського npo сва
вtJZЬне хазл~:!.нуваннл Joro брата 
~1хзй.t1а у неподt.'.!енt~х Іlає~нос 

тлх Ух nокt;іного бать'І(.з; 

про передачу н;:~ роз.гЛJІД у га 

Р,лцьfу поп:о:ву канцелярію чо.110-

ІбитноУ бу11чуко:вого то:вариmз Ina а 

Іfі 11овоького про з ахоnленнл гадяц -
сиw nоJПСовиw хоруш~:иu ne"pou 
і(пецуноw .~ого двох на:1Nращих ко 22 червня 
оtв ; !750 р . 

9-І4 

Іб-І7 

!9- 2() 

2І-24 

26-"7 
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npo передачу нв розг.'ІЯJІ. у ue ~ 
реясJІавсь!І'у no.n:a:oвy !'анце.црtD 

чо.10611тноЇ вtдставного rycapa 
Mиxa!!JJa !JиІІ'олаУва npo тярі 110-
боЇ t_захоnдення !!ого даІІ'уІ.ІеІJ 

. тtв f иаї.на житем1.1 и-ка Борис - 18 JІИПНЛ 

nолл Г9игорtєw C.ttneчeнll'ow; !750 р. 29- SI 
про передачу на розг~ у га 

дяцм~у J/OJll\'OBY КВІЩелярt11 ЧО.і10-

битноЇ вfдсrавного гусара Іван!! 

JІяпова n-po :вtдстрочку в сп.аатt 
!1ого боргу вJдставноuу гусарQь - ~;~~ 
коuу вa:xwtc тру Костf . 1750 р. 33-З5 

Донесення бунчукоDОго тсвар:-~ з 

Івана яновського npo видачу і!о-

1.1у паспорта .д.пя nрІ'ІУзду з Г.JJYXO 

ва в Г адяч , а звtдт11 в Ох тирсь- І9 липня 
КИ:! СJІОбtдськиЯ 110.tК . !750 р , 'Ю 

Справа про призначення вНІсь 

кового товари;:~а Ананtя ,Не,цІ.н:и 
;t.tЯ участі у розо.1tдува11нІ СІJ.О

ру за Г!)уRі'І! ві:!:СЬКОІІОГО товари а 

Івана ЮІрсти з вfйсьn~ви1.1 канце ~ІТН~ 
.11.чр1сто1.1 Григорієw Корсуноw . І750 р. 39- 4! 

ros9s І677І ~сn~:~::~г~р:0~~~~Р~л~ц;:;:;:;; ~r~:езю 
oco6aw за грунrи . І75І рр. 70 

!0396 Сnрзва про звt.ІZЬнення: !І'озакі 

Г.11ухtвськоі' сотнt в!д СJІ)':!!:би на ~;gІ!я 
прикордсжних фарпооrах . !750 р . 
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!0307 !9638 Сnравз про незш~:онне виноху-

рtння вНісьховиw товари11еw пет §9 .п~~Е:н; 
pou Хиvичеu . !750 р . 

ІО398 І9637 Справа про передачу на розе 

.1Jfдува1шя в Генеральний вJйоь- . 
ховиИ СУд скарг ОПИСІІИХ поспо

.ІІtТИХ t wіщап КроJJевецьхоJ оо'І.' 

ні на утис:~n1 хроJІевецьхого сот 

ни ха Грмгорtя ОГієвсьхоrо І оо ~ ~:~=~ 
тенної стар1::ю1и . І750 р. 6 

І0З9' !9356 Справа про наиаrання Гриrо-

рJя !!Іевченха , вивезеного r ч~
т11рьохрічноwу віці .з лtвооереа 20 ГРУдНЯ 
ної України , пJ;цrвемити своє !~50-
похо;ц~ення з w. Чериtrова . j75je~~~н І8 

1040 20770 Справа ,ПРО захоПJІ6JfІІ-'1 вt;ц-
ставпиu вfйсьховиw '!'оDариІ!Іеu 

r.вaнoj,j А:охрі,євичеu ху;цоС!и у пl;z 

is.aнoro СІунчуховоrо товариІ!Іа 

Івана !.!іх.паmевськоrо Ониська ~ :~~~іі 
Розу1.1овоьхоrо . 1750 р . 

І040 2077І Справа про вt;цправху в Севе~ 
ху nровінційnу ханце.пярfю poct 1 

оьхQго се..:umина &~~!страта Васи 

;~~ьєва з родиною , затри11зних в 

'З!нкfвськІА cornt Га;цяцьхоrо 
полку . 

4 вересня 
І .'ШО<rопа а 
І750 р. 



ІО402 І9ІО4 
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Справа про передачу іІа розо 

лідувані!я у Чернігівську ПO,Jlll;O

вy канцемрtю чо.~оdитнОЇ :!ооипа 
Малявки про роздіJJ спадщини llo r 
покійного с!атька , черніrі:воько-

го полкового оdозного Федора ~ i:Z:~~; 
Малявки . - І750 р. 

ІО403 20772 Сnрам про повімwлення у 

І0404 20775 

КиЇвоьку -тус!ерноьку канцелярfю 

'!а rетьwану Кирилу Розуwовськом 

про пос!оі та приuушення до над

uірно ї праці novJчикou Ваоилеu 

Рис!никовиu , коuандироu форпосту 

на ТИuошкиноuу перевозі козаків ~в~;;~~:я 
стародус!ського полку. 1750 р . 

Справа про арешт і поdої чер 

ніrівською полковою канцелярією 

с тарости і -вJІІта с. Брусилова , 

uаєтнос ті удови dУіІчукоJЗОrо то- IZ ~~Е;~; 
вариmа Катерини Борковси:ої . І750 р . 

І0405 20784 . Слра:ва про виплату П коипані !23 квітня 
ськоuу по,.1Ц(у жаJІування за І749р f~5~0~:ня І- І2 

про заборону коu.андира1.1 кou

пaн t1tcьiro1x полків на6ирати коw

nан:ійців· та пр11зі1ачати коuпаі!іі! ь-
к у стартину с!ез відоuа Ге нераJJь ІІ-3І 
ної військової канцелярfУ . ~~~Ьн~ . 

друк. Л \\Рд УРС~ 19І!б 3••· МЗJ6- L2r. 

ІЗ- Іб 
І7 



!0406 20793 

'"""' 20795 

10408 '2f!776 
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Сnрзва npo вf;в.rтравку в Ьі.11-

гоJ)Qnську губерооьку канце.ІІЯрІ 

бІ г.пого сол;цаtа Во.11одиw~1рськоr 

полку llиxaKJJa Ч юри.ІJева . 

Справа про 3ufиy коuаиnира 

у козацькі а коuандt , надІоJПІиt · 

;цJІЯ боро'і'Ьби з г:НЬІ.аuакаІJИ у 

зз;цнfпроваьких со1'JІях UиnгoP<J:n 
СЬКОГО ПОJІКJ . 

Справа про в1щачу наг.пя:nачу 

вільних uаєmостеІІ Полтавоьког 

nому , титу.п:ярноuу ра;цнику ьtат 

вію Гоzенищеву-Кутузсву , 11а.п:у-

9- І9 
І'ІОВТНЯ 

1750 р. 

І МВ1'ЖІ 
1750-
І .IID'rOГO 
І75І рр . 2І 

~~~я p;~'f І травня І748Р- З оер· ~яµ~gо~~ ! -
4 

rтро :ви;~;.зчу нагщачу :ві.n.нн 

11аєтносте" Червt rt вського полиі 3-
4 rаврп.'!У JТ.ужІиу :е:а.пуваннr. за F еrесня С-!? 

тра11неву третину !750 Т'. І7?0 р . !О 

!0409 20778 Справа про перео11му гра"11шf 

Р.атаJІ!Ї Розуuо:воькІ!І пакета , 

ои:.ерханного на П Іu•я 11 Гене - 16 вЄресн 
nз.пьн!Я :вt~оько!'Р кзнце.11ярtУ . 175"0 р . 
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u,'t І д••опро· 1 з А r О Л О В к 11 

n/n • •о~•Р' І "'"'""і;,::: .. ,,..,. ··~·· 

І04ІО 2CJ179 Справа .про вtдпра:вку родин~! 

Карпа Загорського , затриизно У 

dез rmопорта в с . СерЕ'дv.№а БJ

.ца Новго родської .со'і'н j Ста роду( 

~ ~~.~г~ . п~~: · у ІІОСКОВОЬКУ l<Of. І~~gр~н: 

ІО4І ф,0788 Справа про переои'лку D КИ Увс -
ку-гу6ервсьК"у І";анцемріІJ трьох 

_гайдаuак , затри1.1аних у 1.1 . П.ГІ<JІу 

ІО4І2 20737 Сrтрава про паданР.Л дозволу 

0-'4 
30B f ltЛ 
!'750 р . 

Прилуцьк і й поJІКовій канце.nлрfУ 

посилати заuіоть, о отникt в lІ:ОІ.ІЗН 

дирєuи ч ергових кot.taf!Д для CJГJt 

.i:sи на У!І'ІJаїнські!і Лінії значко1730Л:g~~~~~ Іа 
:еих томриаів . !750 р . 

ІО4ІЗ 2о789 JіИстування з Rіпегородоьжою 
rу6ерноьжою !І"анце.nярією про стя -
нення з хозаків Лівоdережної 

України wтрафі:в за переховуваf!Н, 

dirJІИx росії:р ью!Х оелян-кріпа- P~5t~~~a 

19 

ків . • І750 р , 5 

ІО4!4 20790 Справа про н:Н.!Згання дире1<тоJ

сь1<ого прав.'ІfННЯ прИІ<ОРдОНШІХ 

uитниць :Білгор сnсь lІ: оЇ гt6ерні ї 

одержати вfдоuості про ввіз то:в -
рі в з Росtї из лt:во6ереzшу Укра 

їн у за !749 першу по.'!онину І75С ~7.~g~gg ; 
рр . !750 р . 

Ару•. Л.І\І>Д УРСР 198б З•• ... 376-1~. 
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Сnрзва про доручення вtJ:оьк -
во11у 1tанце.1ярис ry Bao;i.цi КІІдиг 

ро(Іу отягоrи з иtхинсьхих хулці ~=~~;;:я 
недоfwху по tiщyxroвoJ.Q' зІ1ору . !750 р , 

104!6 2(1769 Справа про пt]!.rвер]{жеm1я пр -

З!!аЧеНRІ! ПОJІІ(ОВОГО оСІозногО ва 
СК.tя ЕКt(!}ІСЬtОГО хоwандкроw 

черговоі' П ' Я'rКОО'І'НОі' !rоІІSНДИ , 

яку Гадяцька пот:ова Nанцелярt 

ПООИJІІІЄ у SІІднtпроІРЯ ДJІЯ СІоро ІІ-20 
:rьСІ11 з га.'І;ца11ах11wи . • ~foc~~ І-2 

ПроuеwорІя КИЇВСЬКОГО rене 

рад-гуСІернатора l.!иxa!IJJa Лео11tь -
ва про nJдтверд1tе11ня наказу ' 

витрюqвати козачj коuанди , т: 

повер:rзютьоя tз Sаднt nров • я , У r2 вероо 11 
подвtІІноuу кара11тинj , !750 р. 

104У, 20768 Справа про передачу в Чернj 

гfl!сьху no.u:o:ey ханце.v~рtю 11.АЯ 

виконання чо.1011иrноі' nовіренно 

го 111.ови хозака Ро:!ськоі' со'J'ні 

1.'fернtгІвського nosy ЄвдохІf 
Еу.1а11ихк з npoxamiяw взяrк з110· 

ву під ape11r випущених на пору 

ІІ'И вІ1ивць 'fl чо.11овіка , ОJІУ&Иtе 

JІЯ J пt;ц.цапмх 6унчу1швого rова и-

111а Ваои.ая ДоІ1роницького ora•npи -
ІІ'ор1н·и оудовиіІ розг.ІІЯд спрвви §83~~rн~н -
про це вІ1иво rno . 1750 р . 
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ІО4І8 2G76б Справа про передачу на розо -

j.І!Jдування у .1у6енськ;у по.11!щву 

Іканце.'!Яр!t1 скарrи сина козака 

Ffор11іськоУ соrнІ , 6оwdардира dо U

dардирсь1ніУ рот11 .11e!i6 -rJ!11pдtI 
Прео6рзzr:енсЬКОГО ПОJІКУ Дениса 

к"1." 

~ещзнковз про nрив-11аспен11я груа 22 вереси 
rtв ;!ого otw •j :вJдсrо~ниw ;~у6ен ьИ~того 
tкиw писареw Сте~аноw Савиць1tиw . І75І рр . 

ІО4І9 20764 Донесення з6о~~а nодат1ttв 

l '~·~-;;;::-···- j····· 

JY. Гадяцькоwу полку , з.пачкового 

товариша ~ана БаJІЯсного про ві -
uову .Леонrtя Гapuama t J.Іаксю.1а 

ІJ!у6 • яного , nтe.11.fn Опtt'Іняноь1tоУ 
~ отнt , взя-rих у проrекцІD Ниа 

ІJ!ІєD Роз111овс'ь.ко.t , п.11.аmrн пода 
rок за ви!DмНховану _ropt.uy ; коп !f~g ~Т8~1Ф > 
Ух проrекцІа.ІІЬного паспорта . І750 р , 

ІО420 20 765 Прохзппя tєроuонаха Чернігів 

~ського U:ако11инського Uнwо.11аУвсь 

jІІ'ого uонастиря Феофt.11акrа геть

wану КИриJІу Розуuовськоwу про 

icntp за о . І.!акошин і с . Бондарі· 

ку UeнcьiroY со-rн! Ч'ерніrІвоькоr 

по.пу , рангову в.11аснісrь генера 

,11ьного вt ~ськового' осавула Лет-
ра Вал;евича ; оь~дер Похідно І ге 
ТЬІЛІНСЬКОЇ І\'ЗНЦЄJІЗ'РfУ про перед чу 

його на розг.ІЯА у Генеральну 

вfйоьхову канце.иярію. 
23 вересня 
!750 р . 
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1042 20752 Сnрз:за про nере;цзчу из розг 

О'ІЯП, у Суwьку попову кенце.ая

рі11 взаєuних скарг ооtнмка Uем -
ріцькоУ со тні Суwь1tого попу 

взоиJlЯ .Лук • янове f бу11чухового 

товариша Василя Полуботка из 

образ и , напади і захоп.~~ення 

грунтів . 

1042< І9602- 5 Справа про ИЗW!ІГВІ!НЯ затрх 
wаного у сл. 3.nІнц! С'!'аро;цубсь 

NОГО пому Ь j ГJJОГО СОJІ;ІІ.ЗtЗ Іва 

на Uахаєва прискормm розгляд 

с воє У справи у Ген ера.u.но1о1у 

в і І!сьховоwу суді. 

ІО42З 20955 Спrава про вtдправwу у Р11ль 

14 JJИПНЯ-
2І серпня 
1750 р . 

ську РОЄВОДСЬКУ fЗІщемрfD біг 

~ого се.1Яннпа-кріпа!'І!І Ан'!'Она 

Криса нова , з зтр;н1зного з ""а.жьrт. 

вмu nасnор'І'ОІоІ у с . І11111аноuу Яw 

пмьсько У сотні: НІжмнського noJ ~\~~~н -
ку . 1750 р. 

І042 2If3o; Cnpa:Ra, про спір зІІ грунти 

n:воюрt;цних бpD'!'l\J , iroзoira ГJІvхt~

ської сотиt Airnptя !'З :вt!\сько:во 

го товеркІ!а .Леои'!'tя !r.rю:евичt:R , 

з вІ"~сько11иw '!'01!;Зрм:•е1о1 Пе'!'роu І~з~~;:я 
Коробкою. І750 р . ІО 



І "'ОО" І О>ООА<Т, 

-••ро 

ІСІt2' 20950 

І042 2Q':"6!! 

- 2СЄ--

І ~1 ,ь".01~ 
M 1N ••<ТОІ І •••О О 

Справа про стягнення :вt11.куп 

1!11КОІ.І ЦІІNНСЬ!tОГО збору lloF.oeє 

ї)Ценкоu HЄJJ.OflfO!'i з ЦІ!ГВН JІ!во - ro :Е;~~ Аа 
dереаноУ УкраУ1ш . І750 р. І4 

СІ"рава про "'орwування у Га

д.яць!І'оJ.Іу І r:ере:~:С.ІЗІіСЬКОІ.Іj' ПОJІ 

gax чергових п •яrnсстних КС!JЗ~ 

11.ля боротьби з га'ІJІ,аv!Ікаuи :в 

Зз,ttнІпро:в • J . 

24 ІІересп -
-+ ~овtня 
І7:і0 р . 12 

І<Н2 20757 Сnрзм про нauar:нrn" архииз -
.lf.PИ!'!1 Чернtгt:sсь!:ого Тро'lць!:ог 

IJL11tt1oькoгo !.Іонзст11ря Іра11.11Ія 

Коизро:вського ycyнyni чегнtгf:в 

СЬRОГО ПОJ:ІКОІІОГО обозного Іt1а 

на Сзхно:воького :від участі у 

розгJІЯдf судових справ , пов • я- ~""~g~~~ а 
ЗЗІН!Х з ::ого ІІОНЗС'І'ІІреu . І750 р. 

І042 2349_1 15 Справа npo передачу на розе 

.~іідува1111я сотнику Новгородсько 

сотні Сrе"'ану С1д11.енку чо.106ит 

ІІОУ ОТЗ!.fЗЮІ t ROЗЗKt:S с . Зноби 

про захопJ:Іенпя goнelt і хmоби , 

nрив.rаонєння ofнoaa'l'e\l , поруб

ку бортних дерев ra tн11t у тис 

ки удови, вtР.оьІІ'Ового канце,11я

{Іио-rа Анас!rЗоfJ !.:!'Інуй.1овичевоУ 

Apr1<. .~ 'l\PJl УРСР 1'АІІ З• • ... ~п - 11т. 

п сtчня-
5 KDi'rHЯ 
І750 р. 



!Oti29 2(J76I 

.; 
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Справа npo наuагання О)нчуІІ'о 
Івоrо tовзри111а Івана Се6астілнов -

ХроІ о•• 

Іч а отягти аогг з бунчухового 'tO ~ ~~~~~а а 
Ів ариІ!Іа васиJJІІ .lіоброницькоrо . І750 р . ІО 

І~З i/J.9(CZ- : 4 Справа npo заборону черпf-
гtвоькііl ПО.111\'ОВі\"! І\'ЄПЦЄJІЯріУ в -
колувати у!І:'Sзи КИf:воьІІ"ої гуС:ер -
аьхоУ t гарнtвонноУ канцеШІрІУ 
Oll'pfu ухазt в про виконання фор ІІ rрудня 
ПООТНОЇ Сдуz;би , 6ез ]І.ОЗВОЛу Ге !~5~ЧНЯ 
неральноУ :вf11сьховоУ канце.илрt І75І рр . 

ІО4ЗІ 20947 Сnрава про nідmерди.ення ро -

1043< 21479 

nоря.ц:иення При.1rуцьІІ't!t no.uoвl!t 

канцемрtУ надfс.r.:зти в Заднtnр -
в • я ;цвохоотну козачу коuан;цу 

д.rя участt у С!ороть61 з гаІ!да11 -~:р~ІІЯ 
І750 р . 

Донесення ret>ьwaпy К:Ири.1у 

Розуwо:всьІІ'О!.13 npo необхіднtо!'ь 
оподатr;ову:вати відставних гуса , 

· со;щаів t'8 tю:шх рtзночинцtв. 

юtt ВО.'!О;ІІ,f J1И t'PYfl'l'ЗJЛI на J!іво- 23 .ID!Ot'OЛ .i;a 
6ережнfіі Украіні . !750 р . 4 
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0
"" 
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ІО4ЗЗ 2(1759 

ІОІІЗ4 11563 

Справа про передачу 11а розг 

.1яд черні:гtвськоwу nововш1ку 

Івану Еожичу чоло6кrноі' У.!(овп 

значкового rовариша Ч ернfrfвсь 

Ко го потсу каrерини ТИ111инськоі' 
про uарнуванпя: чоловt!(оU П по 

:кf!іноі' дочки , вІйоьІ':овиw rова 

р11о:е1.1 Іваноu паокевиче11 , wате-

рипоької опа~пи свого :цев • яn.- ве~fня 
JІf !'НЬОГО сина , а П онук:~ , Луки І750 р , 

Ma'J'epfaJІИ про вибори ~е"ьма 
на КИрилз Розуwовсь~о:ого '1'8 приз 

нвчення генерз.пьноУ отар111вни у 23 чещ:нт 
ГенерЗJІЬНУ ВfЙОЬКОВУ \І'ВНЦЄ.ІІЯрfю нs~~НЯ 

1."."-1;.::-. ... _ І ····· 

'J'B Ге нераJІЬниЯ вf !!:оьковий суд . !751 рр . ІОІІ 

10455 214~ Справа ripo пооtачання 11:0.110:11.- 11.ов-rия 

~икtв г.І]хівоьІІ'пх mpew одлrоu ~~?.;ня 
f ВЗJ'J''J'ЯІІ . !751 рр . L'() 

IOj1S6 2!483 Справа про видачу чернtrtвсь-?§ жовтня 

кot.ty вt~ту кУзьt.t! Капевоькоt.tУ ~Z5~чяя 
ласлортз ДJІІІ поУз;nхи у Тіетер(!ур !75І рр . 

!749 р . 

!0437 2!489 

.l'J"· Л \\РД І'РСР Hlt!I Зо• МJТб- ІZт 
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/lu oapo· 

І750 !'· 

!0488 20953 , Справа npo nовериенпл ua'l'ep • 
:АfіІ:сьхового хапuемрисrз Корні 

JІfневича ABDX JІИНDІІ'П'ПИХ XD'l'.lliJ ' 

хсн,fсхованнх Со'І'енною старои-

ною Во.1111нсьхоУ corиf Чернігfвс -~:Р~я 
хого nову , !750 р. 

IO<iS9 20949 Справа про наuагаmш бунчу-
хового товари~а Баси.пл JІизо176, 

noвepнyr11cnдo;ztouyз І\'оt.tан,ци , 

н::~дfсланоУ '1 За;ztпіnров • л д.пя 

боро'l'Ми з ral!;z\aua!l'auи , в зв • л -
ху з напа,цоu на A:orc uзєтнооrf 

брд'!'fВ буffЧj'ХОВОГО 'l'O:RBpиma !в, -~і ~:р~~~ 
на JJ:ot.10HTDPИ1fO . І750 р . 

!0440 2І487 Сnгавз І'"С nrизиаІfеннл apxf 

'І'"'~':'Оf'ЮЬІІ'ОГО У 'І'І!!І Кзрr~з Борза-

ХОВСЬІ\'ОГО на AOПDWOГJ архf'І'Є!І"'і'} 

ра гезеJОО Івану !~ei;rзoo.ay AJtЯ 

yчacrt у nереnлаауванні ". Гл.у 

ХОі;а rifcnя по:~s:еиі І748 р . 'І'З 

езІ"Верд.1.ення 'fи сбоJ.І ок.r.а:~ного 

zt0JІУВ9НІІЯ j 

про вве;ztеJ!НЛ ОПОАЗ'І'І':УВВННЯ 

BflJ.C'l'8BIO!% гусар , C0.1fДarf:в ':'З 

!5 !<О!!~І!Я 
!750... 
3 січня 
І75І pr. 

tН!Іих рtзночинцfв , яхt Во.'Іодfют 

ггу11r~н111 11а n.tвобереинt;І Украї- ~~ ~~~і~~ 
нt . I75D р. 

!-4 
9-ІІ 

,_ 
5- 8 
ІЗ 



1044 21486 

!Olf4: 19390 

1044" 20953 

10444 22ІІО 
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І "."""і -;;;::::-••<ТОО •tHHO 

Рапорт ніжиноькQго uагі ,отра 

'l'Y та відоuість про торгові ці І лнстопа а 
ни у u. нtжинt в жовmі Г750 р. !750 р . 

Спр3:ва про передачу на розг 
.".!Ід -жо.~щацькоuу капітану Микиті 

ІlорозоБу ЧО.ІіОбІ!'l'ІІОЇ J!O.n;!l,81(3 .ЄОJ -

фа J!а с:ВСЬ!'Сого про неопJІа'l'У бор 

:~н;~:~ ласинкои Ма т:вfє 11 .Z::овdн І&.~7~gу~~я 6 

Справа про спробу польового 

стороnа НІ<ю~иоь~ої полкової кІ'ІІ -

целярJї !.!иколи Топольоьксго пр1 -
скорити РОЗГJІЯД Ніt<ИНОЬКИІІ 1.1агі -

. отрато11 ;1ого спору зз г.rонти з §\~~~,~н: -
бурциотроu Яко:зоu Дн~.штрfс:виu . 1750 р . 

Справа. про розслідування nосІод

:sення коJІодника Головної по.1Іц 

uеfuнерської канце..;ярІї Івана 

КоUІF:іна з Д.vб.енського . а його 

тоБарни~а 'fuuo).iя Бикова з Ніжю !б ~~~~~ 
а-ького полків. І750 р , 14 

104'15 20755 Справа про стягненн,я штрафу 

з :!штеліБ mмбережно,ї України 

за перетр1щуsання 6ігJІого рот-

ного писаря Коnорського гарні - ~і :~~~~·да 1- 3 
зонного по.nку д11итра Вишнякова; !750 р . 9-ІІ 

Ару•. Jl\\PJI УРСР 1%6 31~ _..37$ - 11f. 
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про ви;в;ачу квnра.:s:у Г.11ухІвоь 

KOJ,9 гарн f зgнного ІТОJІІІ'f Ваои.JІЮ , 
ко'бтантtнову гро1:еіі на прогони п серпня 
.від Г.11хова ;цо Петер(Іургу . 1750 р . 

1044 21400 Сnрзвз пго по.tарання f пове ,_ 
нення на СороNоtлщь.tу фйрпост- !~s~~вrня 
ну дистанцfю 50 коза.tfв Ч ернf- 14 січня 
гtвсь.tоrо полку . 1751 рр . 

1044 '2r/l56 ДонасеНJfя Геиера.п.ноЇ вfіІ-
ськовоr .tанцемрі У гетьwану !СІ 

ри.11у Розуuо:всь.tоvу про нео6хf;ц 

4-7 
ІЗ 

нfоть врегу.JІІ)ваrи "111уNа11ня Ro- з серпня 
зацтва" nt;ц.цани!Іи . І750 р. П 

1044 21633 ДоR.щ11 приоуrотвfю Генераn 

ІІОЇ ві"СЬRОВОУ Raнцe.uiptr про 

СRЗрГИ ПрМJІУЦЬRОГО ТТОJІКОВІІНJІ(8 

Григорtя Галагаиа иа 11едоdрози1 -

ливість членів Генерального 

вjjіоьІtового ст при розr.1111дt 

·оу;цових оправ·його cauoro t 
його noкJRнoro 6зтьи . 

!732 р . 

1044S Спра'Іа про передачу PS роsг 
.1щ11 у Генеральнн:l вііtоькоЕиІі· 

JІИПНЯ 

1750 р. 

CYJ. ЧО.ІО6ИТНОЇ КОЗЗRfВ О . JDS!Ir. іВ
ЮІ Городницької corнt Чернtгів 

сьІtого по.пу rвана Кзчного та 

Івана Грм111енка про утиски Ух 

6у11чуковиu товариrпеu Кос тант11-



!045 20754 
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І ..... ' l'N""'~~ "." .. <,.,. І ."" 

ноu Jlизогу6оv /захоплення грун 

тfв , XJJl6a , сіна , 11060! і т . п. 

д.1л лри1.1ушенн11 повернутиоь у 

qого nІuанот~о . 

!750 р . 

Справа про скарги коuа11щ~юч -

!2 вереон 
!'732-
!6 JJИПНЯ 

!750 р . 

ГО І- 11 r:оuпа11НІсь:ки11 ПОJJКОІ.І , 

поJПІ:ового осаву.1а Саuан11са на ахоп

JJення со"енноn і сt.1ьсьr:о11 cm. 
mинon ло.пtв JіJво6ереа:но1 Укра 

Іни з6роУ n аuуницfУ r:ounaнiй 

цfв пoJXSy д.111 приwу11ення Ух 

" 

cJueR П.ПS1'ИnІ по,цатхи І DИКСНУ а~~~~~~НІІ 
ТИ ПОDИННОСТі . !750 р . П 

ІDЧ5 2!476 Справа про наuзганнл а:ите.11Я 

JCNS l 2II9 

с . РоУща Ройсьхо'f сотні Черні

г:Івоьr:ого по.u:у Артеwа JІегчуна 

і його брата ка.11ениха повеrну

ти uaR:нo /худобу , х.пt6 , одяг 

і т .п./, захопJJене у н11х знач

ковиu rовари111еv Черніг!воьмго 

no.11xy J.ІИко.1011 іІохрJєвичеu . 

книга ревізії вfJJI;iHИX рат~ 

них ПОСПОJІІІТИХ 1'13 nJдсуоfдків 

22 J!ИОТОП ]J,8 

r~~езня 
!754 рр . ІЗ 

~0~п~:;;~іЯ оотнІ ЛереясJJавс· - 1~~;~ 
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т-045:;: 2І477 Справа про переведення вffІ-

оькового канцеляриоrа Андрія 
2
0-

26 Як11uовича у Генеральни f! вІ~с:ь лио-:оnада 
КОВИіІ С:Удj - 1750 р . І-2 

про нада1mя rе11ерально!.І)' ві:!

оьково1.1у осавулу Пе'!'ру Ва;r.кезw f 

вfдпуо'!'ки для поїздки на веоі.11 . .11и~Їg~ада З-4 
пммі:нника. 1750 р . б 

ІО454 22325 Справа rrpo розо.1і:дуваннq по 

ІС45': 22328 

ходr.ення Свирида rз Лук • яш1 Ме 

.пьникових з с . 3но6и Новгороде 

кої сотні Стародубського поJІку 

Справа про передач;· на розе 

лідування в Геверадни!І віііськ 

вий суд чолоби~ної fнозе1.1ця rв~ 

черв1111 -

'Z7 верес!' 
f750 р . 

нs Ріппера про побиття військо:~: 11; 
канцеляристоu Петро1.1 Посудевсь 

к1н1 і!ого дРУІ!ИНІІ тз крадtаку І< ~~рі~я 
сорочок ГОJ1JІ3І!J!,СЬКОГО ПOJIO'!'Hfl . І750 р . 

ІО45 ' 22329 · Справа' про передачу на rозг 

мд у генеральний віі!оьковиfІ с• 

чо.110611тних бунчукоrого 'l'овагиша 

ЛЖов8 Sаrиркевича пrо уrоплення 

!!ого доч1'и її чоловfкоw , вf!:оьк -
ВІНІ :канце.11яристо11 Ul!KOJiOJ) &!НRЄ 
вичеw та іого твагрои , овя:ще11и- ~Іл~~~ня 
!tow Пe'l'poJJ К!Ірпfнониu . · І750 р. 

І4 
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:: І ~=~ І ·" ... ", 
ІО45 2І493 Сrтрава про переои.'ІКу в мнт1 

ру ВІе1'ьхової колегії у Москві 

!'а у Севоьку nровінцtfІну кенце 

.;iяpit> біrлого со.11;1tа!'з .1е!!б- rва 

~іЇ Сеwеновсьхоrn по",ку ФедоРа 
Jlебедева !'2 бf rJl!!x дворових сер 

пуховомсоrо поwіqика f!e!'pa .іІков 

;~ева Миtро1'(Щна і КІ нд.раtа JJебе-

Девих , зариuаних у НовІ"Ородсь- 2~і~ня 
кІІІ: OOtitl Сt'ЕІрОдУбСЬКОГО по.о:у . !750 р , 

!045 2І49І Спраю про збір на Лtзос~ере!: 

нjQ У'кра'fні зразків прода~ноrо 

вина для посилки на пробу rеть1.1 Щ6~~;~~/Р 0-
ну Кирилу Розу1.1овськоwу . !750 р. ІО 

!0459 22288 Спрзва про nере;аачу на розг-

.11я;а чернІгtвськоwу пововнику 

Івану Боаичу чолоб11rноf чернігі -
ського nодковогс обозного Івана 

Сахновськоrn про пр11вJІаснення 

чериІrtвоьк11u по.uовиu сmею 
'liвio11tєu Сенюrою грунrtв , наJІеж ~~l~ 
них t.f- :trY І~ені і р!І'rУСІНІІМ ce.ttзt.f . !750 р. 

!0460 22973 Донесення капі!'ана ОІІексtя 

Реведо11ського про ви;цачу йоІІ)' 

подороІ!:ноУ д.ІЯ р~з~оуку коuан;цир 
Кірасиrоьких кінних заводtв 

ча\'!ора Синб:rгіюз •. ' 

1.'1~· .1'1\Р.11. УРСР 1"811 Зоw ... ЩІ- 12т. 
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КроІ • •• 

7itaз КвнцеJІЯріУ :в ГенераJІЬН !і 

:вІі!:ськовиі'і су;ц про пожежу , 1:10 20 гру;11ня 

!'рапилвсь у Р.ого 6.r.цинку . !750 р; 

Указ rенеральноі' вІіоьжо!'оf 

жанцемрtї :в КЗнце.п.qрtю ua.ropo 

оt!!:сьЮІх з6орf:в про видачу сек 

ре!'арю 6ув1110Ї №мpoofr:cь:roi' 

генерально! лfчимноJ кoutcfi' 

Федору Коз.11о:воько111 жа.11ваnня !6 JІИС!'опа а 

за !'равневу !'ре!'Ину І750 р . !750 р . 

Справа про :видачу 6у:в111кu на -

JІЯдачаu вільних :вt"1ськових uає -

нос!'еІt каnt!'ану Івану Арио"ову 

І !'И!'УJІЯРНОWУ раднику !Jа!':вfю 

ГоJJенне~еву-Ку!':J'зову ПО.1!;ороаних j8.~~~~ 1~ - 4д 
ШІ проJзд з ГJJУхова до Пerep6yJ гу !750 р. 8 

!745 р . 

I04f>J 22С64 Справа про надання дозволу 

.tозаку Гаднцьжого nony .Іlико.11! 

1Jeuepиcy !'8 Ііого 6ра1у , значко 

ВОІІУ !'OB0!Xil:i:J' fJУ6ЄІ!СЬ:JОГО ПОМ) 

Ba~ИJID ІJеІJЄрису , :В !д6уваm З i'J ~7~:10ІЩ а 
~:;:~~о~~н:~\::~~у в Щ6е1_ 2i7~:;c~n: ~ a 8 

!750 р . 

!046 2!492 Справа про передачу на розг-

ІJ!Я;ц у ГенераJІьниZІ ві Іtськови!t су 

І'! ОJІОСІИ'І'НОЇ IJOJ!kOBHИ!tfl m кounaиf -

,ного no.v:y Гна!'а Часника про' 

ОUИJJІІ:О:ВИЛ аре!!!!' СІорзеf:"!1ЬЮ!'u со 

енниu nра:вJІ!нняu його сІ11а І 

JJ!Cla. 

l'l- 2S 
ЖОВ!'НЯ 
!750 р . 



I~s 23025 

1046-І 22330 

ІОІ/6: 221'156 
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Сnрзвз npo повернення коза-кФ 
с . ОрJІовка данИяа ПавJІо:ВЗ з си 
нf~uи Із Bfil,O!JCTiia г.~уХіРСЬІ'іОЇ 
у вfд.oucrno ЯunІльської сотні 

Юиинського пoJrtl'y . 

Справа про передзчу на роз

uр;11. у г.rухfР.ськесотеннепра'Р 

.11!:нн11 чn.~~оdитнмх г.11хівськаrо 

11Іщанинв Сте'"'Зна Борmянсь-кого , 

dатьк::~ ко1~1nоз11тора .1h.111тра Сте"-а 

новича Бортняпсьжог о t rомр11І'!а 

Г.JJухівоькоі сотнf Якова КотJІ.1-

• ренка npo їх dІІІку n ід час Глу 

хt вського Петроnа".11івсь!rоrо 

яр~трку . 

29 кnjтнл 
8 .11.ІЮТОПЗ;а 
1750 р . 12 

,,_, 
.!!'!ПНЯ 

r1~0 р . 

Сn"'ава про передачу на розr 

.!l..'IJI. .iiydeнcь!rouy nо.1ховн;о.к:• Пзт 

ру .\nri'!~O..:IY чо-11обиrn11х о:вп111епи 

.:а с . Во.'Шовця Луdенського по.n 

КУ Петра СсхацЬ:>'С ". '' <ІІtЗГСІ 
ня вtRсь:кового к:нщс;~яри::::т::~ Ст -

фана По.1ети~m заuОло;11.іти >!ого і1 ~~~~:-
п!:дд1.111ш.ш . 1751'1 р . 

IG4f 23158 С...рзва про ОГ'1.~!):-е1m:- .в "~.~, ::ix 
1.ІвоСІереz:поЇ'fк}аЇп!забоі)):_•· 

·~уt.1~1':З-~: , ;iкj ЇЗДЯТЬ ЗЗ Cf,'!,!!Jj 

на о . Ельто11 , без .uозво.lу рубаr. 

.;iio n вкпасаt11 Х'fДОбу на зе~.~-

.'!ЯХ Во"13ьJІ:оrо жозачого вt;:сь'!І'з ~З ~~;~·;: .:; 
по р . r.-ювці . rrso р. 
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І74!;1 р . 

І()І.67 23629 Спрз:;>з гро· роз•7Ії с:s їдкtв 
nм розгш1ду rснераль11и11 nt ~сь
!tОDИІ.І су;цои справи про ;rоноr:рз

Ьс тво і скупку ІІ'р!Іденого сол;цз 
тоu r.vxtвcьiroгo гзрНtз'онного 
rіопу Сергtє:.1 , .:іо"го dpaтou , від 

Кроь" 

ставю11.1 co$,atou Jioгii;o11 Савіно и~ dcpcз1 1;J 
vи та їх podi tfН!KDI.! Вас11,11нJ Гог r~~Рвня 
С:ІІТОDИІ.І . І750 р. І! 

І750 р. 

І0468 2С954 , Спр11.ва про поси.JЖу на звniev - . 
Із:ення гетьиану Кирилу Розу1.1оnсь 
3oi.ty виро«у Геиеrа.лрного вtі!ськ -
Ього С);:,у у спг:nf nро~і;ц~!І'а з 

29 
вересю 

~~~~~= ~~~::о~;~н-:tрrпакІВ І1~бо~;~т 9 

ІО4". 23585 Справа ripo переJІ,!І'І"У па розг-
1.tяА у Г.nухJвсь!І'е сотенне прав
,ІJ.fІІіfЯ чомаи тно~ х~1 те.nь1tи І.! . Г.n -
Іх овв Агафії По.11011СІ:о І'іО Ї про кра :
Іп. t:е:ку m1тe.;:te1.1 с . Вf;<торовв дави 

~~;&:::~ rонл з УІІРЯПD у. У І ~gg~~ 

!0470 23664 Справа про поси.І!!І"у в Uоокоn-

ьху контору сенаrу ,nо~уvентt:в 

:о;:~:~ ~::~:;:~У r::;~o::~ ~f5*::: 
!tOl.IY ПOJUiOBOIJY суді . І75! рр. 



ІО47 2367І 

!Ott72 23667 

~ 220-:. 

Справа npo передачу на розг 

АІІД у Генера.11ьни,1 в1йоь!І'ови'! 

СУ'А чмо6иrноІ овящеgи~rа о . Во; 

І'іОВця Петра СохацьІ'іоrо про неп1 13-

ВИJJ.ЬНЮ1 ПО'Дf.ІІ лу(іенсь~rою 110.П:О 

nою канцемрtсю спадщини J!ого 

ПОІ'іі!!ного 6зrьІ'іа , с . Короnинец~ ~рjj,ня 
Кооrя:нтиніВСЬІІ'ОЇ OO!Hf . !750 р. 

Справа про роз~аJJ.ув~шил ooan -
Ла І оотиt І l'iot..tna<riil:oьJІ:oгo по. 

ку UyoJя Федором у ПОЄДИНІ\'Оl!і 

товариші rз призначеін1я на ~ого 

~~::. подвІІіиоrо rовари111а У.11.аса t~&~~~~a 

пцв р. 

Спра:ва. про передачу на розг

мд у Глухtвоьке соrенне прав.11! -
ня чо.r~обитЮІх вtJІсь2r.0вого канце 

.ІЯрис та Якова Га.nяховоького про 

oiryniв.!tl оекретареw лtчнJІЬноJ 

irowioiY 1.IЄll.OPDW Коз.І!ОВСЬКИ U t 
глухtвсьжиw utщаниноu Васи.11еw 

Яковенкоv , нерозділених rрунтfв 

його покіГ:ного тесrя , ко~вка І березня 

с . Ясwзві Г.1ухtвськоЇ сотнt Гри Ццtерезнr 
горія Несина . !750 р . 7 



JJ.u oopo· 
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<f>"f · 
Спрз:іІВ про передl1.ЧУ на роз r 

.щц у Глухі вське сотенне пра;;.и!: І'J

ил чо .11оби_'І'НоУ rлухІвськоrо бур 

vистра ГавриJІа Почелця про побиtr-

тл й ого ГJllХfвськиw юire.яeu На ~f :g~~~~ 
звроu Uакареюrо11 . І750 р . 

I0t.i75 236Іб Справа про передачу на розг-

нд у Ге Р. ерз.ІІЬ1111 !f вt :!сьr:овиІl c:i \ 
чо.11обиУНоЇ д,руz:иии кanfraнa Лу 

цького драгунського 11онку феодо 

сії С.,11є:пую1t!110У і П сесrри , 

УJІ.ОВИ військового rовари111а Каtе 

рини Фі ялковсьttоУ , про на11аrанн 

бунчутвого '1'0Вари11в А11,цр:Ія І.!і:к 

.11аmевськоrо nриn.~шсниrи !хні ,:;~: 
грунtи . !750 р , 

ІО476 23573 Справ~ про повtдоw~ення насе 
ле1н1я Лівобереr.:ноУ YxpaY;m про 

нові правиШІ перевозttи поиfщика 

ин f 'f\ІНQВНИJt8ІІН roptm:и Д.ІЯ . 
:\ІJІа оних потреб у Пеrербу{1г та ~\~~~=ня 
tншf иіс'І'а i vnepiY ; І750 р . 2- 3 

про повідомлення насеJІе11ня 

~ J: вобереzної Украіни про нові з -
Рщци по брро'І'ьбt з корчеаютвоu в~\;;~~~ ~-
Ре.пикоросі 1'сью1х районах Іuперf !750 р . 5,7 

Ордер rе;ьuана Кирила fозу
µовського про заборону Генерз.!tь 

~f fi вІ 'сЬІІ"овtіІ ханцемгІ f cawo
P rHtнo заnерд~;увзrн внРожн Ге
~ ера.11ьноrо військового суду і 

надава'І'и чини С!'аршинІ Л!::вобе

ре11:ноі' Украі'н1~ . 
23 червня 
І750 р . 
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к,.-1". 

ІО477 23631 Справа про зо6ов • яза11м пол-

кових кa1щeJtr.ptfi надавати необ 

хtдну ;r;o11ouorv поручику №~:-

кtну , надІс,11а11оuу на ЛІ:воdереz: 1§ ~g~~:;~-
ну Украfну дл11 з<~купжи коне~: . І750 р . 

!047 2357.:t Спрз:ва пrо заборону Генера-

I00t79 23584 

ІО480 23702 

.пьнt,.. вПісько:віІl канцетrріУ бе 

дозво.ІІУ гетьиана з<~твер:ц;!.увати 

Р.ироки Генерат.ного вf!tоьковоr. 

оуду і пз;zrarзm чини ст зртині ~~ J:~~~ 
J1i:вo6epe:rpcf УК[JЗЇі:ІИ . І7"О ~ -

Crrpa:вa про передачу староду -
ОЬІ\'ОUУ ПОJІІ\'ОВІ!ИКУ ~едору !.Іакои 

· wовичу чо,1106итпо;t :вІііс ьхового 

ханце.m~;:ота І~tакси11а Доdряноьк -
го з проха11ня1.1 пгискоі'ИТИ розг 

.1ІЯД ста]/од.УбОЬКОD ПО.111\'ОВОD кан 

цемрією справи про з!!хо11.1ення 

у Г7SЗ р. дво:-у t гг;н<rІв :;ого 

6ать~а noл.xo11111J oca:зy.r.::01.t Сте"'а ІО-І8 .1ІІ!ПІІ І 

1101.1 Якиwовиче~ . І750 р . 

Опр:~:ва про пеrедачу ІІ!! розг 

JIЯJ. !''.~'Хf:ВСЬ!tОГО OOt{!!ll!ON> rJIIЗ -

'llff!H.I! '!О.1ІОбИtНОі :!.ПТІ'!JІЬ:Іf:! J.І . Г.у

ХОВ'І , удоли Аго"tі В~щц11хи П];'О 

обрззи t захоп.1ення 1.1s~на П 

синоJ.І ~хи~ором , піАNВнцемрис 

тоw КанцРJІЯрf ї waжopoot .~сьхих 

зборів . 

J.ff•· Л'\РJІ, VKP 1986 Заw N3M - 12r. 



ІО-48І 25703 
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Спр:з:зз npo н:зuзrання Васим 

Вороб.1овсьхоrо , схоно~а ветн:о

'І'опа.~rьоьк1tх.uдсmосrе:1 rг. !loJ1 
сел Влздис.11авича , одер;::зт11 ntд

твер,ц!і:еmнr виданоuу rенераJJЬною 

вf'Іськовою капце.1111рtєю у І744 р 

унt11ерс:му про nJд;11ег.11tсть мuу 

!!ого 11:ітчиuз І.Іиха ';iia С.1!Ів11нсьм 

го безпосередньо юрисди1щиУ Кан ~~ ~~~~~П: 
целяр:і r. І75О р. 

І0482 28705 Справа про передачу на розr-
,11~ Генерзльноuу вt ІІ:ськовоцу су 

ду чо.ло6итноЇ архиuан;11.рита IJyc1 11 -

\!О-Хар.11аwntУвського Гаuв.11t Увоь 

\! ого uонастирл Пахоutя ВіtвицьR -
го про н;зuзNння буячухов вх то 

Jв ариmtв Івана t Василя Кутневсь 
j1!их прив.1аонип uоваотирське 

озеро і сіf!оиаrь та про по6иt>оrя 

f!ИШІ uонаха t wонастирських під ~§ ~~~;~J 
~а~х. Шор. 

І048З 23706 Справа про ОГО.ІОІІІЄ!ІіfЛ ПО.ІJКО-

~ ИІ.f ханцелярtяw, лtвобереt:ноr , 
t?'краіни про пр~буrтя в u. охтир 
І'І'У кouic-U генера.11-провtані'Wе9.с 

fl'ep-,;:eйreнaнra пав.1ова , взяnя 

t:ieю Н3 себе керJ:вництва aputiipь 

ttиwи лровіантськиuм uагазинзuи 

~івобере~~:ноі t СлобJдсь:коУ Y'rpa -
t:i и та про виuогу надси.пати 1110-
Jfсячнt в:i:дouocrt про торгові 

µ tни на лродово.11ьство І фураж. 
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·· І "-~ І О.'• ІІОКОра 

lfpal..., н;;:::-

1··=· 1···" 
104811 237011 Справа про переда'lу на розг 

1CN85 22235 

1041)5 2І5бб 

.~щ~ пуmв.п.ськІІ воєводсь~f!!: жа 1-

цe.urpfї ч.елосsиrноі козаІІ'Ів с . 

дУнаІІця г,11:ухівсь!І'ої сотні Ніпя 

оького ПОJП\'У павJІа Гаєвого f rre -
ра КИричІі!нкв про не;цоп.1ату f11 
nутнмьсьJІ'ИW по11t11кко11 Федоро11 

tJякініниv rpouieP. за взя'І'f 2 жу- ~І "~;Е::"1 

·~н горі.пrи. І750 р. 

Сnрзвз npo nередз'lу на зdере 

:~sення запечатаних пакетів Із 

опраЕа1.щ з Ко.11.ег!J ІнозеuНІІх · . 
с І П t і 4- 24 
~::~~ ь:~~ ~:::::ч;і 1 ~х дно ге~ гl~~~я р . 

листпвянл Капце.r.яр!У з ;цtІІс : 

ниw таєwнмu pцtmжou Сіароноu Че -
іJ't!ІОовиu і жиrвськиu геперад-ге-

І-3 

~~~н~:;~~~.:;х~::~;у~;~;т~~~~- І!~~:оп а 
4
_
6 

ІдоровJІеЮІя з Рtздвоu. І751 рр. 9 

Справа про наряд по ІО тесля 

рів з ВоронtзьжоУ , Ноnоwлиноько , 
Коропськоі , КролеnецькоУ , Коно

тоnськоі , Яuпо,11ьсьжоІ сотень ;ц.п. 

ІІіННОЇ ;!І.ВОТИ:t:НеВоЇ роботи по 

Сіудfвництву ;црена::ної систеuи у §8 ~~~=~~я 
1.1 . Глухсті , 1750 р . Zl 



1048 22154 Спра:ва про наuа:rзння Федора 

мн:и'і'.енка, посnолитого о, яоuані 

Г.пухІмької сотні Нtмнсьжого 

no.nкf, стягти із с11ого dувшого 
;а,ержа11ці , аосесора канцеJLЯрН' 

1о1tнfстерського праn.11tн11ч Я'жо11а 2 02пня 
Денисо11а, гроші за св!й зруdанr.1f~ерезНя 

гай. 1152 рр. П 

10488 3533 І.Іатерf<ІJJИ про видачу паспо] 

тів і подррожних та про nідтве: f:t-Г7 трави 

l'.:ЄЕНЯ npaBИJJ І'(ОРtІСТуВання, ПОД.О r~?~НЯ 
рожниІ.ІИ на Лівоdереанf й Укра;tні І7t;'З рр . 189 

10489 18535 ну ~:~:::У n~~я~;.~:~::У/ u~Jo~:: f~~::опе~а 
poдydf -Т.аJІЬmивого гр11вениІ<:а . І75І рр. 

10490 19405 Справа про наuагання сnа;цхоє щів 
отаІіЗна ГоJJОвноУ віІІоьхової арт -
JfJJeptY ІЕана ФіJІоиова nо:вернути 

100 I'(pd. , позичених в нього по-

кt!іниu оса ву,1101J цієЇ арrиJІерtї ~5~авня Сеuено1.1 Карпікою дJн1 І'(VПЇJ>JІ! 14 червня 
~ eJJtтpи на aputncьP:i: потреби. І75І рр . 

10491 2є~:с Справа про ~адання гадяцька-

~ ПО.!КО1Іf!И1'СУ петр3 ГаJJЄЦЬКОІQ' 
трьохтюsневої 11ідпустІ<:и дJІЯ пої ;-18 серп!:!! 
~ки на прошу в КИїв . 1750 р. 5 
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,.,.," 1n.•or.1><>· 1 ЗА. ro ло в ки 
К/О • МО~<ро 

:0492 І2599 Справа про 111111.r,:iЗ:r: iroз<iжy 

с . Чор:rориї rл,у;<і:вськоЇ со~нt 

Карпу rапонею~;у гроше!і за xa:ry 
:куплену для постою гр. Івана 

Гендрt:<о:еа. 

7- IS 
.wтого 

І750 р . 

ІО493 ІІ620 Еапорти про наfП!ніс;-ь нз се - . 
пень І750 р. у Почепськtй і ІІІе -
:rаківсьr:і !'і :во.nостях Соародубсь о

го полJІ:у , рангоБих иаєтнос тях 

гетьuана ЮІрнла Розуw:о11ського , 

гро111еи . х.піба , ХУМ'QбІ! , горtлк1 , 

солі , utдt , олова , винокурного 

обладнання :ra іншого uайна. /f'!50 р , / І!7 

ІО49 І2СО5 -ctipa:зa про заборону Чернігt -

І049 І200І 

,оькtй по.ІІКо:вііt канцелярії розг.~я

даm су;цові справи бунчукозих 

o:roвapиmiIJ" які ;sивуть на тери -

:~~~;н:~~;;а:а У п;~;:;:~ь:::а- Рs5~:::я 
вt~їсько виіі. суд , І75І р . 

Сnра:ва про передачу на розг 

. .~щц у прилуцьку 110.пко:ву канце.11 -
рtю j rенера~1Ьний :вНіоькови!! с ~ 

взаєwнихfжарг /на порубку .11ози 
захоплення за спаш коне!!: , забо 

рону різати ;церк t т. п . / букчу 

ко:вогQ- 1овариmа /.Іи'!';ОМ! Троцько оІО грудня 

. і в t йсьжового канцедЯриста Фе- ~5g;резня 
;цора .11лJ.11ая . І75І рр . 24 

АРJІ<. Л 'І РД УРСР ІОЗСІ З•~. Н37б - 11r 



!049/ !!985 

IO!J9' 12087 

- 227 -

Справа про розрахування з х е-

JіІІ'rора1о11 .1охв1щьІ<ого купця Хащ 

Грека n·-lfoгo ЗЯ't'Я , ЗН8ЧІ\'ОВОГО 

rоваrиша JІубенсьхого пo.mry ДUІІ 

ра Богоро:ва . 

Справа Rpo з • ясуnания ве.1шч1 

ни ПO,ll.B'l'l\'IB • яхt ПJJ<:'l'ИB т,вір 

хозаха П хоuпанtР.сьхого по.ву 

лавр Іна КИрнснІІ'а . 

2 МІПІ!Я 
І750-
І5 берези 
!752 рр . 4З 

7 JІD'l'ОГО-
4 ПіТН.Я 
!750 р. 

!04913 ! 2059 Cnpana npo звільнення 'І'орго 
D ІІЦЬ 11'0 ГО о 'l'SIJOC 't'll Ів а 118 !Jико ла~ 

na , яхиа nfд час наnаду га!!даw~ 

ІІ'Ів на о . Торговицю перейmоn з 

ctwowa ІІ'ОЗ81\'ВІІИ роаfйОЬІІ'ИЙ ІІ'ОР. 

дон f схова:воя в АрхангеJJогорот 2J ~:~~~; 
аьІІ'fІІ фортец! . !750 р. 5 

!0499 І2Сб5 Справа про наwагання ~с&.'\УЗЬJ! )-
го Іt)'пця петра І~tасJJенниІІ'ова стР. -
ти СІорг з у;цо:вн вfіІсьжового ~сан 

цецрнста НастасtУ 1.tануй.1овиче ~~ ~~;~;~ 
:поі . f750p. 7 

ros-oo І2Сбб Справа npo пере;цачу на розг-

.1щц у Г.11ух tвсьІІ'е Оо'l'енне nрав.11і -
ня чо.:юСІитноr хозаІ\'а Григорfя 

Лоnченха про незаІ\'онну розпро- i?4g.:oтonr~a_ 

Ід вІ!іу ІІого rec't'ew грунтів , нада- 22 СІерєзю 
н11х у nосаг за своєю дочкою. · !750 рр . 4 
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1."."" 1 tJOOA<T, 

-~·,.. 

!750 р . 

ІО50І 12054 Справа про передзчу на розг 

.11яд Генерат.ноwу вНіОьNовоwу с -
.дов і чо.лобиrноЇ вtіІ:ськового.rо 

вариша па:в.11а йоrи npo nобиrrя 
Іlого Зб!!ІИІ'О:В3НИW :вtRоь!І'ОВИW 'І'О 

:вари!іІеr.t дани,110 11 Березовськиu . 

.ЛDІ'ОГО-

1 бере:~вя 
1750 р. 5 

j (f5(2 І206З Сnра:ва про ПОСИJІNУ одного 

!0503 12062 

мuпані:іця д.~я охороt1и пущ :І 

грунті11 бVІІЧУNОІ!ого товарщпа 

rвана іора:В}СН . 

!747 р. 

І4-І5 
СІеnезкя 
І7!'Юр . 

Справа про nередвчу на розг 

.щu ГАухі:всьхо го соrевного пра -

.1:Іm1я чо.лоdиrноУ :вІ:ісьхt1вого в н 

~еzярисrа Сергія .lІергуна ~ро 
наоmгання г.11ухІ11оьхоУ 3Иt'ЄJІЬКИ 

Ага::-н Ви~mихн з синвwи опроrе -
:rувати перехід у ІІого :в.ласніст 14 .І[ИПНя 

ЇХ оіноlІаті і гаю , які бу.tИ ~64~;реsю; 
звоrавою ЇХ неоплаченого боргу І750 р . ІІ 

1750 р. 

ІС504 І206І Справа про передвчу на розг-

.ІЯд rенерв.аьноr.tу вt20ьковощ 

оуДJ чо.rобитЮІх вtJіоькового то 

вариша Іване Пуховичв і Aoro 
:~я:rя буячукового това.rк 111а Яков 

Заrирмвичв npp :взаєuнІ образи б~~;ня 
і безчеотя.. !750 р . 
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А••-ро· 

!0505 І2С60 Справа про передачу на розг 

.цn ніп~,сьх!Р. по.повВ канце-

.пярfІ чо.лосs11rноJ вfйсьховоrо 11' н

це.пярисrа МіІІ'о.nи Sанr:евиче. про 

неповернення CSopry Мйсьховии 12 Оерезня 
rоварю:~еи Іваноu Bitrr:oвcьxиu. !'750 р . 

ІО5СХі ІІ97~ Справа про розnоряд11ення Ге 

нера.льноиу ві ~сьr:овоuу судові , 

nр1111усити nрацюz:~чого в ньоuу 

вt!fоьковоrо кщщемр-.1сrз ПиJІИn 

Консrз11r11но"І!Ча nредо":"аJ>иrи у 

Г.лухt:есь!І'е oor~нse пра:в.1Інвя 

.NупчоУ на двfр y"u. Г.11уховt . 

·22 черююt 
S .1111Пfl'JI 
!750 р. 

Справа про пере:D,зчу из розг 

.аяд .11ycseнcьxoiq nо.ttовнику Ле:r 

ру AпoctoJ!Y чо.:~обиrноУ Леон:rfя 

Тиданова, пгиr:аr.чиха грузІІНОЬІ\' -
ro 1шлз-'І Є"1реиа КЗ">!І:ази,цзе ;оз , 

про наwаrання со:rешшх r.inнroь10 х 

ж"ufоарі:в crir':'!i з нього ІІ'ОІЮИС -

:reнroьNi no:D,a:rкк за тих пtі.цаm х 

~ого пана , яжt пере:t:~ли ,цо Ін- го червня 

RІИХ дерr,.авцІв . І750 р. 

!0508 ІІSб5 Справа про .тt:cr 1.щргоро,цсь!І'( 

wy 110Л!І'овю1ку Василю Капнtсrу 

вf,ц його по:вtрепого Матвія ~;щ 

иовсьNого лrо нербхі;z:,нtсrь nrиc 

.1н1r11 11iP"1e:i .~иоr у '!ого су~ові 

0Пр.і3l з СІf'ІІГД]І.І!ро~.: BfпQ;,;iчe:1 , 

ОІ'Ві;дени!f 11tr:сько11111.1 ~зіще.щrr.н: І4-22 

'rOU О.Пексієи Б!І.ІІ!ІЦІ\1\U сН,11я пед1 нrон~. 
СІVІ'О:В!ШОГО ar.xt:i;y у \.І . r.~yxODI . 



ІО509 І2057 

ІО5ІО І7Ш/ 

- 250 -

Сrтра:ва пго усунення вf!іоько 

"'ОГО rенеnзJІЬного осавул:з іІКО" 

::іІ':уСSо:вІІЧа :віn участі 1 розrл.я 

nt СS:уnь-яІ':их спраР , s:o сrосуют -

ся :вflicьN01:1oro rенега.11ьного ос -~е~;~~о-
. :вулз Петрі~ 3алкевича . І75О р , 4 

Ч oJJoCSиrнa глух ізоького сот

НИІ':З X:aw•чua ТурЯНСЬ!(ОГО з про 

ханняw ІІ!! NO;!'f>ic11:o:вy:вarn "ого 

wзєrпосте:t в рах:уноІ': казеmтх 

rpo!'!e' , :втрачених 'І lloro noul 
ni,11. чао пo11:el\J І74"' р , У ІJ , Гд -24 січня 
ховt. · · І750 р . 

I()'jII II75.:i Справа про перемчу па f(lз r 

JI.~ С>rаро.цуСSСькі!t ПОJІКО:Вt!! !':ЗП 
пел11рН qО,"ІОС\итн;тх ЗRЗЧІ\"ОВОГО 

товар1111а Старо:nусsського nо.ІІКУ' 

Bac11JUІ Іл~з~-а про нео nра:ведJІИ -

в11;, ПО:Ц f .ІІ t.НІЄТ НОС 'І'еІf ЙОГО ПОІІ" і'-j~ ~;r~~ -
ного с:Іатька . 1750 р , 9 

І'749 р. 

ІО512 І175І Сnрз:ва про п ередачу на розг 

JІЯ.Ц Н І і!J!НСЬІ':і й по лковtІІ КЗ1ІЦЄJІJ -
pf Y чо.110 СІитно Ї в t Рс ько:вого rо:в -
риаа Сtеі'ава ~.:иха!І.1101!сьхого пр 

nерехопзнвя значховпw товариmе 

Нf11:инського по.п:у J.ух •яноw Caw йf~4~~АНЯ 
=~:~ч:~'г~f::; _ на якl'І !!Озта1110 ~5~111~~я 7 
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!750 р~ 

ІО5ІЗ ІІ75З Справа про на.цаяня !'Соза!І'у 
Березиясь!І'ОЇ ootнJ Чернtгtвсьх -

ГО nом;у Івану К-і1З;ІІ.!'С6ВІІЧУ чину ~ ~~~~-
ЗПЗЧ!І'ОВОГО товари•а . !750 р . 

!05!4 І!752 Справа про НЗWЗРОНЯЯ пtдІІ'ЗН 

цеJІЯриста СіУ!ПОУ UaJJopocfr!cькo 

!І'оJІегІJ Петра Іванова по:еернут1 

CBOD Citг.ry !І'рІпач!їу 1.:отроиу 1'3 
Уї ;11.fтe!t вt;ц mJOOdfв з zштеляш 2- 5 квіrnя 
.лtвобережноУ УКраУнн . !750 р . 

!05! ІІ75б Сnрава про nерецачу на вирі 
111ек11я Канцемрtї "1 нtо терськог 
прав.11:Іння чоJІОбитноУ відотовпо о 

wa1opa Грузкноького- гycapcь:ri:on 

noJІXy На;11.ара Бзра'І'овз про яз;цз 

ня ltouy нових nfманмх заwІоть 2! червня 
Вf;ІІ.НОВ.іІеЯНХ у КОЗІ'ІЦЬ!'СОWУ О'tЗНІ . !750 р , 4 

ІО5Іб !!747 

!05!7 !3Сб4 

Gправа про з ' ЯС·}'11ання служСі 

вt:tсьІїовоrо кзнцеJJЯрис'l'З Пав.tа 

СахяовсьІїого '!'а iloro предків . 

!749 р . 

Ві;цоwоотf Генера,11ьноrо вііісь 

кового суду ro ломових канцет 

!9 .1Ю'tОГО 
.ІИП!!Я 

!'750 р . 12 

рІ!І npo Кf.ІІЬJ(ІО!'Ь ІіО.JІО:ЦНИКіВ !'3 ~4~у;цня 

хt;ц rарних І ци11tль1щх судових !9 вереси 
·с прав у !747- 1749 рр . ·!750 р . ІSЗ 
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1750 р. 

ІО5І8 ІІ7118 Справа про пере.Цочу д.1ІЯ СJІ:ід 

~ тва у Г.11ухівсь1tе сотеняе прав

ІJІt ння яадfоJШного з Севсь~tоЇ 

ІІJJОВ:інцt йноЇ канцелярН ци гана 

!Пе тра Ко.инrнtко:еа . звинувачено-

о у кра.Цt:~щJ rонеІІ у ГJ!уХfВСЬ!: ~-26 ІtВ і 'l'H 
о купця IJpl я І'аJ,&І Я . !750 р , 

ІО5І9 IIffТI Справа про на~1111ня JІу6енсь:кі 

~олхов t й lІ'Знцемр!І права rтриwу 

l;: U'l'\f д0 ЯВКИ В ПОJ!:КОВИ1 суд Btll 

·сько:вого r:анцомр~ста Івана Са 
войсьr:а , повJреного овоєJ роl!,и 

ни у су,11овоuу cnopt з ро11еноь- ~ ~:~:~:; 
киu проrопопои ТТЗВJ!ОІІ Свtто11. І750 р . 

І749 р. 

!052(1 І2Сб5 Слрава "'° спір вНісьr.оRого 

!052 ІІ773 

_!І'анцемру.оrо Оиеr:оаща давиде 

ВИ'f3 З ВЇЙОЬ!І'ОВИІІ 'l'ОВЗриІІеІІ wlj~~C 'l'OПЗ З 

Pouaнou ftновии за нмву, захоп.11е 15 травня 
ну ниu у його батька. • І750 рр . П 

1750 р . 

Cupgвa п ро ОДВ\):ІJІПИR ОJДОВО 

ад11іністрат~1вних справ з .:11fпІ 

дован11х Канце.хярtУ wtнtотерс ь:к -
го прав.JІJНІІя f КowtoJI e1toпo1.1f 

тз ''І і ианоових звf rt:a в tд призfГ, -~~респ 

чених НИШІ 1\'оuІоарІв та управи 23 червпn 
те.11tв . 1751 рр . 67 



!0522 !2056 

ІО52З І4Н8 
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Указ ЮЗнце,11,qрfї :в ГенерзJ!ЬІП! r 
вРОЬ!І"ОJ!lІw C"'JJJ. про 11рттохорен11л 

РСІЗГ.1ІЛАУ ІТОJІЗRОУ 7 !74! І'· опра 

"!ІЯ про наwа ганнл ІІ"оз'І-.::з ІТоп:о:во · 
ootяf СrародJ'бDь!І'ого ro.uy пазJ 
Кмениковз смг::и бо"Г з стаrо

Мбс!>КИХ 11tщан , братt:е вася.'ІЯ f r; 
Гр11горfл ВереСІІtовськкх . ~50 р. 

Кa1щe.'Ulptr Сі'Зроду6СЬІІ"С 

~ !"!OJll':OBllt!ll"Y Федору /.!З!І"ОИWОВ:Іt; r 

про пере,11,ачу на розгмд 110.пNово 

!'і13Нцемр!У ЧО.!ОdІІТRОУ !І'ОЗЗІІ"З тто ;
ковоУ ootяt Стзро:цуdського ro.~~ · 
f1.:1в.11а К..JІсни11:ова npo нес11"1ату 

:~~у х~~:~;;~ц~;~:~=о;а;~;:~: 8 Ij~gв~~ 

uатерf!І.І!І! ттро надання чинrи , 

~т:лме1rю1 11гисяги , та про з.по:в

І;l;! ващн1 при зборf noдatxt:в з ;ц:в -
ІРtв !'iownaнtaцtв І коunзнН!сь!'Іо-
о поJUtу . 

І-23 30Bt" JЧ 
!750 р , ІО 

!052 !23!2 Сnрава ттго ттеге;цачу ва вюrо-

нt~ннл у r.,,.хtвсьхз соrенне nрз -
JІJ:н11л ЧОJІоdитноУ овященнха Г.11 

хtвсь!І'ого усnенсь!І'ого 11.tвочого 

11он11сmря Кооtлнr11на Леrровз 

npp :ВfJІ.Ведення :Iouy зewii JІ..ІlЯ 

6УJІ.f:ВНИЦТВЗ ]l.1!DPY . З'1Wfоть ВИJІ w 

• ченоУ nри nереr:,ІJЗНуванні 11 . Г.л' w~~~~:~~я 
х~ . mop. 
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10525 13388 Справа про :вс:ивство буичу:~rо-

:ьи11и s-011ar11"awи naв.'!Du і D.Іекоа -
Ід,роu :Jокрtєвича1.1и ra синои похf ;_ 
ного чернfгt:воького ощt Васн

.пе11 J.!охрtєвиче11 ІІ'Озака Роіі.СьІІ'оІ 

corиt qер11ігtвсь!І'ого по.11\'у ТИwо 

,:;Ія Сапfгу tз захоп.11еиня р ньог 28 .ІІИС!'ОТТ І>да 

j'iotиpьox коие2 з упряиу і саиь W~trня 
Г751 рр . 20 

ІО52 1' 19035 Справа про слор11 бунчу1\'ових 

ІС52 

rсвари~tв Івана і uатвtя J;:оw-011-

rовичів за поді.п батьківсь!І'оl' ~~~ня 

спадщини Jз овоУu брато11 Во,щци 3:) грудня 

І,ІИроr~ .l!ОJ:'ОИ Товичеu . І755 р. ІВ 

!9036 Справа про передачу на розг-

.11пд Hfl.iи~cьl\'ouy греuчо1.1у брат 
Іс тву чо.:uобІІ'І'Пої черні rівсьr.ого 

пoJJll'O!Hl!!J:a 11!в1нз Бо~:ича про н еб -
!.ziary боргу 11t~;:яиськиu rpeJlio" 1~"~:Peoнti 
tвано1.1 Коwбур.хеєw . Т750 р . З 

!052 15468 Справа ЛІЮ заwіну по.аrавсько 

го по.uо:вого хорунжого L!акои иа rев

реиrьєва на лооадt 1\'ОІ.Іаm~,ира ко 

зачоУ 11:оuанд11 з п •яrи по.111\'і:В 

лtвобере1.иоJ Укра їни на УкраЇн -

ськtJt .11fніУ ІИІІиu 110-ч:овиu oraf ~ ~:Е~~я 
Т750 р . 

Apf •· /І.\ІРLІ Vl>CI' !!ІМ З•~ /'tЗІ~ - \~. 
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10529 15441 Справа про роз • яонення запит 

Іс тародуб.ського полковника Федор 
!.!аКОJІІІСВИЧВ про потресу виконув -

. ти укази від iueнt лікв ідованої 

і'Санцелярії utністер:Jького прав- ~~~~ 
ління . 1750 р , 

10530 Справа про наwагання ипте.!lЯ 

ІО5Зl 1!750 

Ьuілянськоі' СО1'Ні Лубенського 
hoлr;y ~ підданого києво-Печерськ ї 

ЬІаnри nама Донця nіднов11'l'И cnc і~ ~~j;~~я 2_5 
налеаніо1'ь ;цо r;озацького стану ; !750 р. 26- 88 

про наuагання жителів Костян 

тині:всько ї сотні. Лубенського 

Іrюлr;у , пt;цданих гр . Головr;іна 
Васи.ІІя КJжnенка , ОUельжа Ксвале -
ka , він же БубJІИченко , АНJJ.Рія 
.!іщенка , Петра Ан;црієнка та rва І8 лис тоnа а 

~а Хоwею;а відновити свою налеr; ~;j5~авня 
~і о ть до козаць:ttс ро стану ; !754 рр . 7- 24 
. про пе.Редачу на розгляд .архи 

l1андриту ЮІсво-Печероької лаври 
карги с1.1ілянського сотенного 

hравлі:ння на недопусж до п9ичас 
~я і сповіді , захоп.11е!'Н'І грунті , 
hopydкy лісів та інші у'l'Иою:1 ко ' 
аків сотні wонас тироькою адu:і - 1_21 грудн аО- 48 
нtстрацією С1.1і.пяноької во.постt !750 р. 48 

Справа про передачу на розг 

ляд вороні~ьІ'tого сотенного пра -
лі1111я чолоб11тr1ої аителью1 о . д1 -

11айця ГщхівсьІ'tоЇ со!'ні Ганни 

о.nещенкової про на1.1агання війс -
ксвого товари11~а ваои.1я І<Уnчинс -
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><О•<р• 

І0532 ІІ749 

1053: ІІ827 
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кого з <Jpaтow Остап0~ привласн -
ти дві нивки у Воронізькі!! cor 
нt , одер:z:анf нею у спадщину ві , 21) квітня 
першого чоловіка . І750 р , 

Справа про за6орону синаu 
по!І'іІіного 6унчуко:вого товариюа 

данила За6і.1111 nри11уmуваrи утис 

каии до пtдданспа козаків с . 

Ревутинцtв КроJJе:вецької сотні 

Н:іІИНСЬІ\'ОГО ПОJІІ\'у , 

6- V 
К3fтпя 
!750 р , 

ІО5З4 lI755 Справа пр9 вtд1щnеяня пасов1 \Щ r l':Віт;т 
ДJІЯ коней гр . Івана Гендріко:ва , І750 р, 

!0535 І2ЗІ3 Справа про зо6ов •язання :еіІ< 

ськовог,о то:вар1в1а Гоmtя Вариш 

ЄlІа з ' <!ВИТИСЬ в глухівську Г3РF . -

зонну К!Нще."UІрію д..ёЯ зведення: 

рахункЇ:в. ло постач~шню порцій і 
рацій в ГJJухівсью1!1 гарнізопниr 29 l':Вітня 
пот: . !150 р . 

Ару•. Л \І РЛ УРС Р !986 з ••. мзJ& - 12т. 
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1053' Спра!!а про вtмачу на вf~!Q'r, 

nooraвirи продово.u.о~а нn Украї 1~ =~r~ -
СЬ!У JJfHfl'. !750 р . 

ІО5З7 І2ЗІ7 Сnрава про nеред,ачу на розг 

ІО558 І3039 

• .ІЛД ГеиераJІЬноwу вfІІ:сько"RОІ.Q' Су 
;аовt 'ІОАО6И'!НОЇ удови ЗН!ІЧ!І'ОВО 

го "rовари::~з ЧернІг!вського пол 

"-У Rа-rернни ТИ1:1инськоУ про ВЇ1!. 

дачу в!Jісьr:овиv r:щщеJІЯJ'ІІІС'rОІ.І 

~tолою вази.11ев11че1.1 6і.11ь~ої по 
JІОВИНИ п Д.!ІОРУ значr:овоuу 1'0ВЗ 

риmу Андрію ГЗJІЯСОВОЬІ'(ОІJУ в ра 

хуишс судо.воУ tо1.1nенсації sa ~Зв~~~~~ 
n.о6иТ1'Л його ц СИІІОW t. ЗЯ1'8ІІ . І750 р . 

Рвnорrи о тароду6ського no.111<:0 -
ника -tедора linxc111o10JJичa про c:iy 
кання: хозац'rВІІ z~:ІІ'rе.11ЯІ.ІИ /7 ро-
дин/ с , с . ІJуJарова t Чорно6а6011: . 
ПочепоькоУ со-rні С-rародУ6ського jgr=~~~~J 
.noJІXy . І750 р. І- 8 

Panop'r С!'В!)ОlІ.)'6СЬ!І'ОГО ПО.11\'ОВ 

ниха Фе;uора Іlакс111о1овичз про спі 

за грун!'ІІ вовrоро11.-0І11ер:::ьхих 

иfщан Васи.ІШ Uещеt">1ча Ї Гриruрі 28 .1шnня 9- І2 
Сухо-rи . І749 р . І4 

ІО559 І5464 Сnрава про заwfну нfnнюw:ог 

~о.11кового cy;zui,t ВасиАя К)'.11аков
оького на nоса.цІ нача.11ьника ко

зацькоУ коuвн;uи на дніпровських 

форпостах чернtrІвськиu nолковн J.І і~~~~~~~ 
хоруІІ!:ИU ВасиАе~.1 Коwаровськиu . !750 р . І2 
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10540 !4059 Справа про окасранвя виnJІЗ 

т11 аа.1увзння тoJIWaчau з rурець

';І:оУ і: тат,:~роькоУ uов КИІвсько"І 

гуСІернСЬІІ"Оl' ІІ"анцемр!У за раху- 12 листоп а 

нок порцt іІ j рацt іІ П коuланt Р.сь fз5tчня 
кого пo;nfy . !'752 рр . 29 

!054! 16119 Спр:~ва про затве!Jj\:а;ення виро 

r;y ЗJІО.Ці:І5-рецеднвісту Пав.11у Ра- Jl~;~Я 

!0542 19053 

Clor:yчwt . rl50 р . 19 

Справа про ви~:ttJІе11нл r:o1:1тfn 

на дах дJІя новое!~ованого .каu • 

Я1fого архt:ву у w. ГJІухоnі . 

серпня
І2 nepec11 rrso р. 

1054 15905 Справа про повер11ення без ви 

r:онання пpoueuopll' СJІІ:n.чоl' no 
с.1106і.ЦСЬ!!." ІІW ПOJll:au r:outctr . ОС -

кІ•ьки вона повинна писати в Ге 

' негальну вІІіськову r:анцемрІю ieg~~~~я 
Не npowewoplY а ;JІ.онесення. !750 р. 

!054 19037 Справа про переnачу нв розсл -
~дування г.пухtвсьr:оuу соrенноuу 

правJІі:нню справи про двох з.JІо.Ці в· 

Герасиuа Гзр6узова і Оникея ~-

чеєва , затриr.rаних у Бвтуринсьr:і "»~~J~я 
сотні Ніиинського noJІr:y . !750 р . 

APJ •· 11 \І РД УРСР 19811 Зо>1.. М31&- 12т. 
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ІО545 !9030 спгава npo 111ухання хозацrва 

отріJІЬцеw с . ХОІQ'І!Іtч Gеднfвськ ї 

ООПІf Чер~ІгfВСЬ!І'ОГО !fOJI!(J У.1а ~2в~~~;: 
cou БезручNою. !750 р . 

ІО546 І7880 Q-rpaвa npo втечу посаиеного 
на цеп у г.11ухt:всьхоuу сотенноJІТ 

nрав..1fняt r:ителл w. Г.111хо:ва Ле н~ ~~~~~~ -
rt rr mеБченкз , вfн .11е Писанка . І750 р. 20 

10547 19029 Справа про 110:.~аганнл управи 

!054: 18773 

те.11л mептакJвоьlІ'оЇ во;~остt , в і • -
сьlІ'ового товариша .Коотянт11на 

СЮТ!JОЗЬІІ'ОГО ус•rнути BOJJOC11Y ад 

utнfстрацtю , nриз11ачену КоиfсІ нг~~л 
Є[І ~ІІ'ОІіОІ.ІfЇ . !'750 р . 

Справа про нзuагаюш 6уnчух -

вого тоnоги"'а ПЗ'!'JІЗ ло1.шхо:<Jсьr: -
го nepc::ixo11.иm 6унчуховиu това.и

"'!НІ !ЕОП.V f Т!S!ІJІУ C!IR"Г'r'JCЬ!':;J!J 

ІJ!ІТП гps6zn бІц '°'ОГО Ц/fИН!І нз 5 J!ПППЯ 

р . l6P."f у Сощ1ицьr:і" сотні Че. gs~чня 
вfrfБОЬ!('QГО. ПOJJ!ty . І75З рр. :3! 

!054~ 15467 Сnр~шз про І'fИзначе1і11я С!:rнч) 

N011oro т::н1ари11а Паn.110 t.:сlІ'ріє:sкч~ · 
;риr:она:;це..с ffІ!:ЄЮІ!' ГеJН!ра.r.ьного 

вf :!.сь~-~ого С"ПІ.:J Гj.'О С1':JГБСНRЛ 

з чер11Jгівсьr:ого ТІОАКОІНшка Іsє 

ва Бо.1::::чв 6оргу пJдсІІ'арбJю гене 4_7 тшня 
ральноuу І.ІихзІІJ11 Сr.о;опадськси;; !750 р. 
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!055 ІВ775 
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Справа про надання гетьwано 

Юlpi1.110J.1 Розуuоr.сьхиu ,цозво.1у , 

С!у,цувати у J.І . Гщховf СІу;цинх11 

.БСЕf!Ре,цинf дворів , оrоро31ти 

двори з вулиці реrу.ІІЛр!!иии ре- f~ іr:~~~я-
шіт!І'а1m . І7:-О р . 

Справа про ontp 3начховоrо 
.tовзри"а Старо,ц7dськоrо nQ.uy 
Федогз JІш:~ня і хозаr.ів с . Оско -
!І'ОВЗ !.:г.ІИНСЬJ{'Оf оо~·нІ с ... аро,цуСІ 
СЬ!І'ОГО ПОJП(У за групти з удово 

стародуо:ськоrо полкового оОоз 

но го ЄСИJ.ІОВТСВСЬ!І'ОГО , 

І7 'І'РЗВН'1 
!750-
20 !І'ВЇ'і'НЯ 
rrsr рр. 

1 ·~·""~~ '"''°" І ····· 

23 

ІС55 Справа про nfд'І'вер,ц:s:е~;ня- ро -
поряд:~::е11ня с 'J'ародуО:Ськf R по.по 
:ві:R !І'анце.:ярі J пepe;nanc rевера 
JlЬHOIQ' JІЇ 'СЬ!І'ОВОІ.ІУ судові на 

аnеJІЯцhін111і neperJЩЦ оп,РаDу пр 

cntp rryш!l'ap11 о~·згомОсь!І'ої' no,.11 
!І'ОВОЇ aptИJІepf J AR'J'OH3 ІІ!аОе.1ь

ІІИІtа з а ГРУН'І'И з !І'ОЗВ!І'ЗUИ 01'8-

роіуО:с ької ПОJІ!І'о!ІОУ сотнf Гри- 4- 6 .irnnня 
ropiєu f J'iaвpi:нou Сухо11 і я1111 , 1750 р . І- 5 

Донесення о'І'ародуО:Сь!І'ОГО по 

!l'otнrnкa Федора Ма!І'СІ1wов1!ча про 

!І'ра,ціи-з Х№ОС!и у nутаря стар< 

дуС!СЬ!І'Оі ПОJ!f\'ОВОЇ ЗJWИ.!І.1ерії 20 -П!СЮП да 4- 7 
Антона mасsеп.нщи1 . Г750 р. 9 

JlPJ'"- J\.\IPJl УРСР 1986 Зо к . ... 37G - І?т. 
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І0553 !7843 Спрз:ва про зatpИllXY ПO.ztXOI!J!L І 

хвнцемрІнu11 ВІQІ.ачf порцій t ра 1~~ 
цfІІ І XOl./!'l<:нf Acьrouy no.ny . 17;0 р. 

ІО554 !9052 Справа npo по:вернеt1нн з про-

срочених :вf;цnyctoJi: ;ia po6oty :в 

канцеJІЯрf ю вtІ!оьхо:вих ханце.uя-

Ко•• ••••а< Пptow•-

~~::';а~::::ч~~нчицького та ~- ~5беr.с f I , 5 
!.:atepJa;rn про наuаганнн 6у!!Е -

го otapocm о . Розлеtа Понурнн

цьхоУ сотнt Чернtгt:всьхого no.,11-
r;y І.tвконwа Поручхн уннжнути к6н 

, ~~~~:~:~ . майна за неп і ;цповtnніо ь~5tе~~оІ ф! 
6 

!0555 І9ІСб Справа про передачу на розгJ ;ц 

Hf1!.llfIOЬXi!I ПOJll:ODfi!: ханцеляріі 

t-1 0JІ0611тноУ :11f!Ісьхового tоварипа · 
/: te!Ja11a ~ха:t.1о:воьхого про пере 
~оnан11н з11ачховиw rо:вари111еw Ні 

ІдІ нсного no.uy Дух • яноu Саuой-

;:овичеu рІчхи , на нжН! poзtaJ::Io- ·? ~~~~:-
tаано .aoro щин . !750 р , ІО 

!0556 І9І!7 ЧoJІoбlftfla збшиrованого генер -
л.ного DI ~ьхового су;ц;цt ІlихзІ!-

в Зt1бі;хн про нздаmн1 IJcuy ззut ть 

" Ра!Ігоро1:1ха , яке у І737 р . 

tuенннw tunepatopcьxиu y1taзou 

передано до рангових uаєтносtе 

Ген ер8JІЬНОЇ :в t !іоьNо:воУ артилер і'~ 

се . Пахарf , Вогдані:вr;у і u- to 
'Синя:в11:у Ч ернtrt:ваьхого noJill'y. /І7?'0 р,/ 3 



- -і42 -

1 ·"-~ І .. "" .. ... ~ .... 
Kp.il••• 1 ····~1-;;:::-

••<УQІ І """" 

10557 18774 Спра11а про на11аганпя ноюго-

род-сіверсь11;ого 11І111анина С'І'е~зн 

о!!сного одерs!l'І'И з лоJІ'І'ВВОько 

го лот:овних а· Ан;црІя Гогленr:а , 
ОЛJО:ОВОі' старnини '1'8 КТИ'І'Орfв n .І! 

тавоьхоУ ооО"орноУ Успенської 

ц:р~~~'І':~;;\::~";::е~~~~:~цr af~::: 
ієі церкви . І75І рр. 35 

1055 16150 Справа про :вt.no11.11xy в Севсь 
у про:вtнцt 'іну r:знцемрію За'І'ри 
Jаного у_ 11. Сrвродуоt OfrJioгo 

~:::т:а::::~:~~ького полку 5-2h~в~~1 
7 

!055. 11870 Справа про poзi:on; на ЗІtвобе-

~е~ній УкраУ11t КrІ.ІІО]'Н111\"З ІВЗІ'З 

JІяхо:ва , ІJ!іИ 1 r'і'іІІ"З ІСОІ.ІfСіі' , 

у'І':оореРоі' за наказоu Сенз'І'у у 

11. Севоь:ку дJL'I poзo.11fztJBBІJ"HЯ 

З.ІІО!!lі:ИВЗНЬ ОJІіІОВСЬNО,ГО :РОЄ!JОДІІ 

Коз.11ова . 

1056 19154 Указ rем~а.11ьt10У вt 11оьховоі 

!І"ЗНЦЄ.1ІЯJІ1і пго ЛВ!'('ДЗ'ІУ на г.оз -
.!.'!11 rенера.nьно t.ІУ вt :'оьr:овоt.ІУ 

судові чо.11об:ttноУ ntдосаР'".!З 

![! І\"Оt.І!'ЗНf !1ОЬ!mГО ЛО.11!1"1 j:ВЗНЗ 

СЗ11анаоа пгО безntдотавни1 во
сьш1m жневиІ' ареІІ'І' Ro re no.t:кoF 

h11ito11 rнaroi.c Часнмко~.с 'І'В звхоп 

р ,m2;g~~g~. а 
1750 р . ІЧ 

.JJе 1шя ниr.1 йо_го дor:yweн'l'f:в t ~.сзі ! 2 вересня 
на . ' І750 J! . 

Ар1•. Л 'І РД І' РСР І* З•• Н.316- 12'. 
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ІО56І ІІ872 Спрзва ~:о ncгeltD.ЧY Fa nозг-
МА ГенерJІЬноцу вІ:!ськово.uу су 

ДО!Іf ЧO.i.e>6iJTHOt пfдnо;jчї:>'З .11е:: -
г:аар::і І iзw.i ~:rі'::'сьхого по.n:у 

Івана ~он-Гаи.;з про неоn.'І:::~ту

н!жинСЬ!'ШІJ' вfll>roi.r r.етро1.1 ТЗptr::i

ntoro1.t тз !!ого с1:но~ . поручико• 

леJ.6-rвз~Jі Iз1.te.:!J1tncьxoгo f'OJ.: 

'tY IDaнou ТСр~:зві orou. nоз11че11.1х 

КроІ••• 

у і!ого СІатьхз гро>1е:t , гене~а.11-~.:~ :і.о -

рз f .11е'f6-гв!ІрдtУ Ізuа"лfnсьхо'!' ЛJІС;~~~=а 
ПО.ІІWУ підПОJІ..'І"DВНИ!І'З т,ьн-ГЗІ.Іі.j:а . І750 р . 

!747 р . 

ІО562 З46ІО Cnp!ІD[J. про nо6ІІ1'~Я ГJІухtвоь-

КШ.І mинхзре!' , хоза11:01.t ГJІухfвсь 

хоУ оот1!t !.!ЗГХО1J СЗJІИВОНОW f 
!!ого ро;nичаt.ІИ хозака Решеn1JІі:вс -
коУ оо>rнІ По.11rавоьхого по.пу ІС грудw~ 

~дора Jt!1caxa і захоп.1е1шл В Н4~Qв'І'ІІЯ 
нього r.оЦхз , пояса і гро~е:~ . І75І рр . ІІ'< 

!749 р. 

!0563 346!! С!!рава про спог:1 удови о rapo 
сани:вгtnоьхого сотника J.Іapir &! ' 
!'іовськоУ з 1J10BOD 6ригз;циrз і 

пере:во.1tочансьхого 1toweн;11.aнra 

Є!'Ідо1ttєю АпочинtпоD t П Clparow 
переяолавоьJtИW пот:ов11и7:DW Се1.1е 

ноw Су.пиuою за wаєтноотt П пер 

:~ого ЧоJІсnІха , а свого рід.ного 

6рата 6унчу1tового товариша Гри 

t'орtя Чернаtа, та з ;цру!:иною 

ІЗЮІ.ІСЬІІ'ОГО ПОJJІ\'0110ГО оtІозного 

анною 1І.11JJорадоnичево1:1 за uаєт 
НОСТ І п 6а6уоІ . 

і1~~::n.ня 
1м~ii:' 158 

Пр•w•· 
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к ....... 

!7~0 р . 

І0564 2а797 Справа про ви;цвчу хур • єру 

а1!рилу калугJну подороиноУ дм 

Іzr. оставки гр . Івану Ге11,црfко:ву _ 8 •о:втня 
к::~зу Ко.пегИ інозеІоІНих справ. І750 р . 

1741 р. 

ІО565 20796 Спра:ва про притягнення Іван 

І , .. ""~;;;= 
..< ... · І ····· 

По.tе1'и1tи , бу:вr::оrо ~озорця по Zl JІІІnня 
збору f!І]!.yitпi в 1.1 . Щбнах , до fо4і~втня 
'підведенні! рахунхІв за І748 р . І750 рр . 5 

І75о Р. 

!0566 2.<Jl99 Сnрз-ва лро вІ ;цправку :в Сево -
жу провtнцtйну канце.аярtю Затr -
wаного в КобизьхtІt сотнt ЮtУвс -
rого поиу без паспортного сем j6 :~rт.;~ -
нина-хрtпа1tа 'tІедора Геда єва . І750 р. 

ІО56 2(1377 Справа про перевtржу цороО: 
генерального в!nсь~ового осаву 
щ1 Яков~ Я:кубоl!ича t заu!ну 
його в Межовіі! xcwJcH іншою 

особою. 

ІО56 2fJП3 Справа про повt;поWІенн.ч пас -
.11ення Лі:вобереиноУ Ухра!нн про 

8 червня-
9 z:овmя 
І750 р. 

:::1;:н:;а::~ н~р~н~::~~о;~ ~ ~;~~~:-
Івана Анrоновича . І750 р. 

ApJІL Л ІІРІІ, У РСР !Q88 3• • . М37$ - І:Z. 
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!0569 Справа npo 11аданНя Рідс'l'ав1ш 

віJ!оьжовоuу ::анце.uяристу Дани.цу 4 JJИпня 
Требинськои.У ; !750 р. 2- 7 

про по:вернеН!Ія з просроченоЇ 

ідпуо Т!:И ВfЙСЬІ\"ОМГО !':3НЦеJІЯрИ лиJі~;;да 
т~ Сеuепа Чуйr:евича ; !750.р. ІО-ІІ 

про nоверпення з просроченоЇ 

~~д~~~::: :::;:;~ого ханцеЛ!fри rf7ggo;~nara 1~~I 

!0569 · Спрзва про оrО.11оmення розшух 
jколодниці ПрІоЬ!':и Тоховихи , ю:а 

Ів тек.11а з полтазськоЇ помово't І~Р~:~~оня 
тюрuи . !750 р . 4 

!0570 ·Ревізійна ю~ига козакt:З /ви -

k!орних і підпоuічmt!':ів/ та ЇХ 

~~~~~~~~~~:~~:Jl~::;~Ї оотні ~~~-

!0570' Справа про розслtду:вання пер -
~·овj'Dанпя га~аuак lштемu11 при · 
~ нfпро.воьgих cfJІ По.'!тзвського 1і ~~~і;:я 
~OJl!l'y . !750 р . ЗО 

1751 р. 

!0571 паспорт олексію Пав.11ову , яки· 

о:вів ОБОЄ ІJОХОД!ІЄННЯ з u. Ю!єв, ' 

;:11~;:ь;:І):~~;~вання .на Ліво6е - гтЇяр. 



І .. ".~ І ......... -·· 
І057!6 

ІС57' 

!057,;, 

!750 І' · 

Спрзuа про заr11ер11,;.енн.'! .uирс 

t;y Генера,ІJЬного вtftсьжово гd DJl.Y 

CЗufi1:Jiy диченжу за таєuни'l пер< 

хід !:Ордону і крадt~у 11.:вох 1Ф ~І JI~~~~~; 
не'і . ' !7';0 р . 

· Справа про nrri'!ow .r.звntпз ВФ

те.~ецм:ого не OJJYz.rJy в Генерз;п і" 6~:~~ 
ну :вІІJ:сьхо:Еу !':ЗНU'""""'Іf[І . І750 р . 

Спгавз про ОГОJJ')!"ЄНПі! роз~J 

1.".""-1-;;;::::-
." .... 1 ••••• 

жJ п " JJtвo6eper:нti; У!:рзУні 11:олф:- · 
HИl':ft , пжі t!ТЄКJІИ з ПОJІі'ЗІІСЬІІ'О і ~~ :gE;~~ -
ПО.ПІ'іОВО'l ~· ~ .750 р . 

;.iagpta.,11 про ;11Jr,.11ьнtо1'ь у 

І75І р. Прихо~оннОУ !l'O>iicff по 
розгт...v:1у слtrних nи~·зн з Брац-

.'!Звс:!:и1.1 '!осводс:во reчf посnо 1/~Г~~~Л 
ти:о1 . !7:.>О р . 137 

!0573 · Спрва лро передачу на за-:ве·

~;:.снн1 Г::!~ь1.щrу І01;11лу Розуuом -
коwу в11року . ВІІНЄОЄІ!d'ГО Геn~р -

JіЬШ!U віІісь~:ов11u суд.о:.. Лему 

Іf.н:rнен:.у , вC;:~itf r:oзa:ta Келеоер 

ІдяноьsоУ conri ·п смоr:.всь:rаго ro.r. 2 жов~НІІ 
ку Хо~11 Jдовиць!':ого . 1750 р . 12 

.!І.ру~. Л \І Р/І. У РСР !9"80 3a!O. M3JO - l:h. 



нт 
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Г744 р. 

Спр::ша про вщачу n:>спорта ч~1111я 

;::ите.JШ лtво6ереЖ11оі України ІJи §6 ~;реснл 
хаf.лу Іванову . !752 !'Р · 

!750 р. 

IC57J p Сnравз про ОГОJіОJ!JеНІП! на Лі 
вобере~11і:і Україн.і ро3шру дво 

колодникtв , яжf :втек.і!и 3 по.~та1 -6- ! 9 чер:в ;я 
оької по.nховоі' тюр\.1!1 . !750 р . 4 

!0575 Справа про наuагз1n~я гадяць 

кого r.олкового обозного Васи.11я 

Биковського повернути t.r:1ляра ~ 

як11}і не дослу:~:швrш тepwi!IJ) вті 

до бунчукового товариша Корнія 

Кобемцького . 

SO верєсн -
2 !іОВТНЯ 
!750 р. 

!0575 Справа про відwову бунчуков -
го товари;!Іа Петра Пав.;овсьr.ого 

видати ПОJПШВНі ПОJ!ТЗ:Вськіt1 ?:а; 

целярtї свого піманого Марка 

Сича , винного у вбивотвt 11tро:з 

ника іЬька маnстрею:а . 

!748 р. 

!0576 З46С9 Справа про спір uиргородоьк 

го по.ІЦІ"ов1шка Взсиля капн.іс тз 

29 ж.овтвя 
!2 J!ИО'!'ОП' да 
!750 р , 6 

·ва майно1 захоn.п:ене в нього ци- f14 ~авня 
буJJ:.івськиv сотнико1.1 Давидои Зв 2О червня 
нигородсьІ<ии. !750 р . ІОО 
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І ···-, 1"".-'1~ .... " ."°"'" І "" .. 
1750 Р1 

!0577 І90Н Спрцnа про передачу на розг 

.1Ul;Jt ГВДЯЦЬІІ'О!'У ПО.'І!І'О:ЗfІИJ:У Петру 

ГаJІеЦЬІІ'Оt.Q' ЧОJІОСІИТНОЇ f)l.Ollll СІуЕ 

Чужо:воrо товарн1;~а ЗиновfУ Черни 
товоУ npo захоn.пенн!І адr.tі:нІстра ~~р~~~;сн~ 
цfєо Га;цяцьмrо заш;у П грунті Ь. І750 р. 4 

Іс.578 32395 Справа про ЗОСІОВ'"ЯS!ІfНІЯ Г.о.ІІ-

'1'~:ЬСЬІІ'ОЇ nо.11!І'овоУ !І'~нце.иягtr Сп м~ 
··:mrи noJІtaвcьll'ot.Q' wfщанину Се 

uену І~Іаконr.tеК!І'у sa суІІ'НО , вsяtе 

д.пя сdІlун;цируnання 110.n:ового до fт9 СІерезн.'1 
СІИІDЗ , І750 р , 4 

ІО579 З2394 Cnpa11a про переходи ZІ:И'reJІfB 

ПJ2аво6ереuя нз 'lepитopJD Jll,:eo - ~~ ~~~ 
6ере.z:ноУ УкраУни . І750 р . Z5 

ІО58 Су11ров І ;цне донесення r.tИргоро -
cьitoY 110.uової жавце.аярі У -ra <fo 

..106:1-rнІ оо-rннхз , ооrеввоУ стар

!!ИНП 1 xoзaxtn ВJІзсІвсьхоі соrн 

пре саuовІт,не ВИІІ'О!!Іення на Ух 

гРуноrах !500 скирт ·сtна лан;ц
uІлІ цьхою 11:о wандою з приІІ'ордонн х 

~opnocrlв та про саUо:вtJІьне з а й 
няття ІІ':ВВр..:нр , 110СІОЇ ora tн11f 

у'І'Исхн 11о•Jrо:вннха СевсьІ':ого по.п 

ху Петра Sа:возніна • 

.1!>1"· 1МІІ:І З•• м37&- І2r. 

25 .!DТОГО 
24ПfТНІ! 
І750 р. ІЗ 
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З А ГО .11 О 8 К И rti··~·-

!aJBI ЗZЗ96 Сnрава. про пору11ення no.uaз 

rr ~~~~~ -OЬJl:OD ПО.'і!І'ОВОD JІ:ВJІЦе.Іярtєю пра 

ви.11 служООnого ;цf.tово;цсmа . 1750 р . 

!0582 '385! Справа про пoise3y і ІJ . Черні 
гов! в ніч з !9 н1:1 20 травнч 11 ;g;:~= 
!7~0 р. 175 р. 62 

!0583 3960 Uaтepia.1v про ;11;tя.1ьнtоn. 

Слідчої xowiciY по в11n.1atf насе 
леніІю ЗiftюCiepe:irшoi :rхгаУни гго-

. i:reR за BCm!. , взя~f на оотреСіи а )~6 JІИОТОП а 

uiY пtд час росtйсьхо-турецьжоУ І750-

вН!ни 1735-!759 рр . 
2trgiD~i~ 193 

І74~ р. 

10584 Справа-пре спір Сіунчужового 

'lОВВріІІНІ Сеwена ПолуСіоnа за 1о11_ -

ни і ху~р під с . ~РОВІНЩЯШ! 

!СоотянmнівсьхоУ сотні ./JуСіенсь-

когО noJnty з СіунчуІІ'овиwи товари \.Щ~"" :iJauи Андрієw Пс.11етиІІ'ОD та nerpo 
П вересня 

І пав.11оu ласкевичаии . !758 рр . !39 

!750 р . 

!058~ 44!5 Справа про рооо:,11fдування wc -
оі воrеч і ral!;цawatв з оотеиноr вт~~опа;ц 
юрwи Кри.tівсьwоУ оотнt Uиргоро -зr Сіерезн 

,ЬJО:ОГО ПOJL"(f . І756 РР- " 
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Nr,\t 1'"0000·1 з А ro л о вк 11 
n/O • но~• ~» І "'""'-1-;;;::-

••<то• І """" 

І0586 4809 

І0587 4628 

Справа.. пр.о вилучення офіцій

них паперів /rетьuаноьNоrо уні: 

;аерса.о:у і дв~ куттчих/ 6унчум

вого товариша Ксст11ІJтина Л:Изоrу 

6а у його 6yвmcro повіренного 

Іл.пі КВі:тницько_го . 

Матер і али про noc;i.mty :~юзаць 
ких lІ:оuанд на nр;t;о:ордонні ·:·орпо -
'і'й та тт{Jо розсJІідування ymcICf:в 

<1инених .УІІ о~tцераuи і соJІДата- І3 2!іDВ~н11 

Ш! регуля.рноУ арІ.ІіЇ ТЗ заІJоро!:- П5~СТОПЗ а 
Цf!ІАИ . І752 рр. 2'31 

І749 р. 

10588 Спрзвв про передачу на розс -

!0589 S0295 

.'Ііду:занІ!'ІІ у НfаинсьІСу пo.u:ri:o:sy 

к::щцелярtю ЧОJІо6итноr кauep-'fty

p • єpa Г.wата nол7а:вц003а про о6ра 

зУ !!ого t його брата , чорнуська 

го городо.~ого отаuана Ро1'ана .цистоnада 

Полтавцо.ва . нoвo11JUf!ICЬli:ltD сотни r~~Рвня: 
К(ІU 1вано1.1 ~1!Іl(ЄВИЧеІ.І , fl50 р. 

І750 р. 

Справа пре наwагання Генера 

льної вНіськово Ї t::знцеля:ріУ оде -
J!a'l'И :вtд rет:ьwана інструщtю дJІ f~ ~:rт~~ а 
:виріmеняя секретних справ . !'750 р . 18 

Дру•. Л>!РД УРСР !9'8б 3••.Ш/6 - І:h. 
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10590 30305 Сnрзза про похарания tчансь-

w;ого оотиихs Апдрfя Стороs.епжа 

isa зари..а3 11 по;цачt на neperrnc 
r;ty дохр~енту із otwedпoгo орхtв • 
j8 tи<ry.no:.i twлepar.opa Івана Анrс І~Зl 

~ro·;. 

ІО59І 2220 uarepiaJrи npo BfROЬXOBCl ;> SJl.)lt 

JІІоrратив11;ус.иуж63ст!ІРІІИНИ f ж -

~ ах~в о~~~~е~е:~~: у 1;;;;::~тіз r~~:::я 
13 1721 р. Г757 рр. 55ц 

І749 р . 

!0592 32367 Спраnа про поділ спадщиm1 20 ~:.:овтня 

!059' 52392 

tr о.итавоьІ\'ого ПОJІІІ'Озого обозного ~4~;реснЯ 
rвана левенця . 1750 р. І9 

1750 р , 

ПрОІJеuорІя Похt;цної І\'апце.11я 

ptY генерала -"он-Бtоwарха ! до 
пеоенІJя лан;цuІ .аtцьr.:оі І\'анцем

рІ У ІІ\'раУнсьr.:ого xopfl)'cy про 

захопJJення Прохопо11 Uа"6оро;а;ою 

ООТНІІХОLІ В.1асІвоьr.:0Ї сотні МИр. 

горо;цоь1І'ого пову , 4 охирт сім 

3 .tан;ц11t.1tц1охоУ хоwн;ци . 

ІЗ Сі'ІПЯ ; 
2Ісtчня 
1750 р . 
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ІО594 2327- І Мtслч.нf відоиості про ці1111 

на fРОДСВОJІЬСТВО t_ фурах в сот
нях ПрнJІУцьхого rтощ:у у І750 р 

та суrтрсвtдні рапорти при.11уцн: rп~~jдня t:& 
nron:oвol канцемрії . І750 р. 49-69 

ВідоuJ:сть npc ціни. на продо 

ВО.Щ1С'І'ВС t ll'!ypaz;: Б сс:rнях Чер
нlгівсьмгс пощ:у у JІИПНі І'750 

р . та супровJдни.й рапорт черні 

гівсьхоі' поJІКоБОЇ ханце.~ярU . 

P;iпopr нfz:ИНСЬl\"ОЇ ПОЛХОБОЇ 

каНцеллріЇ про посилку вtдоиос 

ІО59 2347-2 !Аі:сячні відоwосrі про ціни 

на продовольство і іf!ураж в сот 

нях Чернігівського по.u:у у V5 

2І серпня 
1750 р . 38- 48 

37 
7І 

р. та оупровtднt рапорти черні j~ ~~?;~:, -
rtвсьжоі' пслковоі' канцеJІЯріУ . 1750 р. 43 

І0596 2345-ІІз 11атеріа.~ш npo реuонт , збір 
"Іійсьхового податку t налеJ!ніс ь 

1.1т111а н~ р . Росусі у І поJЖовfі 

сотні Староду6сьхоrо ПОJПІ:У та 

прq на1.1ага111пJ різних старшин п ;1;i;9 .11ипнл 

в.nасниrи ~ого І wmiн 'під. с . Су ~5~nесн 
ходілJІЯu у П пот:овfіі со'І'нf . !763 рр. 24 

Друж. lІ.І\РД УРСР 1986 ЗО N . ... 376 - l~t. 
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Місячні вімност! rтрс ціни 

на ПРОДОВОJІЬОТ.іІо і 11\урах в сот 

нях Стародуdоьхого пом;у у І75С 

Kp.i~••• П Р"~•· 

р, та супровідні гаnортл с таро ~е~~~~ 
дубсьхс 1 по.111Совоі канце,11ярі І . !750 р . 59 

10598 S2З98 Справа про захоп.nення Тиuо-

'"ісм і!От-QЦМ:иu , сотникоц Юпаин 

СЬ!І'ОЇ C&'l'Bi ПоJН.'ЗВСЬКОГО ПОJІ!І'у , 

та dрат!нш ОJ:іе!І'о!єнкаш1 . ~~:озакз 

uи , худоби , коне,~ та овець у dyi....SO берез~ я 
чу~~:свого товар1r.аа Григорія Бо~~тf~ого 
новича . - 1752 рр . 95 

1059~ 324СС Донесення dунчу~~:ового товар ~, 

~ш Гр1.гарія Богдановича з проха -
няи видати паспорt для nерегсІІу 

ІОО овець від u. ГJІУхо11а до о . ІЗ мвтн,J 
Пежрово;,кого ЛJ:вз~.оького пові ту 1'750 р , 

Справа про передачу на розо.т. · -
,nування поJі~авсьrоuу по.пковниr>у 

.~идрію Гор.11енку чолоdи'l'Но:і РЮз'1 

ка Коdе.nяцьжої comi Леонтія Фе 
рина про :; . :~сю1 ~ого коdедяць1ш1 

CO'l'HИl\"OU та з ПРОХ"!ІНПЯІ.І п:і:дпо~я -

:~в::н::Р~;:п~оередньо пош:о ~~~Й~. 
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ІС60І 32402 Спра11з про наuаганяя козажа 

Ю502 32400 

ІС603 32403 

КоdеляцькоУ Со'l'ні Полтавського 

ПOJINY КИр:JJІа ТурNе11ича тз НfZІ:ИН 

-ськогєr грека Петра Іванова прио , 
кори'l'и роз('JJ.Яд Htж1нroьNP.u rрець .... /Ее~~.:Я 
NИІІ 6ратство1.1 Ух судових оправ . І750 р. 

Справа про пrизначенн"!J dунчу 

ко:во:-о тqвариша дм розо.1ідУ:ван 

ня с:кар~ лоручица Білогородоь:r~:о 

го гарнfЗОІіНОГО ПOJl!iy MiiNHt'I! ,Но д

рачева_:і со.117tата :.~акси11а Єжова 

на лобоЇ і образи dунчуrовиu то 

вариае;,~ Пe'l'pou Пав.11овсь:киu та 

його родичаJ.і1t JІ:араульних rоза11:і 

і со.іJ;Цат і в Перево.п:очансьJІ:ого фо ,-

посту ra козаків і сотенну ста1 ІЗ червня 
::~ину Перево.лочанськоУ сотні , І750 р. 

Ма'l'~ріали про повеrнеt11m 11:0 1-

~іс11:ован11х пр11 ape;nrf речеЯ ко

аку ПQ}Ітавського полку 'fівюфію 

У!.ІаІfСЬКОІ.ІУ 'N про ДОЗ:ВЇJJ !!ouy 
внУхз~и з u. Глухова . 

22 серпня 
І750:. 

J!Ю~ОГО 

І75І рр . 

ІС604 32405 Справа про продовZІ:елня стрQ11: 

~луZІ:6ового ві:дряд:ення 800 коза 
tкJІu Полтавсь кого ЛОJ!Ку , t1.ад.іс.11з 

!!!У у задні:провоькі соrні !!иргс 

[РсдоЬ!':ого по.11ку для боро'l'ьdи з 

аІ!;ца11а:r~:а1.1и . 

Дру •. Л.І\І'д УРСР 198G 3•• · /fІ376 - 12т. 

І8 .вересн~-
29 жовтня 
І750 р. 

14 
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ІС605 32409 Q1равв npo nризRачення 6унчу 

кових rовари111J:в ;ІІ..ІЯ розс.21.J;11.уван 

ЯJІ опору nо.1rа:есь11ого nолжо'Бник 

Ан]ІJІІЯ Гор.аенка за незако1п~е 

nрив.паоиеНІл посnо.11иІ'ІtХ дворів , 

зaxon.mmfя грун1'ів та фа.u.пи:ві 

м ~~~~~з nоноси. з tванницьки11 со1'нико11 

~;uopow С:вtрсь11иJ.І . I75Q рр . 

ІС6С6 324!5 Сnра:ва про передачу на розе -

.11!цваннл по.пrавськоuу по.n:овm1 ·у 

Андрtr> Горлен11:у чол:о6и1'ноУ 11:оза 

кfв СrаросанжарtвськоУ соrн! пр 

ЗJІ.ИРСІ'В!І Ух 00'1'1/ИКВ Івана SГУР-

коnа /захоп.11ення грунтів , збір 

незаконних поборів , приuушенн.<r 2- IS груд 1 
прзцпва.,.и но~ нього , no6oY J "" І !750 р . 6 

І(ЮСЛ 4(!7 Сnрзва про повернення керебер-

j;ІІ.янськоuу Со'1'нику ШІкиrt Козедь 

ськоwу .waJ!нa , пере;11.аного ген ера 

JІЬНИU вt!Ісьаовиu cy1ou ві2ськов -
111 канцем11ис 1'У Петру Тро:!ницьк .-
':JY і значковоt.ІУ "овари111у Полrав Іб вергсн1 

ськоrо по.пу Дuиrру J.Іоги.n.евсь!І"о І750-

uy. 2~gr~:r 86 

ІС60 324!0 Сnрава Пpti cnlp за грунn~ ui 
~и-rеJІЯwи nрикоmонних со'J'ень 

29 ;вереоня 
'lОJІ'І'ЗВОЬКОГО t Uмрrо,ро;11.ськсго 

І7 &~ь·:~ ПОJІКf:О , IS 



•• І '"'""· І з л r о л о в к 11 
a/u • но>«р• 1 .""""1~ ••<тоt " ""' 

ІОбС9 З24ІІ Cnpanв про передачу київські 

оJІковfіІ канце.'lfІрії на розо ,,;f ду ан

НІ чоJІоби тJІої 6увшого писаря 

:вчврНІJХ за:вод:І:в Пе'І'р:З ФfаJЛ<о:во -
ого про м:виплату Лндрієu ІІ!уІ.Ія r -
е11 , нагля;цечеw о:ве'fІ!х заводfв 

n • яrn полках Лівобереzшо і' Укр і'лис~Z~~а 
. ІІІ , його трьохрf'!НОГО Іі.В.ІІУІ!ВНЮ! І750 р. 

ІС6ІІ 32416 Cr!pa.sa про заu іиу Rоuанд , н -
д і с.лани х з поnfв JІ.і:воСіережноі' 

У'країни, для боротьби з гаі:даиа 

каuи в задніпровських сот нях j~ ~~;~~а .а-
Uиргоро,цс ь!\ого полку . І750 р . 

ІО6ІІ 32412. Сn"Рава. про персда~у з по.11та1 -
ОЬl(О'ї полкової канцеJІЯріУ у~ 

нера.11ьни:ї в:І їсьжо:вн;! суд оправ1 

про лр11в.11аснення :в і йоьковиu ка -
це.nяристоu Петроu Тро '"!mщькиu 

fl !І'оней І':озака Левушкf:всь/{ого 

куреня-: Бапорізько.ї Січі Петра 

СередІh 

1С61 32414. Справа про переда'!у на розг 

21 аерсзн -
7.r.истопа, 
1750 р . 

.'ІЯД » ІІИргородську полr:ову каю е 
•'1Ярtю '!ОJІоdитноУ вtдставного 

капраJІа Uс.л;цавського гусарсько о. 

ПОJІКУ Григорія д:/ндука про аре т 

JІ.ук • яноw КНИ!<ІЄFКОІІ , отаuаноv и 

оwельника , ! коза!<оLІ Оuещ,mщь 

~~~ос;;;~11~
3

~0~а~~~::::н;~~о ~~ ~;~~~~да
ЕЬ~~~~г~6~~~~аС~~~є1к~~~:і' па р : 1750 р . 8 

Ару~. 111\РД УРСР 1966 З• ~. 141376 ~ 12т. 
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/Jатері"ВJІИ про спір удови се 

JІітренного за:водчика !рипи ТІ!І.r 

ченжоJJо і' за 6орг;r 'l'a неза:верmе1 і 

розрах:;НF-и з І\О!JПаньоноu покt11 

ного чо.'!оВfка , а ї'і рідниu бра 

тоw Бf 11оькоnиw товариюеu Іfооит ...,7 /шс~~па а
Висоцьким. І~~ р. 8 

Справа про наu.аганн.q козакf1 

JІІО6ецькоЇ сотні Черні:гfвського 

пo.1lli'y перевес..,;1 о:еі ~ ·спtр за 

грунти з lІD6ецью1:.1 А!!ТО!!і:ївоь

к:н1 uонзс 'l'ир.;оw із чернІгІвсьм 

го ПОJІКОВОГСІ в Ге11ера.11ьm1;1 вf;і 

ськови:1 су,ц. 

Справа про 1;з:;зган!fя роuенс 

кого сотенного прюз.11:Іння затри 

uати енна :nfІ!ськового товариша 

лазаря Саво!іська , звинуваченог 

у опtвучао'!'і з гра6іsnию11.m . 

105!6 !2384 Сr;рщ;а- r;po зо6ов • язаюш вій 

.ськового товаршnа !J:п:о.1111 Соко

.11овського повер1;утя ХJІі6 , захоr. 

JІени:! у під;rrаних бунчукового то IS груднл 
вариnа вас11JІя До6рон11зького. !750 р . 
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ІС6!7 І23(;3 СrрЗІІ!L пrо нa!l(]r:lf!l'I!! З<!!ІЧІИ-

ІІОГО 'l'ОВЗРИ':!В Чернtгtьоького ІН -

ку Юхи11з І!!ЗР'JІановича пр11окориm 

розr.t.1д у че1,нtrtзськоиу по.nо 

ВО\11 crnf справи про зaxorpiemн. 
ІU)JZІІНІО» ві і\оькозоrо изнце.~ІЯрис І9 травня 

,тз o.ta1101: То;11,оровською :!ого ху_ і25~рвня 

l '"""'"'j~ ••<1'0• " ••• 

доби . І75І РГ· І5 

ІС6І8 !2358 СпрЗВ!І про RЗДВІІНЯ Івану фе-

;11.Оj)ОВУ , вtкарно11у священику та 

ОІІеляну Корнієву , r.1Yxt:вcьR011y 

11:иrе.11ю пtд забудову рівноцінно ї 

зetnit зац.tоrь втрачено'! внаолt-

дох переп.;~анування 1.1 . Глухов.а ~О /~~~~я 
пJоля пожежі І748 р . 17~0 р. 5 

ІО5І9 IZS85 Справа_ про спtр ов~щеника о . 

Вмковець Кос тянrинівськоУ сот 

нt Щ,6енськоrо по.uу П~rра Со

.JСацького tз t:воІuи .11.воюрtдннІІИ 

сесrр!ІІІИ !.і!ІрІєю та Анастасією 

за сп8д.щину Ух ;цt;ца . ,11у6енсько- 7 г~ня 
го ПO.IJ:КOJIDrD о6ОЗНЩ'О ІВЗRЗ Со fз5 гру;цRЯ 
хацькоrо . І75І р . ГТ 

ІО52( І2355 Сnрвв11 пр.о пере;цачу на розс -

.'!Ідуван11я у гJІухfвсьхе сотен11е 

прав.11!ння 

чоло6 11тної прикажчиІ'tа с . ха ~ 

ІЛІнtвки Dхи11а петрова на J\анце 

мриста ЩотноУ кo11tctY І.ІJ.Ікиrу 

КозJІовсьr:ого , 006ar:11 1 якого по зо ~ра!!ня 

r<усали Ного дру.аину ; 1750 р , І-2 

.ІІ.р1с. 11.>Іrд УРСР 1986 зо • . /\1376 - 121". 
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чо.ю6и-rннх козЕІ:rtЛ с . zУна!іц 
Ю3дох11 ГерасиuенковоJ та вfйськ -
Dого канцемтлrс та Івана Борза-

ковського про Ух суперечку за ·3- 25 'JІра:в 111 4-9 
ГРУІ!_ТИ . І750 р . І2 

ІО52І !2354-' Cnpal!a про наuагвшнr бунчука 
t:Joгo то:аари11а :!оопr1а Закревоьхо 
о одериат11 унІверса.1 Іtанце.пярt 

ia окуn.дени;t ниu хозацькu~ хутt 

t;ц с . Лосинfвхою Uонас~роьхоі f P;:~:; 
~ отні Прилуцького ПО.І!Ку . • 1750 р . 

ІСб22 2СП60 Екстракт про наuага1111я геть-

ана Юірила Розуuо:вськоrо І Ко-

11еrtї i нoз-eumtx справ o~e~ani 
озвt.1 на посилку вН!оькових ко 

µацц нз територію Речt По'Опо.~ш-
•оr дм захоп.1енин ое.:1Ян-втІ1tа - ІО .11ютого 
Ів . . Г750 р . 

!0523 !2434 Справа про о6вину:ваченІfн пfд 

п::tгч 6798 

савула Ш коuпаяf!fського полку 

вана Сеuонаса у поруJІІенІ'!! черн -П грудня 

io'l обітниці' , дано! ниu у А''он- rГ~~ня 
ькоuу 1.1онастирf . І'75І РГ · !2 

J.ІатерfЗ.І!И Похf;цНО'f К!ІНЦЄ.і!Ярf· 

етьwана ЮІр11,.11а Розуuо<>ськ~го п оуj5~рвня 
~а~::~о;;~;р;ж;:;х~~ прс'lзду І~1На~~~ ІЗ 
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!052 Справа про зобов • яsаmт при-

!()52' 

ру цькогQ_ nоJІКовнИка Григорія Га. з
ана nрискqритн розглqд справи 

ро наuа гання опадR оє1.щів євдо-

Н ЛйsогусU :вни одер~sати борг з 

федора Тарасевича , сотника іУР в;~7~~~ 
ськоУ сотні Пр11луць1tого по.1жу . І7~0 р , 

СПра11а про в1tдачу жоJІДаЦЬ1(і\ 29 грудня 
роті жалування за вересневу 'l'P -~~сіf~ня 
rnнy 1749 р. 1750 рр . 

Справа npo викорнстан1ш аре -
тантІв дія ре1.юнтних робіт у 
Че:рІ!ігі:вс-ькІй , Ні:s:инській , Пе
реяс.nавськfіі і І!олтавськf:t пол 

кових ФО.12.тецях , 

1750 р , 

Іf?f~~:дня 
4сtчня 
1750 р , 

ІС628 Чоло6и:rна rе нераJJЬНОЇ вНіоь 

кової канце.ляріЇ у KoJ!eri ю іно 

зеwнn х оправ з проханпяu уточНІ- 

'l'ІІ r.te!t:I зиеншення відкупmща.w1 

п.11а теж !в у ВіІіськовиІі скарб , в 

зв 'язку із з абороною виноку'рін 
ня на Л!во6ереZІн:І!і Укра.Уні . 

.11.pJ•, Л ,\\І>Д УРСР 1936 З• м."316 - 1 ~. 

П кв .і оrЮІ 
Г750 р • 
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ІС629 Справ~ про звинУJ,Іачеr.-ня сні 

сарськиu учне1.1 Сте:z.анвt.t КoвaJJef-

кou свого uаАстра йооипа Біляк 26 JJистоп да 
в організації підпзJJі.в на Сло- R5~~резю 
Оїдськtй та Лівс~ережній У'крзї1 і І752 рр . ІЗ 

!748 р. 

!750 р . 

ІО63І Справа про вс!ивс1во fІковоu 
Савенкоu з товариwа11и козака с . 

Стрf.пьниUв Шапова.ІіfВСЬКОЇ СО':'! 

Юzrnнського пс.пку Федора Пархз § ~g~:i: -
.:ireнкa та його uaтept . І750 р . 2! 

ІС682 23507 Справа про віnuову rеяера.nь 

ної вій?ьковоУ канце.tяріУ гр. 

!Вана ГЄндрИКОВS , ОСКіJІЬКИ ВОНО 

поруЕІуЄ права гетьиана Кири.JJа р -
~уuовського як верхов~ого лрави і~~~~ 
те,1Jя Лі:вос!ерехноі України . !'750 р . 

ІО62 22'З24 Справа про передачу на розс.т. -
І~ування черні грІСьІіоWJ' полковни 
ку Івану Божичу справи про захо -
лення с!унчукоJJиw товари~:rе1.1 Анд

рі єu По.tуботRоu vаіІна поRійиого 

значкового товариша ВасиJJя Бог

цановича , 

4квітнл 
І750-
24 січня 
І75І рр . Іб 
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ІС654 23320 
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Cnpaira про порубку пt;ц.цана

ІlИ гр.1'о.повкtноУ АкиuенкаІlИ І 

КІ?_закоu Г.пухІвської оо'!'нf І!ам и 

!І КВі'rНЛ 

І '"'"""j"·Щ· ... ,.., ..... . 

Не.11.dаєвоькмu .1tcy , на.ІІехного 

кІнськоwу за:воду JІе.:іd-гвар;цtі 

КJнного no.uy. ~56Р;~ня !О 

I7it8 р . 

ІО6З 4559 Сnра:ва про опір т.цот1 козак 

Г.ІІУХІВОЬR'ОЇ OO'l'Ht Єl!;цокіІ Неси 

нової за с nа;цщиt1у о:векра , з .:;в ї-І9 ~втt1 

uи ;ціве,раuи OJ!eкotcu і Се11ено 11 ~4~nня 
Несинаuи . І753 ГР · 52 

1750 р . 

ІС631 Спрово про спtр а;цІlініс1ра -

ЦІЇ Сwf.111нської волості КИєво-

ПечероькоУ JІSB'f'I з11 грунm з к ~ .пи~~~ да
ззчиu пt.11.сусідІ':оw r.aвJiow Донце • 17~ р . !3 

ІО53 23868 Справ:~ про нм.анвя підво:ц ГJ . 

ІО53Е 23875 

1зан1 Ген]tрикову :ц.пя nоіцки з :::- ro ое~пн~ 
Г.пу~о:ва до J.:ос1':Вн . І75С р. 

Справа про О'І'Ягнен1н1 з удош. 

бунчукового 'І'оваги1111 Григогія 

Сtахозмча ІІ'І'ра:;>у , на n.11а;n.еного 

на її пок! ~ного чо.повіка . 

Ару~ . .ll 'I Plt fKI' 1986 Зо•. Н.37(1 - 12-т. 

ОО квітня 
З! 'І'р<JВНЯ 
!750 р. 



- 2fЗ -

KJ>J•••• І(о;•••<•"' Промо-

ІО659 2S75I Справа про в~ачу :вf :~ськово-
1!11 кзнцеJUїриоту Thwo..,fю закро-

Із tєцькоuу мпіУ заnо:вt'!'у !!ого g ~~~~;~я 
baoyct , АнастасН Ра6у11ихи . !750 р . 

І749 р. 

IOбtiO 23752 Сnрз:ва npo nере:вtрку :вІдоuсі' 
~011 генера-11а Bo.n:ona наЯJІпосrf 

Ьиnкt:в у ВfйськоІ!о~q Схар6і Лfв -~б~;~~ 
Ьере:s:иої Укгаrии • 1750 р . І-2 , 7 

про заutну вfІ!:оько:вого канце 

1Spиora Тихона Ого6t ~овського у 
~.11tдчій про образи кoutctr :віі'.- 24 квіі'!fя 
.ько:внu канце.пяристоu Федороu У og4~;pesн s-5 
ou . 1750 р . 8 

!054 25755 Справа про спtр ооrнихf:в Cr -

ІСб42 2$57 

,\fана і Ащwія Сrоро:s:енкt:в з 'Jд -28 січ!Ія 
:вою свого 6рзта Пеrра за !!ого ( П8.!\g4~;ре ня 
~~ Ь~ D 

!750 р. 

Сnрава про nередачу з 6ерез1 Ін
ського СО'і:ЄННОГО прав-11tння у 

чернtгівську по.11хо:в:v- канце.mрfJ 

сnравн про ЗВХОПJІВН!lЯ 3 !lЗЧКО:ВИІ 

.rо:вариЕІеw Червtгt:воького поJШу 

'I'poxиwow КЗ.пr1щь1111w wа~на ;1,ячк: 

с . Локнистого єсипа 'І'ар.11о:всько J4 сі'інЯ-
го . ~~gе;~я/ 



п,," І д~•""Р~· 1 з л г о л о в х и 
~/~ . •О••Р8 

ІО6Ч3 23722 Спра:еа- про розnорядJS.енtrя ге 

!'ьuана ЮІри.11а Ро:,уuовсько го у 

присr;оренноuу порядку розгм,ца 

=: .
0

~~~~:и:;о~:а~:~::~~ ~:~:; ~~і:тня 

1 '°'"""1~ жotfO• I """" 

них. !751 ру. ІО 

ІС644 2362- 2 Чолобитна rенерально У 11Ійсь -

кової кщщемріЇ у Кмег.ію і но 

~еюmх оправ із заm~тоІ{ про д:м 

~е~~ ;::~:і ~а добудову Jрхі ву ~7§gа~~я 

Іа545 • Чо.1106итна Генеральної вtйсь 

кової канце,11яр.ії :в Колегію іно

зеwлих о пр<:ІБ про доцільнfс'tь ви 

;~:;ям::~:;~~~~~~~~хп~:;~ь t І~~gа~~я 

!064 2344- 0 1 tfOЛOCiii'l'HB fе~ЄІJМЬНОЇ ВіЙОЬ 
кової ;санцелярtї в Ко.JJ:е гі ю fно

еuю1х справ про зв<тердJ!іення в 1 -
соку у справі в611всТЕа 'n!раоз 

Копая , підданого УJІ.ОВИ генераль 

ного військового С!унчуzшого ГаJІ -
цьr<ої , ntд час руdки ліс у у пущ 

niDHi~ з оусідніин е-~.·пнщ . 

,8.ру•. ,1 '4.РД УРСР !9М 310 НІ376 - 12<. 

2 червтш 
І'Т:Юр . 



ІС647 33568 

- 265 -

Справа про розсJІідуванn,.; д і -
льності га:даuаки Остапа Бодак 

веню1 , прозваного на Запорtзь-

кі!і Ct<rt І.Іорозом . ' 

І?50 р . 

29 JІИСТОЛ ДЗ 
1749-
4 JШТОГО 
•І754 рр . І7 

ІО64 Справа npo иаuзг1'!Іня Сеuена 

IQ549 26422 

Передерія , стріJІецького отаuзн 

0.JіJІянськоУ сотнt Лубенського 

по.11кv , доб!•z1!СЬ виконанн_<f рt!Dе! -

ня JІУ6енського полкового суду 

про отяrнення з управи•.·:s Ci.1i 
лянсько ї :воJІості ієроJ.Іонаха 

КІн:во-Печерськоі' лаври Jоаки.J.Іа 7 rg:вня 
Бродоь11ого від111коду:вання за ~р че9в 1ш 
ГВ3JІТ і побої . І75І рр. 3З 

Справа про пр11з11зч;:;::·н· се-ар -
ю-·бськсго полкового осавула Пе• -
ра !JаJІИШЄZ!ОЬJ{ОГО д.~rг, догляду 

1.ш;:'І'носте~ уnравителл Похідної 

к<І_!1цемрії гетьиапа КИрила Ро

зуuовськоrо 6унчровоrо то!!ар11 ~J2~~;;вня 
ша Ваои.uя !'удовича . І7:>0 р . 2-r: 

Ордер геть1.шиа Юс1рила Розуu -
воького про підтвердження приз~ а 

чення бунчукових то:ваІJІmів І.::!Зк 

оиuа Турко:вського і якова 1!ар-

коБича у npwcyтc'l'Dic rенеральн -п вереси 

ГО :в і ііСЬІ\'ОВОГО суду_, І75І р. 



- 26f -

10550 Справа про nоо:~:авку у Г.'Іухf1 

козака Полтавського ПО,111\'у Нех

:вороr~ансЬJ\оУ оотнt лаврtна Шю:н -
ць1tого , яІ<иі! об • я:ви:в знання де! - ' 
zi:sвнoro інтересу за ка.рJІfвсьюн іб JІ~~~~~
упра:вите.1сu QJ!ьхо110.ью1u . 1750 Г· 

ТТ47 р. 

[ '°'"':j"~" .. , ........ . 

!СбS itC2 ЧоJІоdитпf коза;:t:в t cтsr-=iи~ І9 .1ио·~оrа а 
з рfзнQІ.1знtтвнх питань z:иттч lJ.7~~Р:вня 
1Іі:воdере:~ноУ VкраУни . 175І Гі · 14~ 

І75І р . 

1С652 227ІІ -спра:ва про вимчу nfP.oЬ!(OBO 

uy товаришу Федору Чернащ;коuу 

універса;;у на стягненвч не;поУuс:: 

з неш1ат11иР:іn по;п.аткtв СтародУ< -11;,~~~nai!I 
о ького .no.u_y , r75l р, 

17:;0 р. 

1055:.: 25576 иатерііl.~и про збfр iWK'rl! І 19 січня 
евекти н_а ЛівоdережнІІt 1Храіні . !'дtезня 

. I75S рр . 148 

175! р , 

!055/і Gnpa1:1a про стягнення недоі'uс · 
з ранrоJНІХ пі;..rаш1х геtьr.1ана ю. 

ри.1а Розуuозсьхого , z:нте.11f:в с . 

Серединна Буд:з А::!Г 1111S СЗІіОХВЗJІ< ;:~~~ня 
з товари~аt.1и . гrs1 р, 



- 261 -

ІСб55 Справа про докуuен'l'и з титу 

.поu t1.1neparopa Івsна Антонови -

'fа , виявлені: у Переяс"1амькоuу 2Ш ;ь~~~; 
ПOJJKy . !75! р , 

1055 ІІ835 Справа про опла~у 1.1зrеріаліJ 

ДJJЯ 1.пюuінацU , яка від6улзся 

у гетьuаноькоІАу паJІаці: в 1.1 . ГJг 1~11~~~;01111 
хові: . І75І р . 

ІС65 П837 · Справа про випмту з вtйськ -

ІС65 ІІ845 

вого Скарбу у Еконоuі:q11иJ1: Скар 

гетьмана Ю1ри.1а Розу1і0вського 

коштів , витраqених на ре1.1онт 

геть1.1анського палацу у u. r.пу- серпня -

.хові . 13r~~r~~ 5 

Справа про nогра6ування сол 

датоu 8 роти Г;rухівськоrо гар
н1зоююго полку Алі1.1піє1.1 І!олод 

цоЕиu Е-ійськового канце.триста 

Григорія ГУ6'>иця. • 

ІСХ55~ ІІ842 Справа про оголошення розmу 

ку на Лівоеіереаній Укра'fні куп 

ця Василя Уткіна , лооадського 

1едора МакзроЕа та дру~ни 6ур 

гоw1стра ОЛ:ени иакаровоУ , які 6 травня-
:в ТЄІ<ЛИ з u. Орла . ·~~~~() р~ 



!())бе !І970 

-2б8 -

І .. "" ·1·· ... "'-1~ .... " ··=· 1····· 
Справа про аадово.11е1111я проха 1-

ня удоnи Оуt1чукового товариmа 

Іриnи U:tкязІ'!е:вськоf не виwагаrn 

ПОСИJ!КИ п Під,lІ,анr~го васн.rя i::.ic;; - ' 

98 на poOo'>'ti в гетьuа11сько1.17 па ~Гв'нн 
µ~зцf у w. Г.1уховJ . І75І р. 

ІСбF ІІ~З Cnpa"'a пго приsваче~;нJr вt'1сь о-

~их каt1цеJІнгИстfв Григорія Uкро 
~овського та !41ха ~.11а ТруоеРича 

~оно1.1Jчну канцемрtю ге-rьuана 
J!O rpи,11a Розу1.1овського . 

ІС66 ІІ996 Справа про надання nІдвод дл 

hро:везення продоводьст:ва із гад ~ 

14-ІГ
вересня 

І75І р . 

~ького sauкy у· паJІац геть1.1ана Ws~~:ня 
~1ри,11а Розу1.1овоького в u, Гдухо 17 м~того 
t . I75S рр . 5! 

ІО56З ІІ988 Сnравз про ОГО.іО!!і8ННН у ПО.ІІК -

НІ КЕІt!ЦЄдЯрtІ Лfвоdере.аноЇ 'і!$р• -
·ви npo церковиt речі , зна~ені 

'ги.111цьки1.1 11Jщанияоu Dxи11ou Ша-
очнико1.1 на 15-:t версrі від w. ~о.n~~;~Сн 
Ііжина . І75І р . 

ІО56І ІІ999 Справа про кон'(1!скаЦtю 0,11060 
и оевського поиіщика Івана !:!а 

гарова , роз та1!1ованоЇ на середи 

Но6удянських рангових грунта'х f~ ~~~~;; а 
гетьwаиа К>1ри,11а Розуuоnського . І75І р , ІО 

Ару•. !І "ІРД УРСР !"8б Заw М376- 1 2т 



IQS65 ІІ998 

- 269 -

Справа про з1.1енШення по;21.ат!І') 
з :винокурних котлів у с. ЧуІІко -
ці ГлухІвської сотні: , 1.1астност 
гр . Гаврила Головкtна . 

ІС66І ІІ986 Справа про НЗІАЗГЗІJНЯ СіУІ! '!УК -

~;ого товариІUа Григорtя ~орозни 

повернути шинок у с , 'І':1ерпt Но 

- 1101.1tсьRої сотні Ста9оду6ського 

поJЛ'\'у , захоплений покtйнии ген -

П :аовтня 
175! р . 

;::;~~:е:~::~ко:вии суддею Федо ~і~~~ 

ІС667 I2Cro Справ:~ rтро організацію ілю-

utнзції на честь пр116уття геть 

uана КИрилв Розуио:вського у u. 
Глухtв. · 

!750 р. 

ІС668 ІІ843 Справа про пові.цоuJІенкя геть 

ивну К11ри,11у Розуuомькоuу про 

; наuагання головного кoutcapa 
, Прикордонної 1<oufcfї , поі.Rовни

"жа киЇвоького гарнізону Otlpaua 
М!ронова поставити під. ові:'1 кен 

троль коuанду козаків Лfвобере?< 

ної 1!\"раїн1~ надіслану на правн:: 

3 'l'Равнл 
25 чер,щ1я 
І75І р . 

~е~:~~~а=:~:~а мя 6о~оі•ьd>1 ~~~М~~ 

ІВ 



- 'ZlO -

Kp.i l ••• 

I7SI р . 

ІС669 ІІ8З9 справа про nе:rе;11;зчу ГJІухtвсь 

~ owy коиендt~нtу 6p1\rз;i.11py Делзr. -
ІР: · . ЗІ серлня-
1:! ~. бfглого cto.11Яpt! Ceprfя JІеск1 I\~}:c~~m 

І():"'О ІІ~84 Cmiaвa про з • f!суІНІРІ!Я oбcrar: 11 
~абору у бунчукового roвap11'J!a . 
~аси.ІD! ~аковського в V'Л-I7S ~ ~~~~~-
hP. волів на поrреби ариtї . І75Ір. 

ІО57І ІІ85З донесення t t:оmторис глухfвс -
~ого со'>'НИR3 Де~.; • яна Турянськог 

hipo коmти-11еобхІ,ІІ.Нt дJUІ реwонту 

_ Е~Р;~::~~ . бруківки f ворfт у І7'5?~~л 

ІСУ:72 ІІ855 Panor'r r.ayxfl!cькor'o оо"енног 
І"тра:вJJ!ння про ПОМЖJ на подвір • 

~1111існ11ка rJІУхІ:вського протопоп 
.:икиrора П:о.~~упини Т'І протокол 

Іцопиrу хазяУна , яки~ та11 11рот..и- ~ :;g~g і 
!зав . - ' І75І р .' 

ІС67З ІІ9В7 CnpsBa п. о nepenaчy на зат:ве .nse -
.ш rеть;.шпу Rnp11.иy Роа~·1.1омьно-

j:,у " ивєнtя" Генерат.ного ві ~сь-

І ·····--1"~··· '""'°" І ····· 

~овоrо cyny про :вирок зJІод І ю Се fo ~~~;~~я 
~ену ВОJїосннову . 1751 р , ІО 



- 21І -

I057tt ІІ777 Справа про nовернениq Т111.10 -

11у Ма.!Іан-у , ntмaпowy гр. о.аек

оt 11 Розуwовського , wІІна , .кон

фtс-ютапс го sаnорозьки11 полков 

.JІИКСІ.І БаJІКОІ.І 81'1 ЙОГО ЗВ ' ЯЗ.Ю! З 

гаІІ;!!а11ак1нrn . 

22 червня 
9 ао'Jзrн11 
175! р . 

!0575 ІІ779 Справ-з про nоnерненІІЯ nfJІ,npi 

!0576 ІІ786 

ІО57? !І765 

по.~цикоІі Г.111хt:воького гарнf.!ІОН< Іо
го пощ пo~anow виховоькиw 91 
копійки . які заJІПІІІи.п1011 вt;ii; грс 

mell: , виД.аних ll:owy д.ІЯ ОПJ!!Ш! ПІ !о~ ~~~=; 3 
гонt:в. І75І р. 

Справа про пtдrвердиеиня sв t 

nиеии11 двору коwnаиt!!ця П коw , 
nанНіоького поJЖУ ;:;ениса Фед,о

ренка у 1.1 . В-116.иях qернІгtnоько 

го nоп:у вfд no;ii;arкtв t ловини< ~"~~;~ 
~ея. f75I р . 

uаrеріали про уrришн1ня nom 8 жовrня 
1'!1 ло Ю!ЇВСЬКОІJJ' t!J!IKt)' . fe~~;IOI 

І752рр . 

Сnрав!І про с rягнения s 110.JІrа ~в-

~;:::~~:и~::~: ~~7n~: :~J t>t~5J>=rв;: -
2,7 

ІІ\ІПО.tе\.І . І75І р. 3-6 



- m -

ІО67 ІІ764 Справа. про ПОІ'ІУК іНС'І'рукціЇ 

110 улрав.Іt.інню П.ОчеnсьІ<ою пару,с 

ною фабрикою , ,на;цано\ ЇЇ бу-11шо 

uy упраШІ?елю поручику Федорин 

," 
ІО-:І2 

ltOBTHH 
І75І р . 

ІС679 If778 Справа про наwаrання ніжиноь 

ІС68С 12048 

!()58! 12002 

кого к;;mця Імна Кywdyp.neя при 

'І'ягти 210 судової вtдпов tдаJJьнос 

ті свого 6у1І!ІІОГО лрИКЗ';4с'ЧИІіЗ Uar g і~Е~:~-
тина RаJІинськоrо. І75І р . 

Справа про переси.ІІКу в Коле 

гf ю ІнозеІJних оправ карбованця 

з ТИ'І'УЛОІІ іштератора Івана Анте 

но:вича , одер;'!ІОІного з Єконоutчнс f 
канцемрtі гетьш>на КИрнла Розу 

Справа про nоси.11JІ:у в Сл.і;цч,: 

над 6увІ!Іиu управите,.11еu Почепоь 

кої во.nоот.і rваноu Sубрицькиu 

ІО-12 
:~>:О:В ТНН 
!751 р . 

ко-uіоію канцеJІярист.а із отаро- 22 оерпт; 

І '"'"""і;,::-•••ю• ••••• 

;цубсько'і по.nковоУ канце.'!ярі:ї . І75І р . 2 ,4 
Донесення бунчукового 'l'овари 

ша Пе'і\!)а Чорнолузького про йо

го олуж6011е О'і'арmино'l'Ео на;ц бун 

чуковиu. товариmеu Гр11горtєu Га - 22 серпня 
uалІєu. І75І р . 

АРУ•· Л.І!.РД УІ'СІ' 1986 З•w 11376 - 12•. 



... 273: 

!068.; !2007 Справа про повернения у Єко 

ноuічну !>'!Інце"щрtю гетьuапа ки 

ри;~з Роз)'1.ІОВСЬКОГО :Із Війоько

.аого Скарбу грошей , ;:витрачен11х 

на 6удИІn11цтво прибудови У гет1 ~:Р~я 
1.1аноькому na.11aцt . І75І р. 

!068"< !!380 Справа про nереснJІКу гр. на 

тariU Р()Зуuовській пакета , оде1. 

Р.Іаноrо ifa П tи • я у Генера,ІІЬпt·· ~:р~~я 
в і: :Іоько:вН канцемріУ . 175! р . 

!0684 ПІО4 Справа про наuагання коноис 

торіУ R>ІЇвоької uитрополії вик; r-
катн на свtй суд f'і11:11нського ігч~g:~~ 
купця Jв.:шз Kr"Jбyprieя . !75! р. 

!0685 ІПО! Опредtлення ftІн.целярtї про 

при значеm-.я бувчукового 'і'о:вари!!!! 

Олександра ДfJІЯНОЬКОГО ДОДЗ'!'RО

ВІ!U ueнou стародубоької ·псш:о 

вої канце.nярf.у на час posг.r.ЯJ.iY 

опору стаrодубського noJJкo;>oг~ 

JC8Bj'Jia Сте·ана Кос ача за опадс::1-
ну свого- :пядька , значкового то

:еари[!rа Стародубоького no.'IKY Ю~ -

JЩ.'!а панооЮІ , з У.ого удовою 1.!е- квfтня 

JDнiєn. І75І р. 



- 1···:·"·1-;;;::: .. , ........ . 
ІО586 ІІП2 Справа про бешкети коuпані :І! ів 

Ш коuпаІLі !!:ського. по.тrку в wаЕ:т-

ності dуІLЧУ!ФВОГС тозарига Ва- ~ ;~~~; 
силл завадове ького ;, , І75І р. 2-6 

про.JІезаконне ст!trненю1 пе -
;возного ігуuено:.~ І.!Зксг.tІ"іЕОЬКог f~ 1:~;~~ да 
цонастиря !.t1:rрофано11. І75! р. 7- ІІ 

!0587 12744 Справа прq підтвердl'іеиня ге 

ТЬUЗІІОU Юірилоu РОЗУІ.ІОВОЬііИU в -
де~тя оудочинстJщ на JІі:вобереr.: 

ній: УкраУнІ по фор1.1і литовсько 

го Стаtу'І')' . 

18 dереан -
2 травня 
1751 р . ~ 

ІС688 12745- Справа про заuіну 6унчуков 

ІС68. 12746 

го товариша макоиµа Антоновича 

призначенмго у nри.тrуцьку полк -
ву канце.дярІю д.nя участі у роз -
.Jщці спору за грунти , uіж 6УІJЧ -
кошн1 товарш::rеu Школою Троць

ЮІtJ та козакзuи о. ГоJІ]бовця 

ІJОЛJ\ОВОЇ..ООТНІ на 6унЧJКОВОГО 

'і'овариmа Дuитра Марковича . 
4-ІІ ЛJ)ТО о 
175! р. 

Справ.а лро передачу ,на розг 

ляд Генеральноuу ві йськовоuу с;; 

;!І.ОВІ ЧО.:ЮdІJТНИХ луdеноьког,о ПОJ

RОВОГО хорунжого Івана іУКОВСЬ 

кого про nерехову:ваннл його do ~

ників ві;цотавниu: dунчуковиu: то а~ 

ришеu Іваноu Сеdастіяновичеu: т 

про sахол.uення юн1 шести волів і 

о;цного ноня у лісі , купленоuу 1~ ~~~~~ 

!2 

підданого його ллеиінника. І75І р , 13 

ApJ•· Л \І РД \'РСР І\і86 З•~. ,..31~ - 12'-. 
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ІО590 1~32 Справа npo ро:1111ук nисця бі.'1-

горо71ськоJ uитmщt фе;п.ор!І ЗуЄРє 

D РІ1'18ТЯОГQ J.O nограdув!ІННЯ ua:t-

Ко••••<тt< ПІ"'"•• 

l!I З ТОБSрИ~!І Г.~JХі:ВОЬКОЇ СО'!Ні r,г:,t~pf!~. па а-4 1.rико.;и .ІІроmе.·~СЬІ':ОГQ . 751 

ІС691 12748 Справа про зобов • язанRя Іва-

Іна Роuзно:іича , сотниР:з ІJонастар 
,ькоЇ co-rнJ: При,tуцького полку , 

редста"'ити кontY докуuентfв nr 
ра:во в.11асності на р . Ру;цку , :е 1f ~~~~; 

11.'DIHOU І грунта1111 . І75І р. 

1069 12961 Справа про нзwагання Фе;цорз 

Швацько го та п • яти братів дове -лютого 

ти овбє похо;цжениn з JІ!воdере~ ~~~я 
ноУ УкраУни . 1752 рр . 42 

10594 1255! Справа про передачу на розе 

.11tдуваннн НіІ:!ІІНськіІt по.uовіІl 

канце.а.чр!У ~онеоення ;цворЯJІиnа 

Георгtя ra111qia.nl;цt1eвa про захо -
·.11ення iforo пt;11;1tаних , поdиття т· 

оdразу Rого t J!ого 1ІJІУВИm1 при 

КВ!І:ЧИКЗШІ dунчукового TOBЗPJ!!!!S 

Федора деuеmка . 

J!DTOГ0-

26 Р:вfтня 
1751 р. ІО 
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'~·",-1:.= 
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!0595 !!266 Справ~ про роз~ук dtr.11oгo 

ві;цкупw.~ка циrансьхоrо 3бору ю 

САобідсЬ~tА YRpatнt 0асиJІЯ Іва 29 nlrня 
з~~~а~~я 4 

ІС69б І2б62 Справа ~ро передачу на рон 

Jt!UI. reнep,a.u.нowy вtі1сЬ!('Овоwу с 

дові донесення Івана іСЗЦЗQева , 

коuердине~а ~e.mкoro кияsя Пет 

ра Федоровича , про не!'Іиn.ааtу ':і 

'}l1 ніsиноьккw куnцеu фео;цDСієu. 

Шатієu 6oprY , тз ;и;;t1есеt1и.11 !іог 
'повtренноrо про приск;рения цьс МРі:~~ён 
го розr.11~у . І75І р . 24 

!0597 ІІІО5 СпраJ!з про скарги коз
1

а:в:fв К!. о-

!0598 !!270 

.11евецькоУ оотпt Нt1'1шсьхого по; -
к:~ на поuо~ /!То6оУ , ape!:!~.i· та 
зажоп.~~:еппя иа~н!І/ Со'!'Ника Гри

горtя Огш;воькоrо аа скарги на 

'loro сваво.11ю . 

29 depe311r 
I75I-
r7 січня 
!756 рр . 

Сrтрава про rтередачу nо.nтавс1 

кР ПОJІ1(овНІ кзнце.!ЯрfУ розсл!r1-

t1знпя :еtечі з ЯUПІ.'J.ЬОЬКОГО оот1kІ 

ного rтrз: .пt1mя ПОJІ'l'В::!СЬКОГО rи 

тедя Антона !.!ат11~зе1Jка , а ~;;ого 

був знаядени1 ~зJІЬ"'И:·:1' кзрdо

варець. 



ІО599 І2427 

- 217 ..... 

Указ п по nереАачу на розс.1і 

дува 11ня н t иинськ f іІ: noJIКont!! Х'11 -

целяр і І чоJІо6иtноУ О.Пенн Григо 

р • своУ пго спір fз ОІІОЕ"ІJ оест-

рою за спадщину nокtRного Огtт· , 19 черні!. 
·ІІ'ОІІака Lt. Коно..опа . f75I р. 

С::,JаіІЗ n;o cntp 118 СПЗ.?!JЦИІ!f І5 черРН<f 

почерського ~оіІ'!ЗІёdНS ... аr.аг:з Зо; !~}.;!'!'Я 
ня Vft. Зого СИНЗШІ t 11яtе1.1 . !75З ;і . 2і 

ІО70 І255З Справа про нa1.1Jr;;.111:1t "етrз 

Еерезн11кова довеоm овоє поход 

ження з. Лt:воОереж110У Украfнк. 

ІО70С І2552 Cnraвa про 1н1дан111 поручику 

ІО702 І2З92 

Г.tухfвського гзр11t11онного no.IL'\j 
Пеtру Озерову короткаtе. н і11011оі 6- 2! 
BfДПJCtll'H Д.vІ ІJOfЗ;itKИ У '[ОСЮІу • . r7И:В~~ 

Справа про cntp аз грунти 
придворного пол1щ1111ико федора 8 Оерезн 
Роченевс ького з 1r!t:и1rоькиu хоруІ-r-Г~~~ тоn да 
si:u Васи.1еw Гривою. І752 р. ~ 
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···· 1 ··""'°.· І З А r О 11 О В К 11 
О,<> K<>~Oj)I " · І --І .. ::.:·і·~::: 
ІС/704 Справ.а про наuагання генера 

льнога ,gса-:ву.па Петра Ва.1п~13вича 

ст1г'і'~1 б9рги з бунчуко:вого то:вс 

риаа МИКО,J!И Т:РІІSІ!И .та удови бун 

чуковог? т овариша Ірини !.І і 1о:зmе rs квtтІІя 

ськоІ . f75I р . 2-8 
Рапорт лубенсм:ого полко:вни 

ка Петра Апос тола про о,цервання 

ои~;е рі :в геть11а11а кирила Ро~уuов 18 листоп. µа 
СЬІ\'ОГО , _ І752 р . 9 

10705 12558 Справа про нзuагання генера-

!0706 12436 

т.11ого підскарбія І.ІихаІl:JІз Скоро 

падс ького стя:г111 з бунчукового 

товариша Федора Корецького недо ;; 
лачену част11ну батьківського 17 квітня 
боргу . І75І р , 

Спрам про оскарження СТе'f>ан u 
h арасе:вич.Є!.і , учне.~-КЗНЦЄJІЯРІ!СТО 
\nри Генеральноwу :в і йоьковоиу су 
Jnj , О'Т,:;'8.ЦfJІЄННЯ ЦЬОГО суду у 

!о праві пре захоп.J.іеннл бунчуко:ви 

товаришеu Яко:воu :Жураховсьr< иu 

Івось uн)Іолі:в з возаwи і боро1:1но 
k Іі ого uaтepf , ,цружинt1 журавсь 
·ого сотника . 

АРУ•· ll ~PJI І'І'СІ' 1986 З•~ . МЗ76 - 12'. 
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ІСЛО? І2'55І Справа про лереда<1у на розе 

лfдування нtжинськоu.у nолковuи

ку Сеuену КочуСіею донесеннn був 

ших відкуnників tндуктового зСіо у 

петра Терна:вfота з тсваришаuИ 
про несплату родиною покійного 

'Іернігі;ського f1~дук.тового доз о)-
"цt ІJ.аксиuв ·грановсьІСого привJІас ~2 ~~~і~~ 
нених ниw Rазенних гро!!Іе !! . І75І р. 

IG708 І2554 Справа про лри_снJJку з wаєтнс -
те Р. гетьuана КИри-1111 РозуJ.Іовсько 

го шести конюхів д.JІ.Я навчання 

цугових конеіі , кул.пених для 11ьо 

го в:tіІ:сько:виw екззкrо_роu , ГJІИН-

ськиw СОТНИКО!А ЛнrоноІІ КрижзнfБ ~р~;ІІІJ 
?ЬКИІ.І . 175.І р . 

Hf1C9 І2565 Справа про передачу на розо -

JJtдування глухівськоJJу сотенно

му правлінню донесення підпоJJ

ковника Г.nухtвського' гарнfзонно 
го полку ЯСіJJоноького про захоп

,11ення ГJІухівоьким жи'l'eJІetJ Тро _: 
;ИІJО J.І Січкареи майна со.JQІ.а.та ~~ ~~~~~~ 
Івана Тураєва. І75І р . І-З , ІЗ 

Справа_ про звільнення на ло-

руки селfтренногс за:r:одчию1 Ва

си.11я Євсrраrс:ва , зві~ну:ваченнцгс 
у noCiиrrf арrи,11.11ерfйсь1шх сJІую1 

тeJJfв- та про ;\ого спроСіу затн:ш'И 

ітовіренноrn для :зеденюІ своєї ~'!'~~~ня 
судовоЇ спрзвиj І74З р . 5-9 
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І '"~"· І 
•.·::::· З А Г О Л О 8 К Н 

До11еое1111л Канц~.1шрії Ко.:~егії 

tноземних справ про ІІЄ!JОЖ.ІН!ВіО ~ 

вил.11атиm dув!!ІОІ.ІJ лочепськоwу 

коuенданту , uайору Васи.111) Yrnaкo 

ву l!а.11ува1111я за травневу f вере -
неву третину І750 р. ;11,0 перевір 

кн його фінансової звітності . 

!07!0 !2560 Справа про cnfp за nраво олі І4оJчнн 
І75І-

1

,".""1-;;::::-
••<«>• 1 ••••• 

ІО 

ки над снротаWІ бунчукового то

вариша 1вана Марковича . 
28 вереснІі 
Г753 р. 23 

!07!! !2563 Справа про на1.1агання ві'!!та і 

гро1.1а~ u. Коропа стягти dорг з 

jdунчуков-ого товари1:1з Ію1і лизо - і6 ~~~і:~ 
jгyda . Г75І р. 

ІО'7І2 !2743 Справв npo заку11.11е11ня для 11с -
jPed канцІО.Іярії зdірникfв законі -
1итовоького статуту , Саксонське 

Іго Sepц:rJ.Ia та Юfиг11 Порядку - з -
j:.ttoть rnx-. як:і: заГ1111у.1ш лід чао ?Іч~~~~~о -
Іп 01:е.Е.і І7Ч.8 р , І75І р, 7 

І07ІЗ 12590 Справа- про пОJЗернення у Ві й-

Ь ько:~ш::! Скарd ко~тів , як:і: залиа1 -
jлись у кур • єра ОJ.Іекоія зенкіна 

~~о;: ~:::~ур~;~нf в вtд Г;tухо Ittrfr ~~іт я 5 

Арук. Л ІІРД УРСР 1986 За11 16376 - І1r. 
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І0714 12593 Сттрава 11ро спробу капе,1лана 

П КО!.ІЛ'ІНіЙОЬRОГО ПОJІКУ ]Іаю1ла 

Фе,2\орове nрисн<:орИ'і'И розгJІЯ;ц Ге 

нера,11ьюн.1 r.f"·сьІІ"о:виv судом ;і:ог 

опору-з лоJІІІ"ОВІІИКоu Василе1t 

• Часюп<оІ.1, 

10715 І2592 Справа 11ро видачу коmтf:і! на 

утри1.1аНН'І І4 КОJІОДН-АКіВ глухtв 

26 СІерез11 -
ІО траІJН.<! 
175І р . 

• сь~ого оотг.огу , яких заборо11зн' r 'і'~~~~л 
випуска'і'и дл.<І з6о;у милосmнt . І7~І р. 

ІО7І6 12566 Справа про побитtл СІунчухо111 ~J 

товариr:~е:.r Івано11 єси монтовськи1 

сотенн~tх І\оиtсарів !іr.пиноької іб ~~~і~~ 
. сотні. 1751 р. 

ICJ7Ij ІZ.::Є8 Справа про пере,~І,ачу на розг 

,,11я;ц гадrщікоиу по.nковнику Пети 
Га.11ецькоuу донеое№я Ві Роьково 

го кзнце.ttлр110N1 Се1.1енз Чу;\ке;щ 

ча про несn.пату знач!І"ови~ш 'І'ОВа )И -

• !!!Зr.ІИ гадяцького ПОЛ.Ку Петром та 

Іваноw БамсниWІ rpottre: , позиче 

них їх покіV.ниw СІЗ'і'Ь!І'ОІJ , опіmнп 1-
оью1~ се.пітренню:оt.1., у іого по- r 'і'~:і~~ -
І\Ї ЙНОГQ дtда . І75І р , 
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10718 11911 Сnрава npo nересиJ!Ку в rене

ра.JJьні іі. військови:f суд протокс

JІУ доrт>!J'У гусара Угорського гу 

сар;::ького nолку Івана JJynyлoвs , 

яки:1 nозичю! гроmі у змдія Вас1"в~~~:Ешя-
ля МихаJїденка. . І75І р , 

10719 10098 сnрава npo надання відстаnки 
знатному rовариrоу ГJІУХівсщ10Ї ;:Е~~~~ 
сотні Петру ПодольоькоІ.ІУ . 1751 р . 16 

1w29 7787 Спрпвв про О!Мtк та nриrяrне 1-

ня до вt;цбування загальних nода -
ків і повинностей р і зночинці в . 

які 1i1amь двори і грунти у Глух І~ ~~~: 
ві ra Глухівоькііі сотн! . .1751 р . 65 

10721 7788 Спра:за про зо6ов • яззнпя Гене 

рат.ного віRоькового суду 06 • я

в11 ти ко~аку ІчаноькоЇ сотні При 

JІудьКОГQ полку С!'епану КИКОТІ) . 

своє _рі~;~ення у 'fого судовій спр -V 1 ~~~;н 
ві . 1751 р . 

10722 77б5 __ справ.а про Роз1чк _ козаків , 
20 

берези 
1tк1 :втек.1.!и з чергової' слуцби на 2З rравня 

УкрзУнській Jlfнt'f . !751 р . 37 

Дру •. Jl \I PA VPCP 1(1$6 зо ~ . ... 31~ - 12, 



ІО72.3 7786 

10724 4465 

І0725 J?770 
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Справа nro nepez:.aчy на розг-

!ІЯJІ. 11Іn~rоьк1~ по.~:кові1 канцеJІЛ 

1ІУ чо.11!10'и!поі' коwанІlця П коt.1 а-

1'!1 :~оького nо.!Іку Фе11.оре C:ica про 

Мр.оІ •о< 

hoCIИTV! }ого СИRО1: , KOWJІJ!if ~цеw 17 '!РЗЕПЯ 
Іваиоu СВС011 . !751 р. 

Справа про приз11ачення ві 2сь 

{QВОГО !'ОВЗрИІІІЗ Сft!~ЗНЗ В\ІСОЦЬК -

о ;itJtJІ зСІору не;цоі'1.1ок з рангов11 

tт ідlІ.ВНИХ" геть1.1а11а К11ри .11а Рnзу- ~ г:~~~па а -
~uовоького . 175! р . 

Справа про пеnед:ачу на роз г

І!ІЯJІ. новгоро.цськоІ.І)' оотенноuу 

рав.11Ін!'Ію с пра:ви npo шукання 11:а 

11орооtянства кр!пакоu Спаського 

;еJІоького wонао!'иря Пе!'рои Во- ~~a~~~;ona, 8 
оn • яно11иu . І75І р. 

IOW 777І Сnра:ва npo зоСІоn • язаР.11я СІунч -
:.о~ого !'О"Rари!:!а Петрз Борозни 

:воєчасво з • лви~оь ;11.ая розг.1яд 1 

еперз.ц.н1~111 вІ!tсько"ИU OYJІ.OU оп -
DY лро нeon.rsry ни11 СІоргу :вІ~сь o-
1ouy товаришу васи.ш По,11онецько 1~20 тра!! r я 

jy. І75І р. 5 
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!072' 7772 Справ;~ про підтвердження 

призначення НіЖИНСЬІ<ОГО 110.ЧКОВ 

го оіlозного Леонтія Грановсько 

го в суд Нtжинсь1<ого грець1<ого 

братсrnа дJJя прииуш ення оуддtв 

с:воєчаоно F и1<онуваm Ух об.ов • л "р0 ;р~:11 

І75І р . 

ІО72 7773 Спра11а п ро зо<!о:в • язання у;цо,'j;! 

ІО72. 7774 

<!унчуRового товзриmа Ага ''fІ fЇ Ст -
хощ1 чевої. по:1>ернути захоn.иенно 

го коня <!унчуко:воuу тоnариmу .~ -
сипу Саmе:воькоwу j добивотись 

з адоволення овоУх nретенз і !t до ... ~~~; 
нього законниw m.JV!xoи . I7::iI р . І-3 

llоІ!ес ення бунчуково го товар~-

~а Іlи ко.ли Тризни з проханняw у У -

нути іІого :в fд участі у судовf!і" 

коt.й сfУ no роз гляду з:вину:еачен ;; 
r;озаюн.tи Роffської сотні Сапі.га ! и 

бунч:VRоьих товариші в Uокріє:вич в І3 сі чня 

у вбивств і їх брата . І75І р . 

Сп рава про nе':'ед:~чу на роз г 

дяд глухі вськоuу оотенно:.ІУ пра. -
л інню справи про mахрз~ськиі 

обмfн коня кро.11евецькиw цигано1 

. J.!o'iCeєu Dценко!І у козака пздв f. -
ноУ компані і!сь1;ої 1·сrсгьи Кор- ~~;:~я 
нія Любченка . І75І р . 

Ар1•. Л ІІРД VPCP 1966 З•~ H3JG - І2r. 
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І073С 4867 СПРІ!ВЗ про зоdово1зания Пет 

ра ЛоІJИКОlІеького , 11о:во11р11значе1. 

него управите.uя ЧехfІ!еьtоУ :во.11.оf:::-

ті,, нега~но прцеtупити до :вико- ~5 6~~~~~~ 
Н8НJіЯ е:веЇХ оСSо~ · язкtв ; _ І75І р. 2 - 4 

про в.mштування в хут. Sapy 
р;а:вноuу ЕатуринеьІ<еї сотні Іно 

зеwннм wайетрои Миколою Юр~6а 

леw еJ<е11ер!11ента.пьного оирова

рі:ння дм 11о'!'ре6 гетьwанеькоrо 

двору . 

Іаі'ЗІ 4345 Справа пре ВИЯВ.!і0НJІЯ D опра-
вах С.Іtі,цчоУ про воли touioiY 

8-'7 
травня 

І75І р. 

докуwенті~ з титу.1юr.t Іwператора . 
Івана Анто11ов11ча та відправку ї 2~ ~:~~~~ 
в І..!еСІ<ОВОЬку КОНТеР,У Сенаrу " І75І р . 

ІО7З2 Спре.ва про вжиття заходів по 

боротьбі з гаіщаuак~~т на JІі:во- 8-І9 лю'!'оІ 0 

6- 9 

CSepe<::iнHi Україні . І75І р . 4 

І750 р. 

Іаі'SЗ 70І7 ШІrеріа.ии про виявмння фа.11ь І4 грудн!! 

11ивих гроІёеІі /І2 випадІ<.ів/ на fs"5~рвнн 
Jliвocsepe;.шfii: УІ<раїні у І75І р. І753 рр . 83 
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ІО734 Справа про зо6ов І язання черн -
гівсь1<оrо канцеляристз<ІВ!З!!З 

І~арченІ!'а повернутись в qернігів 

д.ця здачі знр111.1аних у ое6е кан §01~~Н~~н · 
1 6.11!І'рських справ. . ' І75І р. 

!0735 Справа про намагання офіцері 

реrулярної арІJіЇ поставити під 

tо вою -tсоІJанду І коuпанf":ськи;{ 

!'JO.U: на,nіолани< з З'-1rніпров • :~ д jт4·0 і~~~~1 
6орстьс:и з гаtі,ца 1.1ака1.111 . І75І р. 

!750 р . 

I07Sf"· Спрt::ва про розсл tдуnаю!я нf -

· иноькою по.жовюn катще.mрієD 
і:: пращ.; 34 гаіідаuакі::в , надісJІани 2І грудня 

~ КИЇВСЬКОЇ генерал-гу6еГFЗТоро -~5~УдНЯ 
!к ої канцелярії. І75~ р . .:;о 

!751 р . 

ICJ737 Справа про розгро1.1 гай.цамана и~ ~~~~~ 
~оwанди І коuпаніііоьКсго полкj. І7"І р . 24 

1073 Справа про поdиття і захоп.nе -
ня 1.1ай11а іІителів Циdут.івсько"t 

сотні 1!І:~ргородського полку лан; -
иідіцько ~-о коuандоD секунд-ШІ- §~ ~~~~~: -
йора танєє:ва . І75І р . 

Ару~. Л.І\Рд УРСР 198б З•~. Н376 - 12<. 
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!073. 5942 Сnрава про сваві.nьне захоп-

..:С?4І 4Є31 

,111нщя інв.енер-капітаноu ГоJlЬЦ-

11аном двору чернігівського пм 

кового хорунжого Івана БуJlз:вкі- 29 6ерsзн 
на _nlд інr;енерниА двір черні гі.-5 1~~~;nл 
СЬКОЇ ';юртеці . !758 рр . 37 

Сnрава про втечу хре:деного 

тур!'>а , кріrтакs севоь"ого купця 

Івана SаІ!цева. 

24-25 
/;'tОВТНЯ 

І'751р . 

!(J74 4830 СпраJІ:а про гозшук на Лfво6е 

IJЄJiHii:i УкраХні КО,РЧ!.ІЗГЯ с. Во

ро61іо:вз- !.!ова~ського по:ві'І'у :ztwи 

ра васильєва ~ якиJ утtк із :в • яз 
НІІці UОСКОВСЬКСЇ губернСЬ'<ОХ ~~~~;~я-
канцеллр:і:ї . ·І75І р , 

!748 р . 

ІФ42 455! Справа пrо недоп.пзту rто.пковни 

10743 594! 

ко1.1 П коwrані'fоького rтo.ll.f\y ваои 18 черви 
.пе1.1 Чао нико1<1 порцt :і f раці !І ко~. 2Г ~gУдня 
'!Іаніііц1п..t свого rто.nку . 175! р . 66 

1750 р . 

Сnрава про оголо~ення ордеру 

геть1.1ана КИри.па Розуwовсного п о 

ло!!!Ирзння зага.п.нонаrодних 1101111 -
нос'І'е!і на різночинт1 tя , які 11ри;u, 20 грудн: 
6a.uu двори і грунти на Л!воdе-ре -І'{!і~чня 
fliil: У'краУні . !751 рр. 
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ІО744 5939 

!0745 59~5 

І75І р . 

Спрзва про пр1mе.11.13ння у ро

бочий стан по::о:еn110У 1.1зmини , при 

везеноУ з Петербургу д.111 потреб 

гетьwанського двору rJІИноькиw 

оотникоu Антоноw КрИа:!Інt:е~ьки1.1 . 

Справа про захоnJІенич о:зтури ·-
~ ькк1.1 сотникоu дt.Іитроw Стои.коw ' 
1іправ.11 інн я ярuаркоw у 6аті9иноь · 
коі' paтv;rt і перенесення '1oro 
Іеtд бу;ztИШІ'У ратуmІ ДО сво го ІВИН ~ ~~~:-
j!<y ; !751 р . 

про стягнення з удови бунчук -
!Jзoro то:а.ариmа Ірини МtкJІЗІ!І~воь

Ік о'і недоУwки по винокурному по -

. :цапу . 

1074 5625 Сrтрзва nrю :ВИЯ1'.11енР.я у Старо 

10747 5937 

у6ОЬКОІ(f ПOJUl:'Y докуuентtв з ти 

~лом tuперзтора Івана Антонови 

.ia і відои.11ку Ух у 1!ооковоьку 

к9 нтору Сенату . 

5 березнп 
П квtтня 
І75І р , 

Справа про 11а1.1аг.анн11 G.!!ідчоІ 
<outc iї по 1.1осковсь~mu оуровоь

~1.1 та ffl!:IИLI p~au СТЯГТІ! з ІІЇИ! Н

ьких кзпцt:в пав.11а Apmlill і І.Lзр 

арита ~1 ри .~ова нerioi'wxy по 141t l8г~riJ 11я 

І ""_.-1;;;::-•1<1'0• 1 ••••• 

І-б 

6-ІО 

!І 

нспq збору . І75І р . 20 

Ар1.<. 11\\РJІ УРСР І9М З•м ;>tЗТ6 - 121 
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!750 р; 

I074t 32336 Справа про лі;цпа.11 у 1746 р. 
;цоwу :ке.11е6ер;цянськсго сотника 

аикити Козе.11ьського значко11и1.1 

товариmеw По.11тавоького полку 

ДІ.Іитроw Моги..11евськиu , іІого 011 -
ноw степаноu та в:І йськовиu кан 

цемrристоu Петроw Тро!tmщькиw. 

175! р. 

!0749 -СЛра:ва про вfдuову ПОСЛО.1JИ-
• тих ес; Лсwанf і Со6ичева , ран 

говмх підданих глухівського со 

ника де1.1 • 11на Турянського , вико 

ну:вати повинностf овоєuу ;цержа 

цj . 

IG750 !987! Сnрава про сутичку .naн;цwfJif 

ць1<0 У. 1<01.1af!JJ,и. з га?.даиаць~ю.t за 

roнow на хуторі під с . }і!.tитр:Ів 

!5 вересн 
І750-
22 JШТОГО 

!'752 рр 

20-24 

J~r~~ 

KOD ~ИJІ:іВОЬRОЇ СОі'Ні !lиргород а;р~~НЯ 
СЬІІ'ОГО !!ОЛКу , !75! р . 

!075! 3950-І ШІтер-fали про ГС6оту С.підЧОЇ 

коuісі Ї 110 розс..11fду:ванню зловжи 

вань ттри наборі і оттлаrf волів 

SI 

на поrреби apuiY ттід час росВІ- f~ ~1';;~~ 
сь1<0-турецької ві!tІ!И І7З5-І7S9р !75! р . !Зб 
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1740 Р : 

1075( З950.-2 h Cnpana про збfр вtдouocte:i 
ро вартtоТь утр~uанвя rурецько 26 квtr1н1 
ro noo.11:1 nt;ц ч.зс 2ого лроУз.uу :q~ня 
через lІІвобереrпу У'крзJну у 17 Іо р . І752 n. ІЗІ 

!748 р , 

1075< І~аrегtа.ли лро ooCSory С.лt.uчо · 

10754 7768 

10755 7769 

10756 7S05 

noutc!Y ло розс.аtдранню з.1101' -

r:иJ>ан& nри вacsopf t on.11art воJІі'22 Сf'Іня 

на norreOи apuil nt:ц чао росІ1 l~4іт.ого 
с&ко-rурецно! ві!Іни І735-17З!'JЬ~ Г752 р. 81 

Gnpaзa npo РuявJІен1т у вt 1101 
!І'О!ІОГО 1'0З8ГИІ'!8 ~';'~ЗFа Во.11ев11чЬ 

yaf:ioeгcaJІv з rnry.11011 t1mepзrop1 

Івана Антоновича !'З в І дnравrі 

його в І.LоОІtОJ.Іську конrору Сена 

'У · 

175j р . 

Справа г.ро В!!ЯВ.1ЄННЯ 1 JіЇЧІ! 

.t'l.!•f2 ci:owtctI l;OR'j'\.!ЄH!Y з rи~у 

JІОІІ twncpaтa~"' і--"'" .\r:-.оно;.и,:;, 

2б бєрезн 
18 tрзюнл 
І75І р . 

12 

СnрЗlій npo cnip за двір та с -
!~ох.аті удови жо~ак!І ,Zioi.;iнfжfl 

СХо.z.н І з с:о.о fІJ свекроu Іваноw 

Сtо.аою . 

f_fC:І;P.Jt-
I--t чеrвн 

І75І Г · 6 
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КроІ о о• 

ІО757 :~атерfа.111 п;о поdиrtя УАDВОІ 

!0758 7766 

dYBЧYKQВo..ro rоварима :.!ариною Єс:

Lwовrовською кoufoapa Уг.QІР.Сьхої 
oorнt , козаха Сеuеиа Котмрова 

за вимогу ОПJІВ'!'ІІ'!'И КОJЮИСtеИ'!'СЬ ~~р:~Jі;я 
кн:~ поJІ,аtок . І75І р . І-4 ,7 

Ор:аег геrьwаиа ЮІри.11а Розу

uовоькоrо C1'8POд.ldCЬKOIQ' ПО.JІКОЕ 

PJfKY Фе.nору .WакОИ!JОJЗИЧУ npo роз 
Іо лfJІ.УDВния довеоепвя mу;:зтих 

козац а aиre.ufв с . Чешуііки Z.:Г-

.1U!поькоl оо'!'пf Івана Озера ra І2 вересr 1 
Ісака Uак:~рова . І75І р . 

Cnp!"lna nго nризначаняя dувшо 

го коза.ко І коwпан:Ійоь1щго полк• 

~ергІя Берези після закінчення . 
Ь n1.овоУ оправи про ІІого 11.воаонс 11~ ~~~~~~ 
lv lr RоunанН!ськи1 noJII( . f75I р . 

ІО759 4073-8( Справр про вип.11аrу xownaвi ІІс .~ ~~~: f 
Із: и~.t no.l!кa.w aa.u)'Da111rя за V50 р . І75І р. 4І 

1076 7775 Сnравз npo сrраивя козаunз 
L>иrе.;.яuи с . Ю!яЮІЧ!:е Г.1ухівсько 

оІ"иf Нfаияоького nо.1иу , nіп.цаm -
.г.1 dунчукощ)го '!'овари.111а. ІlакоЮІа І~ J~~~:~-
h'Рковоь~<ого. 175! р . І3 
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10761 4073-S< Справа про .ьиnJІа'r)' !!І коштанf' - 28 rрудня 

Ь ькоцу nо.пу zaJ1,J13a!I!!!! зз Г':О!І ;І~~ 
1751 рр . п 

1751 р . 

I(Jl6 '1-07S-Ц3 Справа про виn.zr:atJ На,цвlриО 
); оwпаніІ'іа.ькl!І корогві иаJІУ»апия 4 оfчия 
а !750 f75I р . 

!(f76' 4073-8[) Справа n:po виn.;;:а'-'У :и~аць-

і<j ~ коuав,цt иа;~ува11н.11 за 1750 р 

1СJ7б ~3-87 Cnpa:aa про в1шла'r)' капемt 
Вt!ІоьковоЇ wузпю1 r:.алування за 

!750 р. 

ІО76' !2569 Справа про ОГОдОІ!ІеПНІ! на Лі 

вобереJSнJ :t Укра Уні розmуху 4 

З Сі'ІВ.11 
І751 р. 

З січия-
15 6ерезт 
!751 р . 5 

16ІІВЦЬ ,-.ІІ1tі B'l'el\'Jiil з ww. Нtинв~ . -

Сорочющtв та о . Спаського ГJJY ~Oor~:E: 11 -
хtвоькоУ оотнf . !751 р. 7 

l(Jlбe 22101 сnрзва про воrечу за n0дьоьк1 1 

хор,цон -pootltoь1rn;ii: оемн Dxиwa 

l!eo!'fJ!oвa /вtн же U:е.пьпиzов/ , 

~:~коі:я НJкІоrfна та Івана ~е,цс ~~~Fї~нІІ 

~1"- ., \\Р!І УКР ІИІІ З..о. " 37' - 12r 

2І 



I(f767 2233І 

I(J76 22340 

I(Jlб 223Є3 
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Ор;!!.ер rеtь11ана КИр11.11з Розуu :в

ськоrо про oni:p ка~.tер-JІакея Ре -
ра та .11.elld-кounaнtY• гренздера 

АнД.рія 11иJІОра,цо:вмч f :в за сnадщи 
пу їх nокfіtного дідо , гадяцьке 

го ПОJЖОВНИRЗ !.!Мха!!па UІ1.11орадо 

вич.а , з P.oro у:цовоD У.11яною та Іб сі:чвя 
П синоw J.1Ико.11ою 1М.tоредовичеu !75! р . 

Сnра:ва про сnорп черпtгtвсь о

го ло.11ков11ика Івана Боzмча з•11 -
оьким vaгtorparo11 nрм r:мзначен j2fi z;овrня 

nооrо!іної nо:винност! vtщан u; 5~б~;я 
Чернігова . Г7::~8 рр. !О 

Справа npo nризнече11п11 гоо 
nодереw гетьt.tаноьхого двору ві' -
оько:воrо то1н1риmа Лроиоnа Трус -29 квітня 
вича заwість ваоиJUІ каза11ович11 . !75І р. 

I(f77C 22238 Справа про nередечу на розг 

JІя;ц Jз rенермьноrо :вf9.оькоDог 

суду у глухJ:воьке сотенне npaD 
,11fння оправи про rrричстнtоrь в 

о . сrарлого канцемриота Cepri 
Jі:ергfна до омертf козака ГJJyxi 2а чер:вн.11 
сь1<0J сотні ~:еu • япа СJепrу111е1:ка . І75І р . 
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1077! 22З6'4 Сnрава про видачу і&Іха~.иу д~ІІІ'-

І'17'12 22371 

Іr117З 22370 

!0774 222110 

I(Jl7 22581 

рієву , ІJJ)6іrнижу с_уко1111ого ,раб 

рикзRrа яна Донзкера , паопорrу 

д.11я пpol'зJJ.Y з 11. Г.аухова у Я:рос квt~~lS 
,11а:всьКІІ! повt r. І75І р. 

GnpaDВ. про поrгози t образи 
ві 2ськовиw канце.1111j'исто11 Ваои.tе 
ТОІ.ІІJіовсьвиw вn:вrоро~оького со~ 

вика Сте~.апа Суnеяко:ез за вино 

курпи.l i!Ji P, одерzани2 ооn~ико1.1 
2&-:Ю Ь вт~сн іс ть за песn~sчепи1 СІорг 

оі-Уg:г'р . їоrоСІа'і'ь1tа . 

Справа про передачу на розr-

l.11Я:it rенерзJІЬвиw вt~оькотru ооз:е -
.~•щ ІТе!"ру 'JкуdоРичу t Яков:; Яку 

~OPli<!:Y дон~с~ивя червіrtвського 
Іnо.хковннв:а :вам Еожи<rа про l'od· ~ 
:я 1.!зrntcU lDІIORTODl'iЧ!llJ коuіс3р 
~.пзdи~:сь~оІ сотнt Гзври.;,3 Crerч 

,_ 
Еа t захо11.1е1111'! ІІ 11ього поrціон их~~~:~; 
роме~ . І7:іІ р: 

Справа' про оrя-гкеюrя недоУw;~; 
14- 15" Ь !tІJ.Jвоь!ОГО t ПрІ!.ІУЦЬКСJГО поz-

1Ні11~ . ~ t:a . 

сnрзРа про при 1ou в З:'JХfв Ге 
II- Z7 еральР.оЇ в t 2оьковоl' канцемрJ У 

'ї ~~із;~ nрзв скзсо:взиоУ Кowfcfї &І(оноw 

,Іру•. Л ..._РJ1 І РСР 1"8& За~ Іt3ТІІ - l~r. 

7 

1- 2 
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1кзз npo огомшенвя розУ.ску 

ва .Л!во6ере11:11tJ: hpaЇRt яіwець 

ко У !1)ьoxptчRoJ коОи.:ш , яка вrе r-
.пз з кtкськоrо заводу ле:І:б-І'!ІЗf І! оrр:нн11 
дtr Xiflпoro no.u·· . 1751 р . з-" 

11:.с р . 

СnрЗFІІ l'!J:O доведР.ння ws.1opo-
сІякствз Сеwеяз ОіІчияникоnз "' :~ого бр.:аtв {ВЗІ!З І Сzе~аяа , пи 2 ,щстоп.1.з 
orc.11t.scл . І!о.І!'!::'овннчоf г.1ухtюсь- Il5C-

Z7 квf~н:; 
!fOi' ooorнf Ніж:инського пот~:у . І75І р . 

І75І f • 

Справа nr:o ВИJІ.f.tення кo~'l'f 

'" ..::еиовту ;цворІв.; збудованих 

~ w. Г,І(j'Ховt .~:,,11л росfqн-членfв 
2 І- 22 евераJ.LьиоJ 11f,СЬR'ОВОЇ каtще.z:.-:-

~tr " н~r~~ -

: r::n: 23065 Сnр:за r ro зоОоІ ' "З!::!іИ гснз 
,,.'!Ьяого вt!!ськовоNІ с;111."/ npиcr: -c ;~~~rsн -
ІІ'l'И РОЗ Г.І.'іJІ. ОудОВ<ІХ справ . 1"75! р . 

I077S: 



- ~б -

І .... " !""""~ ;;;:::-~·" ........ І ." .. 

!0780 223'56 СпраFа про ззutry оvнчу:ко:зог -
-rовари"з Гриrорt 11 raut1.1f І npi1 

розг.11.<:ді у сtзрод,-ось!І'ііt nо.11.!І'О 

ІВі :і ка11-це.11я1;1іr сідаDИХ C!!'JHIB Ра -
!'ІівськоГо Усn~е~rоького uонас тирл 
оУнчукови~..- товари!!!еu сі.пекоандро .;j2 ~~~~~~~ 
іду6.'ІЯНСЬ!І'!ІІ.! , !75! р. 

1078 22532 Спрз:ва про 11аuага11н11 взсит.я 

15Родо:вича ТЧ!!ІІ-Ха!Іцеля{'Іс1'а КЗн е-

Ілярfl , no~ep'!!yrи ;no1Q'ue11't'11 , зах ~2 Ф:Ірезнr 
.11.енf 6унчуковиu 'tоваря11еw Васи- ІО вересиr 

Л.е1.1 до6роницЬким. І75І р . 

ІО78 22857 Справа про передачу на розг-

.uяд лу6е1юьк1:t полковt!І иа~щем 

pfY чо.106иrноі а~заRа' Роuенсьхо 
corиt :::Іре14и ~'tренха про спір 

~ в!Ісьво~>кu 'tОВВІW\ІІІеu rваноu 

хведченкоu з а право косити оче

рет "ар . Судt . 

ІО78 2224І Справа про. not!IИ t'tя r.1унд11р і :в 

uyaиRa11•ri1 u Ген ера.JІьно! ві ~сько- 28 червн1 

ВОЇР~~:к~~рнігівоького по.цковн -
1751 р . І-З аS 

ке r-ване БовІІЧа про пос11.JІку дов 

бита чернігtвоькоУ nomroвoY uуз -
ки в reiiepa.n.пy ві 'оькову кан~е 20 чеrви~ 
.аярію . !75! р . 

АруІL Л "-І'lІ VKI' 19&5 З• • i'N1'6- 1Zt. 
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ІС7Р 225і!7 Справа про наuагаffІ!я Бряись-

10785 2ЗІ75 

соrо ynp!!:l!l!~e.'ItmtR" адuІраJГtеІІсь 

шх onpa" приrяr'f'п :а.о OJ'lJ.Y бувч -
~овоrо 1'О"'Вf'І'!Іа АІQІ.рІ я z:а:вк'ДОВИ 
<8 J розко.11ьнккз '.!kхз 1.ua Тen.utR -
1а зз зкруба11ил корзбеJІЬиоrо .11і ~ і~Е~:~ 
у . І75І р . 

Справа про переwtщения 11таб 

~арrмри коuандирз чарго.-11ої ко 

.шнди .11Jвобер1нпmх RозакJв на 

ри,11.ІJ.fnровоьких '~орпооrах , чер

trtвоького помового хорунжого 

асиля Коuаро:воьк6rо з Любеча 

І ПереяоJJазс:ьки:l полк для по.11ег 

JО11ня з:в • лзку !з своєю коианnою 

ІО7Є. 22530 Cnpal'a про ВЩіJJ8ІІ'НЛ ХО!ІІtів 

па вигоrоЗ.ІІеffІ!я поз•1очеиоУ га -
ки Д.1111' rтрапора ГЄt'ЬІІ8И8 КИрн.11а 

Розуuовоького . 

!078' 236~9 Спрана про nоnерн'еиия дрпю11 

ПИІ!ІИІІ'а РО!'ЧlІИИОГО npa!'l.tf ІІИЯ Ко 
wарицькоУ во.tоотJ Лева 1.!иха:!.110 

ва , яка вtек.1.а до z.иrе.ІІЯ о . Щ 

6011ич ГJJ,Vхtвоькоі' ооrні Юхиuа 

~JJOH8f!KЗ , 

:ЗО червня 
І75І р. 

18-28 
черFИЯ 

І75І р . 



·· 1 -~ І 
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1076! 23!79 

- Z98 -

Сn~ава про передачу на роз г

JІЯ.11. rенера.JІьноиу в tRоько воuу CJ 

ду чо.106итної llJІJ!:ІІНІІ Оу11чуков 

ro !'овариmз !.!аріі Пігоцькоr пр 

nodM!'!~ ОуП'!уков:111 r0Eap11~ew З< !І с tчкн 

xapcu sзоі лоn п та синз С!'е"61 !75! р. 

ІО789 2ЗІ7І Справа про пересиJІІ<У nонесе 

нл козаІІ'І:в РоиенськоУ aornt Тр 

ХІІІІ!І та АвJІ.РfЛ кпи1.1е11хt:в про ci р 

за ГРУІІ1'И fз ЗНЗ'ІКОВІВІ товармmє j 

ЛУ<Sенсьр:ого noJJЖY i:iacn.в:eu Саво~ 

ONOW на J'JOЗ ГJUТJi JІУ6Єf!СЬІ\'01.ІУ по. .Н;~~ 
ковпику петру ЛІІОСТО.'ІУ . І75І р . 

ІС'790 22529 .Z:онесеннл /ор11гtна.11 f nерек" JJ./ 
СtанІо.1!І:аа Яску.11:ьськоrо , n<1eнt

пoтe11rQ ІІ!ІР!'аJІ.ка "оз11рського по 

вtту . про .11.ОРУЧЄ!!ІfЛ і'І"СЬІ\'ОВО1(1 

канцеллрисау /{рипиць!І'оІ.І,У f віхи -

~-::~#:~:И~::::~:~~~:Іl~~~~ І 
"J хtо~1:Р.ОЬ!І'ОГО t!I ВИ!1J:]ТИ1'И Ух 30 .т.ипня 

Л11t.оиу К,реwенець!І'с;.с· . !75: І . 

ІО7~ 2ЗІ7З Справа про кон•tокацІю иаєт-

нос теJІ: npano~ш<a Се uенівоькоГо В ~t~~~л 
полку ВЗСИ.tЯ ТТ.~:юхова . !75І р , 

.ІРУ•· !І~Рд УРСР 19іІІІ Зом " 11t- 1"-
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1079 ~2629/J Cnpana про відnр:~вку у РиJJь -
- ську ВОЄВОДСЬ!':У :канцелярі:ю коло l-тр~~~4 

ниІ<8 Божая Q.і!ексtя .z::~~пи.11ов:з . 1751 р . 

1079 24429 Спраnа про в11яв11.ен11я в iipxi -
вi І'енерЗ.1іЬНОГО ві :!СЬІ<ОВОГО суд ' 

цоІ<уиентfв з титулом funepaтopii S rшtтю; 
rnaнa Антоновича . 17;1 р . 

!079 23174 Справа RPC ухилення удови бу r-
!fукового товариша· Дарі У t:уковсь 

'ІОЇ від оуду за напад і погрsбу 

вання ДОUУ ВЇJСЬКОВОГО RанцеJІЯ - а~р~~НЯ 
оиста йосипа ЗЗру;цного . !751 Г · 

10795 22645 Сл)ава про пр1111.11ас11е1mя чнно -
НИК8Ш! Пу1'11ВJІЬСЬКО"f ВОЄВОДСЬКО 

{анцелярН tJa!lнa , г9оmе~ і доку~ ен -

•fв 6QРЗенського ЮІтеля Стефана 

. hеJІИЧКОВОЬКОt>О , ЗВИІІУ»Зченноrо 
f вбиватві J!ШtеJІЯ 1.1. Путивля . 

10796 24486 Спра11а про виклик свtдкfіІ з 

сі.11 Глухі:всьRоЇ сотні для учао 

V 6ерезн -
23 !ІОВТР.Я 
!751 р . 

ri у розгляді спору за грунти ~i ~:f~~; · -
wіж оелзuи Коиаринсько'f волості 1751 р . 
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І .. "" 1 ··"":j,~" .... " .. ,..,. ··~·· 

І750 р. 

!0798 24044 Спра1а npo передачу г.JУХіDсь 
кtІІ гарнізоНІІfіІ ;,:анцецр!У бt г.11 го 

рекрута Андрtя Вороніна , затри- І4- гІ січ~ 
1.1аного на крадІ вцf у w. Ба~рин t І75І р . І-З 

над~~~а:~~~w:н~~;:ь::;о~=:~;цt !н~~f~~: 
канце.ІlЯрН . І75І р . 

І75І р. 

ІО799 24І63 Справа npo на1.1аrанн.11 цеr.хяни~ 

1.1ai!crptв !.Іиха1л:а Григор • є:ва і 

11ихаІІ.1а Бt .1ецько го одерzати нед п.rа 

ченt гро~ J за цег.rу , в11:гото:в .11е-

ну д.ІЯ бу.11.t:вництва ооборноі Тро 5-5 квітю 
іцькоУ церю~и у u. Г.1ухо1fі . Г75І р . 

10800 22528 Справа про передачу на розг-

,щц Генера.жьноІQ' в f іІськ:овоwу су 

ду донеоення нtииІІСькоrо nо.жо:в 

иика Сеwена КоІ(J'бея про відно:г-

.1еюrя в козацькоІQ' стан t П дво ~~ і~~~~ 
рtв жите.rtв ЯWПО.іІЬОЬКОУ оотні . І75І р. 

А'1 •· Л"ІР!І. УРСР !'Жі 3•• " 376-12•. 
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ІОООІ 2ЗС67 Указ Канцемрf 'f г.11хІ:всько11 

ІОЮ 29660 

сотеннОuу прав.1tнню про розс.111 

дування crfopy за спадщину усів 

ського священи!І'а Стефана Савич ZI червня 
11f11 його синоu t невісткою. І75І р. 

Справа npo nередачу на розг 
.ІJІД .1У6ЄНСЬКОJО' ПОJІІ\'ОВИИКУ пет у 

Апоото.~у спору за грунm козак 

Роuеиськоі' сотні Саві! Стр1111и60-

роденка з :військt1ви11 товариmе1.1 ~ ~~~=: 
Григорієw Яиенкоu. І75І р, 

ІООІ 2366І СпраJнІ- про передачу на розг 

!0004 24382 

JІЯД нt~нсько1116ратст:вучоJІ061т-

110J нflО!нського по.1кового хору1 -
пого Пав.1а Зу6ковського про !fe1 

n.iaтy 6оргу нtиннськмw купцеu ч~;~~ 
Федоро11 БутнмченІІ'оw . І75І р . 

лист канце.uярfЇ Г,tуХІВОЬКОІІj 

коwенданrу бригадиру де.~атуру 

пре передачу Rouy на розrJІЯд д 

несення tвана харченка , 1.10.110,ц 

mого ка.1ачницькоrо цеху , про л ~Ьи-
т~ його гарнtзснни1.1н соJІДата11 ІВ иовтая 
з наІІОви со.1;11,атхи-ха.1ачкицt . І75І р . 
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IOSQ 2Ч866 Указ канце.tлрfУ про передач 

на розг~ Генервдьноuу віІ!оьк -
во11у суду донесення козака с . 

Собичева- ГJІух!вськоі' co'l'нt Cte. 
фана Огі єнка про наwагання CO'l' 

НнІ<а ,lіе 11 • яна· Турянсьmго прнве -25 січня 
нутw ЙОГО у П! ;!ІJІ.8!:/Сtво . І75І р . 

І080 2ЧЧSО Справа про призначенм Сер-

І080 2ЧЧ30 

гія ,Перг_уна t Ваонц Туuансько 

го сtа~иwн вtІ!ськовнШІ канце.ІJ -f~ ~~~~= -
риста11и . І75І р. ІО 

Справа про надання суконно

wу фаб.Риканrу Яну ван Аакеру 

пі;цво;ц д.ІЯ поІздкн у Шептакtвс -rв хвttня 

КУ ВО.ІОСП. . І75І р , 

ІОООІ 2Ч43І Справа про признSчення в 

!080 244'2 

Іоцацьху коwанду на wtсця по- 2г-zч кві ня 
uep.tиx двох нових .-о.ц.акtв . І75І р , 6 

СпраВа про наuагання fО.Іі'всь 
коІ гарнt;онноУ 't губернсьІ<оІ 
канце.1ярtіі вис.1'аtи на брянські 
форпосrи RO~HJIJ' козаків Старо 

дубського По.111\'у . 

,l.pJ~. !І'<ІР.11 УРСР 1980 Зоw ... 310 - І1r. 

2І .!ЮТОГО 
24 квtтня 
І75І р. 



-'°" -

ІООІ 24426 Справа про :виnJШrу :Ео.1;11.аць-

кt R ко11андf гроmея на лро:вfан'l' ~т~~і~:л 
за оtче:ву !'реrнну І75І р . І75І р. 

!08! 2Ч433 Справа про :вияиеннл у знач 

кового 'l'овариmа Переяо.~авс ьког 

по.пу Федора Тоwари докуwенті в 

з !'иту.110 1.1 J щтераrора Івана Ант - 24 к:в f тня 

новича . • f75I р . 

rosr; 250!6 Сnра:ва про :в.паm1'ування wайс -

I08IS 25!9! 

ра -о иро:вара !.tико.пи кари6ала , н 

д і с.панноrо з Петербургу д.nя ви 

~отов.пеннл сиру на. n отреаи геТІ rг-r 4 бер зня 
1.1ано ького двору. І75І р . 4 

Справа про розmук Севоькиu 

11aгlo rparo1r1 СІ !г.11ого nосадс.ькоr t fo ~~і:і -
ТЄре11tІя Ьорянино:ва , f75I р . 

!00!4 2г705 Справа про з • ясущ1пня utoцe 
25 с fчня
ІІ ПІІ'ОГО 
!751 р. 

зf!!Іхо;циення СІ1нчуко:во го товар~ 

:І!І №рка }18!)1tОВИЧВ . 

ІО8І 251/20 Справа про оrо.10 11ення на ЛІ:о -
О:ереинf іі :Ткра Унf роз І!!УКУ двох 

КОJІОДНИКfв , як! вrер:JІИ з І.! , И . 

.пухова f Орла . 

жовrня-

26 m1croпti,. a 
І75І р. 7 



--ЗОІІ - -

І •м•"""'1;;;::-
•• ...... І ••••• 

ІОВ! 25~9 Сrтра:ва про п111значення старо 

~у6ського пс,11кового сурuача Ва -
25- 28 Ри.ия JІ.еu6своьп.го оурwзчеu Гене 

mrн~. ІРа.пьноf :віі!сько:воf wузики . 

!ОВІ 26002 Спрааа про побІ!Т'ШІ КИfаоькиu 

Іаt :~сько:виu канцецрнстоІ.! Uию~то 
І7-20 Івер6о:всяиu вtІ!:оькового канце.ия 

Рота Лук • лна Огіє:аськоrо . ·~~~н~ . 

ІОВІ 2Zl(Jl Рапорт .11у6енськоf ПОJІКОВОУ 

!ОВІ 28039 

~анце,11ярtУ про вtдсутнІоть у 

r~ олку доку uентfв з титу;~оu іuтте а5 березня 

ора Івана Антоновича . І75І р . 

Справа пре вияв.1еннл у знач 

овоrо товарита Переяс.tавоького 

OJLtty .дuитра КоЗJ!ОВОЬКОГО доку-

~ентfв з тиt:y.nou Jwерзтора Іва J-~~J 
а Антоновuче . І75І р . 

Справа про :видачу 6унчуковоц: 

011ариmу 1\н;црtю ПметицJ' паспор а 

а :ві;цпра-:вку в Пe repclypr з апасt1 

арчt:в t напо1:в ,ц.11я 1н~на Григо

ія , перекладача Синоду . 

ІЗ-ІS 
.пи ст опада 

І75І р . 

!0820 26296 Справа про призначення соrеп 

ого ІrііС!Іря·Г:13хІ:вськоJ co't'tll• 

~дора вt .~чива капtтаноu 10.w,na - ~\:~rн:я 
ькоі' роти > І75І р. І-ІО 

про nипJІ.аs-у ііО.Іф.ІІІ(ькtй ко,,.ан Ї~t:ня 

.і r pomeii на лро:вt ант за травне 3 вересня 

І тре тини !751 'NІ !752 рр . 1752 рр . І2-І4 

.Ірус. Л\ІРД УРСР lVN 3oot /fl3U- l'h 
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!082! 26265 Справа про вtдвилі<у в !.Іосt:о:в 
~с ьку контору Сенату докуt.~енту з 

rиту.1011 twпepaNpa І11ана Анто

~новича , вияв.rеиого в у;цо:ви капі 

тзна •о.u.ацькоІ pom t.І:икиm ЬІ.о- 5-ІІ 
розо11а . m~н~. 

IOS22 26425 Справа про розиа~11аи1111 війс -
ІКDвого товариша· AНJtptя Бугаєвсь 
~кого 1 значкові товарнсt за заr 

jРиuку з парелискою докуwенrу з 

'і'иту.1оw twпepai"opa Івана Антон0 

Івича . 

!082' 26348 Справа про заwіну лри.1.уцьког 

~оиового хоруниого Ан!она ЯнОJІ 
Ь ького на посаді го.1овпого ll'Ot.ta -

~в~і~:з111 
І75І р , 

~ира черговоУ ко.115Н;ІJ.И козаків . 
ІJJ !вобере::~:ноr Украіни на УкраУнс -і~.~~~~~ 1 
НІ Лt нlУ Інши1.1 с 'l'!І~иною . І75І р, 7 

1750 Р. 

10824 55253 Справа про надаІ:ІНя retь!.laнow 
~ри.1011 Розу1.1овськи11 доз:во.tу ви 

µава'і'И rщ11,оро1ші до Пете!)<Іургj 
р.1я доставки оообаw , якt о.аужил: 

Ьри І1.1лераrорсь1<оuу дво11t , запа 

f:в з Ух украУнських uаєтностеі! 
tra про пfд'І':вемsеннл заборони в -SI гРУztНЛ 
JJ,авать !'ВІСt лщороині д.1я прива -fs5~чня 
рих nоі'з;цок . 175І р . 
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••<то• І •••><• 

І75І р. 

І082 26297 Справа про заutну в Генера-

.аьноuу вtnськово1q оу;цt новиw 

ч.аено1о1 генера.~ьного СSунчуапого 

Обо.жонського на чао розг.ІЯJІ.У 

а прав вt Ась ково го канцеJJярио ra 

:;~: ~;:::н:~:~~~к:;о R~:~:к:: г~~Ок~f~~ ~ -
суд;цІ Ганни Яге.1ь111щькоІ . І75І р. 6 

!0826 263!8 Справз про nризнзчения хору -

!0827 26431 

а.ого ТреrьоІ сотиt Ш-го кощта

и!І!ського nо.аку Cre"faнa Кова.1е -

ського ВИКОНУІ)І.ІИN обов • язтІ по -

ко:вого пІ;цооаву.tа зawtorь поwе -~66~~f~:;;:-
.1orn Івана Сеwенаоа . І75І р , І2 

Справа про ви;цачу Єгору !.!Их :!

.ІОВУ . С.1J"!іИТЄ.ІЮ С!'!І'ЮЬКОГО рад 

!ІИКЗ !:вана qе.ІІЩева , 110)1.ОрОІ!І:НЬ Ї !\"Bf'rHI! 

;ц.tя проІз;цу у І.Іосхву . f75I р . 

I082f 26432 Cnpiiвa про видачу паспорта 

!іИ'І'е.1!ЬцІ-w . Ба!'урипа Terяt1t 31 

нов • євІіt ;ц.JЯ по!з;цки у иоскву 

на побачення з чо.1овJко1.1 t брз 6 квІrня 
І75І р . 

ІО82~ 26436 Спра:ва про видачу по;цороиньс І 

ЗnІ'екарю Пе rр1 І!еіігарту Д..tЯ 11оі РІ2-І4 січ~ 11 
)!.КИ у Пе!'ер6ург . І75І р. 3 

... ," Л"ІІ.РJ. УРСР 19* З•н /оІІ31' - l~r. 



- SCJ7 -

I08S< 26437 Справа про надання сотнику 

rородиськоУ сотні Мірrородсько 

ro ПОJІКУ І.lойсею Кодинцю пасn ор 

- та і ун:tверсаJІа на закупів-1111 к1 

не!! д.uя г.етьманськоrо кінноrо 

заводу . 

I08SI !4694 Справ~ про зоdов •язання dрю 
ських кутщів до своечасноrо ви1 

24 .липня 
175! р . 

;:н~у:::и~;В:а r:::::~~K~~~y п~r;JltHЯ 
ІJЗлацу у м , ва турин і . _ !752 рр . 

I08S2 І47ІО Справа лро передачу на розг 

.ІZЯд rенеральноuу вtйсько:воuу су 

lцу чо.иоdитноЇ ІФзака І коwпанtй 
Іс ького ПО.ІКУ Григорія Ор.11а про 
Із ахоп.11е11ня в нього dунчуковиu 

~11ариmе1о1 Jla!'C1n10 1.1 Жуковським 
пари волів і лари коней , 

6- !2 
.листопада 

І75І р . 

ІО83 І59ІО Спра:ва про пересилку :а Uооко -
ьк)/" монетну кон'l'Ору :цвох карdо 

~анців :tилератора Івана Лнтано-
hича , . вияв.иених в С:ептаківській в~0т8~~~~; 

o.ii:ocт:t . І75І р. ІО 

ІО85 !6604 Справа.. про повідо\.!лення КИЇВ 

ькоuу генер ал-rуОернатору uкха -
Ьу Леонті єву фактів змвживань 
Іu>агун коuан:ци секунд-uа"ора 4 І~и~~~~; 
танеева . І75І р . 



- 808 --

1 ··-~ 1 " ..... ". 
-·~ 

!0835 І753І Справа про повернення кро.11е 

:вецьІІ"иu соrникоu Григорtєu ОгІ 

є:вськи1.1.лриuірника ЛИrовського 

Crзryry , позиченого в :to1.1foi:t 
переводу і зводУ правних книг. 

I08S6 І7ІІІ Справа про відuову я1.1поJJьсь 

І" ... "~~ 
• ....... 1 •• ". 

8 zonrwr-
2! .иистоп да 
f75I fl · 5 

кого 11tщанина пеrра 'Будаєвсько о : 

:викона~и вирок rенерап.иоrо 

вtJ!сьховоrо ст npo вип.tажу 
С!оргу севоькоuу купцю Сrепану 

Яков.tе:ву . 

!0837 7913- 2 Справа про спробу Uариии Фа; -
ко:всько't nорушиrи оудс:ву справ~ 

про невиконання др;еприкаачика 

uм геn. uаНІІІ АнасrзсІ! СкоропаJ 

ськоі' П 110.if про повернення 

Фа.~ко11ськііt uаИна і грошей , 

!088!: 24686 Справа про в1111.11аrу архітек-

rо~у: учню КВрпу Ворзаковсь
коuу- а:а.цу:ваr.11я за :вересневу rpE 
rину !75!- р . 

ІО8З9 І469І Справа про стягнення коиtсієЮ 

військового rо:взриmа Je;nopa 
ІJерuацьІІ"ого з г.~ухtвського куп 

2І zо:вrня 
22.иисrоп да 
I.7SI р. ІО 

22-23 
иовtня 

І75І р. 

21- 22 

Р!И'~. 

ця ГриNрія Кзрнаухова неJІ,оУuки ~ :Юtо~~-
" 1747- !74• рр . мr-.. п 



- 309 -

10840 ІЗІ94 Справа про лритЯ:гнення до оу 
ІЦУ uоmл.Івського 1<упця Ca t.1 i liJІa 

Ідегтяревського за побиття борзе 22 березня 
j.:: ького козака па:вда Бугаєн1<а. І75І р. 

ІО84І І2ІО9 Справа про призначення пиоа~; 25 серпня 
tv r.11ухівоь1<у oonrю . ~~і~~ня 

І0842 Справа про наряд з Глухі всь-

<оЇ , Кро.11евецькоЇ , Вороиtзькоі' 

отень Ю11и11оького лоJ11Су і Нов

ородськоr сотні СтародуО:с ького 

~олку 60 тес.11ярів дм бу,nівиицт 
~в а .11ьо.nовень у гетьuанськоuу па so листопа а 
\,ІІаці . І75І р, 

ІО843 ІЗЗ89 Справа про на1.1агання житеJJ .І в 

'3a1<JJaнclilioi' сотні СтародуС:оьког 
tro.i:acy ~:вана Се1.1е~ова та Івана 

~:~~~~а Ї:о~:;:~:иг;~:;: ; в~:~~ f?51:~шня 
ІО С:ерезн 

.ry козаку Івану Бурому ; І'752 р . І- І7 

про захоп.11ення mJrЯxrnчew ІІ:У

овськи t.1 грунтів бунчукового ro 
ариша ФЄ°мра ІІИрая розrашовани f1m':~~~~~ а 
!а держа:вноuу І<ОРдОНі. І75І р, ІВ-2І 

УІсаз про передачу на розг.іЯД 

тародус:ській потсо:вій канце.11.11-

fї чо.rобитнОЇ Ганни єси Uонrовс -
оі' про неповернення П бувmи11 

оwови w писаре t.1 11ково1.1 Пострипи 27 червня 
ew купчоі' ,на П.1ЯЦ у w. ,иr.пині . І75І р . 23, 26 



~ SIO..,. 

І k."~ І ""." 
•о~•р• 

!750 р. 

10844 !3489 Справа про відправку гздяць !4 грудня 
. KDI!J по.uк?вого сотника Uанка д я§7~~ня 
чергування на Украінську Лінію. 1751 р. 

І751 р . 

!0845 !4578 · Справа про наuагtіння вfдста! -
ного поручика J.Іо.цnаБсиюго гус~ІР

ського полку JІе1.1 •яна Татару.uа 

о,церz;ати ге-rьwанськи!і унtверса 

l""'""i;;;::::-••<"t<>• ••••• 

на зnі.1.ьнення від служби з нале~~~ня
йоІ.ІУ в Кузеu:инські!І сотні Гадя 24 вересн 
цького полку козачих грунтів. І75І р. 8 

!0846 13488 · Справа про спір zи-re.ai n Во-

линоькоі сотні Чернігівського r JJ.F.Y 
за право корио-rуnання в!Аьною 

війоьJ<овою пущею з бунчуковиuи 

rо:варишаwи Доро!!!енком , По.11у6от 

і!7 серпня 
І75І -
2І Бересн 
!755 рр . ка1.1и і !Jарко:ви•~ем . 

10847 14052 · Спрзза про неттоо.nух чеІЩf n 

10848 14С85 

Но:вгоро;ц--Сі:sерського Спаського 

uонасmря своєwу архиuандриту . 

Справа -про в ідправку ко uанди 

з П!ЮІНС ького , ЮІЇвського , Ста

роnу6сько го f ЧернfгіБс ького rro -
ків для черговоі о,1ужеІ11 на Уr.. 

раУнсьtі:й Л!ні Ї на зuіну коман-

24 

І! 

• ди При.11уцького , ·.11уе1енського , 

Полтавського і ІА1ргородського 

полків , 

20 берез . t1 -

~~~~~я 28 

/І.ру~. ЛІІРд УРСР 19$5 Зам 16376 - 12r. 
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10645 14154 Сnр11:ва про кра,11.J.ку ,11орогоц · н-

10851: 18544 

І0851 I854S 

нооrе:1 у чернІгf:вського по..ІІКо~н 1~ ~~~: 
го nиозря Я:кИ).І!І Uипе:вича . І75І р. І4 

Справа про привернення гене 

ЗJІІьниw п!;цса:ар(Нєw liilxaa.1ou Скt 
ропад.сьЮІw у п!;ц;цавст:вс козакf1 

о . ДунаІtцt:в Г.пухІ:вськоr сотнf 

UИ1tи')Jp11 і ГВ:ври.11а Хоикt:в . 

Cnp11m1 про :вик.лик бунчуко:во 

го товари ша якова Троцьr:огQ :в 1 ~з - . 

~~~:::;~; ~~:~:~:а е~;:~~ч;:: ~~~~ 
зуuоnськсго . І75І р , 

1085< 19876 Справа про :вІ;цпра-гку І коu:-н 

нf\'!ського по.u:у у Задн!пров •я 2~ ~~~~:~ 
~.ІІЯ dopQrьelи з гзn.цаuака~..'11 . І75І р . П 

ІО85З !4<170 Справа про наuагання Юіри.uз 

Зуба , виборного ~rозака Красноко 

.аядинськоr со!нІ. При.11уцького 

110.1ку , o,n.epza'fи пt;цr:верда:ення 

унtверса.~у геt>ьwана дани..1111 Апос 

<ro.1a про оdwежеЮІя 11t~оькового 

пода '1'КУ з !tого w~:ина на р . Pou- 1'ИrР9Я~а 
ні , І75І р, 



- ЗІ2 -

·· 1·:::: [ '''о' о '." ["::::::j:: 
І0954 І4702 Справа про сва:аJ.1ьне за!!нят 

тя :квар.n~р у ". Глухові о'!'fце-

раwи f оо~ата1.111 Г.иухі:воького 1~~~:;я 
гзрнfзОНІ!ОГО по.пу . І75І р . ІО 

І085~ І9874 :І'Каз про пере;11.ачу на розгц 

rенера.1Ьно1.1у :вfйоь:ко:аоwу оу;цо:в 

чо.11об11тноУ иите.tя о . J.Іарт11ні:вк 

Івангоро.nоькоJ оотнf Нf:аиноьІ<о 

го no.uy тиuоа~:а ш~жо1жа про за 

хоп.1ення Аого двору і грунту 

бунчуко:виw то:варишеw Іваноu Іо а:в-0 tчня 
KQIJ, !751 р , 

!0856 !5885 Справа про передачу на розг jя;ц 

!0857 !470! 

!0851 !8535 

П{JІJІУЦЬКJJ! ПD.111\'DВій канце.uяріі' 

'ІОJІОбитноУ бун•~укового то:варя -

mа lі,ІJІ1тра llарковичв про несп-

лату ~ouy дорrу при.uуцьки1.1 1.1 і- 5- IS .1юто 'О 

щаниноw Григ.орtєw Сеwенютою. І75І р . 2 

Справа про наря.n робіmиків 

;11,.ІЯ заготІ:а.1f цег.аяноУ г.1ини .n~ я 

потреб бу;цJ:вництва :в u. Батури 2I-2Z ио:в ня 
нf, :(i'SI р. 7 

Справа про. розиа.11у:вання :ва 

.каноо:воrо ооmика о.~екоаІІДра 

!)JJІ!ІТО:ВИЧ8 на рік ' РЯАОВІ коз -
ки за фа.аьmи:виА донос І :вtдпра -
ку його на УкраУноьжу JJiпfl'J ;ц.п 

:вJ,цбуття чергово! пі :врічноІ с,11 :1 -~0.иg~i~~ я 
би . Г75І р. 7 



- зrз --

10859 І85lt5 Справа про пере;uачу у Генера 

.ІЬНИR вfRОЬКО:ВІІ:Й OY1J. гаЬ,аwз
кtв , аре111тованих у wаєтностj ге 

тьwана Юіри.1а Розуuовоького а . 

CepeiмнfR Бу;а.t Старо,цу6ського 

ПО.ІІІ'у . 

14 серпи 
175! р . 

!0860 І4І85 Справв про паwагаю1я васи.ІЯ 

10861 19600 

Q..ІекоаНJІ,рова , 6увmого копJУста 

почапськоrо коuен;а.антського пра -
.j!Jння , поси.1.аючиоь.на авоє за 

кор;цоине походження, уникнути 

виси.1ки у петербург разаu з іи-

mиwи pootlfoь101uи канца.1яриотаІ.ІИ ~ ~~~;16~ ~а 
.u. Почепа . !75! р. 10 

!750 р . 

Справа про призначення пуm

карfв д.1:я оОО.~~угову~~ання двох 

гарuат на Анхрушfвськоwу ~рпос 

'' · 

!і ГРпtН 
!750-
14 січня 
1751 р . 

10862 196<17 Справа про за11tну 6і.1оцеркіЕ 

ськоrо сотника Іван!! вази.іІеваь1 -
го яа nooaдf яачаnника коu:ая:ци 24 грудня 

Ш!ргородаЬКОГО 110.ІКУ на J':крзІн ттs~ЧНЯ 
ськtй Лfнtі' . 1751 рр. 



- 3І4 -... 1 ··-~· 1 3 А Г О Л О 8 ~ fl 
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І086 І9SЗ6 Справа npo наuагання крfпак 
Ри.rьського iroвJry Онисиw:о. Буr
кава nрнскорнrя розг.11.яд оnрав11 

про визнання походження !!ого 
родини з )ІJвоСІереzноУ У'краУни . 

I.rиoronaa 
І75 І
квt'tня 
!752 рр. 22 

'1 0864 I9SS8 ОТре;ці.rення Канце.аярf У npo 
nере;цачу на ane,;uщfltни!t розг.щ 

Генера.11ьноt.Іj' вJйськовоцу суду 
справи про шр;ання козацn~р ІО 

родинаwи поспо.rиrих с . Засухи 20 червня 
СтародуООького пОJІку . І75І р. 

1750 р . 

І086 I960S Справа про розиа.11ування вtJІ: 
ськового 'l'ОВЗJЖ!!!а АН,JІ,р!я Богає -
ського на п!Ї:оку у .рядозf 1<оз -

::.a::o:p~i::~t ~~е::~:;~~:;н~ ~і~~~:ия 
Анrонозича . І75І р. 

І75І р . 

І0866 І9336/5 Справа про розс.rfдування ча 

!086 

.10СІиrиоl кріпака Курського пов -
ту rтитrпа Вінниченка про І!ого 

лохо;цz:еНІІя з r.t . верезни Ч:ернt - ~4 ~:rп~: 
гів-ського. no.ІNy . І75І р . 

Справа npo розс.rt.11.ування 

св ідчення петра L;орозова про 

!!ого ПОХОД.ІіІ.ЄННЯ з w. Глухова • 

.,,JІ. Jl .\IJ>;t )'РСР 1911$ З..•. 1'137е- І2т. 

З! .ІІИПЕЯ 
.11иоrопада 

І75І р , 



- 8І5 - -

І086~ І9673 Справа про виділення коm-r:ів 

ІОЄ65 І9666 

!087< !9862 

на оплату І(анцемрських видз1'к·~в 

по збору · з Прилуцького полку ~~ ;~~;~; 
податr::ів за І75І р. І75І р , 

Справа про оrтис рангових ua т-

нос теІІ поRійного генерального ~§ g~~:g~ 
судді Федора Лисенкз . І75І р . 

Справа про стяrнення Із ері 

рянського сотника 1.lиколи Троци 

ни боргу за аиrо , куплене у пр 

дворного співака Гаврила rолов 

ні . 

Донесення прІІJІ.Вориого сnіва 

ка Гаврила Головні з проханняu 

Іб ЛІ01'ОГО 
І75І р . 

· вида'І'и 11аопорт для nроУзду У 25 .пю'І'ого 
uerepdypг. 1751 р. 

ІО87І І99І7 /' Справа про оголо:пенf!л на Лі 

вобере.ані:!! УкраУні указу вн:сь 

ковоУ колегfУ про пошук підряд 

чикfв на поставку в арuію продо gs:e:~g~ 
вольства t фУра~ . І75І р. 

І0872 І44І9 Справа про передачу у Г.'lухtв 

ськиtІ гарf!ізонmн'! полк затри~1а-

!І 

2 
6-7 

ного у Новгородській сотні біг- 9_r 2 січнf 
.аого со.ч;цата ,!wитра Зиmf!якова . І75І р . 5 
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I087S 2ІІІ5 Справа про ре~онт і Сілагоус~ 

рf й шляху для проїзду у Г.vухfв ~~ ~~1і~~ 
геть 11ана КИри.ztа Розуuовського. І75І р . 15 

ІО874 !3494 Справа про на!.!агання .Qбеt1сь 

кої полкової канцелярії припини 

ти посилку козаків полку наче~: 

гову СJІ.ужбу за~.~іс1:ь дніпровськи ч- 14 черш 11 
форпос тів у &ідніnровья. 175! р . 

І'755 р . 

10875 Повtдоw.nення канце.пяріУ у 

Доuову еконо1.1fчну канЦе.1ІЯрію ге 
тьuана Кирила Розу:.ювського про 

висиJІку у Генера.uьний ві ~ськови і 

суд сві дкі в у справі зJІодія Ва Іб вересm 
силя Первоmика . 1755 р. І 

175! р . 

!0876 2ІІІ7 СпраJ!.а про вияв.11ення у козак 

Козе.шщ~:коУ со тні: КИУвського 

поJІку ~тапз Чирвона доку1.1ента 

з титум~J it.щepa-roDa Івана Анте 

. новнча ra nepecиJlR'; ї:ого У 1.1 ос - ')86;Еf;~;-
ковоьку контору Сенату . І751 р. 

IOf.577 2ІІІ8 Справ_а про передачу на розгJJ д 

ГенерзJІьноwу Ві:і!ськовоwу судові 

. проrnёнія )вsна ЮІцsревs , І<swер
динерs ве.mкого князя rвsна фе 

доровича , про несплату йоwу <lof 
гу ніs:инськиw купцеt.1 Феодосієw 

Шsтtєu. 

др1•. !11\Рд УРСР 1985 3>м.М31G- І2' 

Іб-28 
квітня 
І75І р . 
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Ко••••••"' Про~•· 

108'7' 2ІІІ6 иатері-а.ііИ про повернення жу 

р • єро11 Івано11 J;Jа.1аєвиw грошей , "' заJІИmи.ю~сь вt;11, оптаи прогонів rт :квjтня 
4 травня 

вt;ц Г.1ухова до Петербурга . І75І р . 

ІО87~ 2904З Спраза про побиття сино11 

бунчукового товарм111а /.lamtєu 

Доwонтовичеu кowtcapa С.1аби11с:ь 

коі' сотні Черніnвоького по.uу 

Гаври.1а Стетченка t ЗSХОП.ІеІІ!fЯ 
ЗІ оерп11я в нього зfбракого коноиоrенrоь 
22 :иовтня 

КОГОПО;!lЗТКу. f75I р. 79 

!080: 29044 Справа про mукання козацтва 

ПОСПОJПН'ИІІИ О . /ljTIНIB Г.ЛухіВСЬ 

мі' оотяі , пі;цданмwи Пустинно-
берез нп-хар.tзuпіі'воького rзuа.иfі'воьког( 7 вереси 

wонаотиря. Г75І р . 40 

І008 28968 Справа про повернення ,110 Jlochi: -
ви гезе.Ія архітектури ІвS11а UeJ 

· гасова піс,1я закінчення ро6fт 
rто реконструкцtі' ir . Г.11ухова , п1 Іо-2і2с:~g: - z-5 
веnеноl пtсжл поиеж! І748 р. Г75І р. 8-ІО 

Донес ·ення ГОГО.J!ВСЬRОГО сот 

HИRS 'Ои;rиwона Іtа~ОНСЬ!\"ОГО про 

повсrа1111я козаків ооrнІ , nxt 
· вtдwови;,;иоь визнавати ~ого сво ~24 квf'і'ИЯ 6- 7 
оотникоu. f75I р . П 
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I08R 24894 Справа rтро спустошення лfд-

IOSS: І4708 

Ьани ІІИ староду dського полкового 
писаря л'етрункевича сіно:аатеіі 
генерального військового осаву 

ла Петра ва.Вевича під с.п . ІJер 
нятщиною НозоІJіськоУ соrні Ста 

родуdського поJtКу . 
4 червня 
І75І р . 

Справа про передачу на вико 

нання стародуdсько!.Іу 1.1агістраТj' 

донесене-я ризького купця Якова 

ТІсене npo с1'ягнення dopry з 

• 1аародуdоьких міщан Ан;дрія Сам Іс!І .~истоп да 
нка та І:оена З13онникова . І75І р . 4 

ІО88 267І7 Сnрава пре передачу в rен~р -
JІЬниІ! вtйськовий суд О.~!ексія 

. данилова , надісланого з г.цухtв 

ського сотенного прав.иіння ра

зои з uатерів.uами про орган!зо 

вану ни1.1 втечу на Лівоdервl':ну 

УкраЇнУ селян-кріпаків Рильськ 1§ ~~~~;~, 
го і к,урського пові.- ів /І5 чол , І75І р. ІІ 

ІО885 26438 · Справа про видачу ловіренно 

І0886 26459 

wy при,11уцького полковника Григо 

рія rа.uагана паспорта ДJlЯ поїз 5 серпня 
JІ.ІО! з Г.JУхова В Се:вськ . І75І р . 

Справа про видачу Олексію 

Аксьонову , dувшому канце.uяриоту 

Канцелярі"Ї uін:ісrерського пра:е

.tіння , подороz110У на проУзд :аід 

Глухова до К:Иєва . 

lІр1·к. ЛІІРД УРСР 19$(; за •. 1*316 - І:h. 

4 6е~зн1 -
22 ;щtтн 
І75! р . 



10887 264 1і0 Справs про видачу с.яуІtІІТЄ.'m 

братів ToJJc:rиx !lзксиuу Qрлову 

паспорrа на пров f з до №скви 5 
бочоr< червоного воJІоського вин 

1088 26672- Справа про надання абmиту 

вUісько:еоuу канцеJІЯрис:r:1 !.іихай ч~~;~ 
JJ.Y Еутовськоuу . !75! р , 

!088 26773 Справа про видачу Uойсею Че -
касову пацпорта на право пропи ~Іт~~:~~ 
вання на Лівоаерев:нfй Укра Уні , Г75І р , 

1089 26779 Справа про видачу паспорта .uя 

1089 26680 

V 

поІз;цки в Петербург посланцю 

козаr<а Сребрянсьr<оУ сотні Пtм

луцького ло.'ІКу Федора ЕогуІ!Іа 

для передач і лис,тfв його брату 

І.Іакоиuу , піnчоuу f iineparop::ькo 4_7 .1Ютог 
175! р. 

Справа rтро видачу паспорта 

служите.;~ям купе-ра і1111ераторсь

кого двору васим Васютинсько

го д.11я noI:mRи у пеrерdург. 

З грудня-
5 .11ютоrо 
І75І р . 

!089 ?6714/2 Справа про виділення коmтfв 
на утриuаНJІя ко,1щцн11кtв глухів 

ськоrо острогу , я1<иu заборонен 21_24 січ я 

просити в ІJіоті мш1.осrnню . 1751 р . 
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1 ··-~ І •)НА<• 

•О•<ро 

КроІ••~ 

!750 р . 

І089і 267Н/ Сnрава про передачу в Генер1 

д.ниі1 вtііоьковиR оуд де:в • яти 

rаІ\цамакtв-запоро~щfв , лересда ЗІ груд,н: 

них з nохі,цноУ ка11це.~ярf1 rенеН:!JІfJ~езн 
1.1айорз Лукіна . !75! р . 

f75I р . , 

!0894 267!4f Справа про передачу в Генера 

.ІЬНИ~ :9НІСЬ1'ІО:ВІІ !і суд гаJ!,цаuаки 

- ззnороlщп дениса РиС!а.1ьченхв , 

І.арео~ то:ван.ого у 3адніпров • і' коu 

пані йцяuи І ко11панІйоькоrо no.11 
ку. 

!7-23 
грудня 

І75І р , 

10895 267r7 І Спрзва- про ого.Іо!ІІення на Лі 

ІвоС!ере11:нtn 1крзУнf розшуку xo.iio -
пика Нестора 7111ка.1ею:а , якиJ! yr к 
з-лід_ ареmту в Еконоw.ІчнНt кан , 

це.~яріУ rетьuана Кири.1а Розruов .r C!e.i:~~r 
ського . І75І р . 

!0896 267!7/' Сr1рава про арешт ус . Ордов-

цf Я11лоп,оькоУ oo'J'Нf НfЮІноьког 

lnOJi11"y чоmрь_ох С!tгтх ое.~tян-крі і§ ~~~~о 
паків кУрського повtrу . !75! р , І8 

ApJt:. J1\\P4 УРСР 19і6 Зt o. Jot376 - 12' 
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JІ.•аООІ'О" 

ІО897 Z67I7/ Справа про в,-ечt гавр;~JІа Г.1а 

зунова , ІІ'рtпа!І'а се!І'ретаря r.iy - 22 rрУдн 

• хІвсько.f рахунковоІ коuісії фе - 2~7б~пня 
д.ора Коз.1овоького. !75І рр . І7 

І75І р. 

І0898 267І4/ Вирок11 криuі11а.rьних спра~, 

. ВИf!ЄСЄЯt Ге11ерЗ.U.НИU ВВіСЬІІ'ОВИІ 

суд.оu f 1щ11Іс.1анІ д.~я зaпiepnze t;-

NЯ у Ге11ера.і!ЬІІУ вtі<ськову канце Н ig~:~~ 
мрfІ), І75І р. 118 

І0899 267!6 Іlаrерtв.11и про кІ.1ькіст,ь кар-

них злоч1111цІв і хід розс.11ідува11 9 січня 

JІЛ і'Х СПР8В В судах Лfвс6ереі!ІНС зrи~НЯ 
Ук рв Уни . І752 рр. Пб 

ІО9С !9878 Справа про спробу геrьuана 

Rир11.11а Розуuовсьхох:о зuіниrn по 

fРЯJІ.ОІ'і ВИП.ІІЗТИ ГРО!:!ОВОГО J НЕІТУ- 26 хвІтт: 
ра.п.ного аа.1уван11я Низовоuу Вііі 6 !'равІІЯ 

ську Sanoptзькouy . Г75І р . 

ІО90І I981f7 "Справа· про торгові оцерацtі' 

. ~оноuІчно.f канце.rяр!J гетьuа н:~ 

Кири.11а РозуuоБсь~а:ого /закуnЮІ 

на Сечі со.11! та наuІр продаtи в 

Криu овече uac.10 і купиn1 та u 

вино/ . 
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·· 1 ":.: І ·"·· ·"" І 'Р"" І '""'"'-1 -;;:::-"." ••п<І• J····· 
!ООО< Справа про з аdорону про'l'е1щ Ї 'і!1 .ІИПІІЯ 

t по11ерн&инл про'l'екцtаи'l'і:l! до .fз5~;Ітнл 
l!ИКОНаН&Я ;!!,ерJІаl! НИХ ПО:ВИІІ!ІОСrеІ . І758 р. IS 

ІО90~ 267І7 / Справа про ви)'tану ROl'J'l't в на 

у'l'риuа1111я КО.11.О)'tІІИкJ:в г.11ухІвськс 

го острогу" яwиu заборонено пре 

СИ'l'И в ufctt Шl.J:OC'l'HHD. 

ІОООЦ 26717/ Справа про nepec11.:::y ~· Севе~ 

ку nровінцfйну канце.111рJю 6ігдс 

го крtпар;а гр . ЧерІ'иmова Лаврі 

на Ьіазниченка , зириuаногс в К! Іо -

rsчервн 
!'751 р . 

.~:евецькі!і co'l'нf Ні~шнсьRого IS чеrшня 
ПОJПІ"у . І75І р . 

10905 267Гl І Спра:ва про переси.пу в г~-

хtвськJ гарнtзонну к11нце.аярfю 

2-Х 6іІ'.ІИХ COЦB'rfB , З8'1'~.t.ІЗНЮ а~р~Jня 
1 CrnpOA.f6Cькouy По.ІХу . !751 р . 

ІQ!Об '26717/ Справа про вщ~і.11ення коштів 

на х арчування ко.11о)'tників глухі~ 

ського ос'l'рогу , якиu зз6ороне

но просити у utcti іf!.!ОСТНню • 

.!І.ру•. Л>ІРlІ. ІКР 1~ Зt• IUJ6- IZr. 

24- Zi' 
липня 
!'751 р . 
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109а7 26720 Слрзва про ого.1о;ення на ЛІ -
вобережнііІ 1краfнt розшуку крl 

лзкtв асессора k~знасfя Сиr!на 

7 чоJІ. . / , які вбили свого пана 

І· втек.n1 з N'ооковоько У по.11 t ц1.1еР. J ~~f~~~я 
тероькоі' ;;анце,;ярtУ ; !751 р . 1- 7 

про видачу коwан;ц.t Первrого 

московського nодку подорожноі' і 

po~elf на повернення з Г~ухова !8 березн ~ 9- 13 
ПетерСіург . І75І р . І4 

!090 Z78C6 Справа про на;цання чину знач 

сового товариrпа старо.цуСіського 

о.шовоwу канце.u1рио.~rу Григорію 2§ ~g;~~ Да 
;авицькоJ.ІУ . !751 р. б 

ІО9С. 282!8 Справа про переоидку у Во.1о:в1 

юuІсію колН донесення переяс 
а:вськоІ по.ако:воУ канце.uрfУ пр 

п.rзту 120 во.rІв , взяrих в V37 
• на потреСіи apwlf у росJRоьки 13 берези 

;улцf:в Чегу.:~rtна f Суши-11tна . !75! р. 

паспорт шаірарю wає тностей г -
тьwана КИри.11а Розу11овоького на 

безL.'ИТНИІі провіз у Кр11 11 ІJ ЗС.ІІа 

t тютюну та з КриІQ' - вина на 29 :верес 11 
nоtреби геть11аноького ABDPY . І75І р . 
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І"."ш.і -;;;:: .. , ........ . 
I09IJ 27810 Сnрава npo nеревJ;ц вJ >\ськов1 х 

кatщe.tЯpuo!'in Коряія Я11овоькогt 

t Григарtя Трусевича на с•уиСSу 
в Доwову eico11ow:iч11y канце.:ІЯрію 

ге1ь11ан<~ Ю!ри.1а РозуІІОВС!.Коm . 

І'750 р . 

ІО9І2 27347 Справа npo nерехачу у г..ухіІ 

рькr гарнізонну канце.wярію 6.і г 

І2 .ІИІ::!'ОПІJІ.8 
175І р. 5 

~;~"~:~~н: ~::::Jl:::;J::;.CE ~Г~:: 
кового суду . І75І р . 

ІО9І3 00534 

І75І р , 

Сnрава про спробу С.'і ідчоУ 

про во,;~и кo1o1JctY адерЖа!'и гроші 

з козаків f С!'!ІІJ!ІІНІІ КИІвського 

по.п<у за роз;цані І1о1 у І737 р . 

шкури во.~tв і кане!! . 

ІО9І4 ЗОІОS Yti:aз канцер~ріУ .ІІ011ові!! еко 

11011t1111tn канце.1,11ріІ ге!'ь1о1а11а 

!Ири.~а Розу11овського про пере;ца 

чу У іІ на розг.1яд оправи про на

wг:~ння вНІськового канце.1,11рис 

!'З Се11ена ЧуІ!кевича повернути 

грунти свого покtnиаго оатька , 

захоnJІенІ в • .111ну.10111 кн . Іі енmи 

APJ•· /l \\l'Jl ІКР 1986 з.". МЗJG- 12r. 

ІІ .11истоn,~а 
І75І р. S 
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!0915 Справа про ого.rошення по JІІ -

вобережніІІ: Vкра'fнІ про здачу на 

відкуп приОуrкових сrатеІІ у Ба 

турянські\'! і Яuпо.1ьоькІ!1 рвнго-

КроІ• •• Ko.i ••«•• п.,.~•-

Dих волостях геtьu11на КИри.11а Pt1 г-22 cepni h 
ЗУLt0ВСЬІ<ОГО . 1751 р , 

ІО9І6 29460 Сnрава npo звинпsчення ЮІtЕ 
и Лfво6ере3но'f ТКраУни Сави 

Чеwернсова у провозі в ІJу'l'!В.ІЬ ~~ ~~~~1 
П ' J!П! відер горІ.1~rи . І75І р. ІЗ 

ІО9І7 30602 Справа про nовернення на с.11у І;!-

109IS 30051 

60Вї посади сrарmин І мwпаній 
ськогс по.11.ку , ю:І 6у.11и у 'ї747 І . 
уоунуті з них по доносу ПО,ІШОВС м ;~; 
го осаву.11а 1Ь!хаІ!:.1а Саwонаса . 1751 р. 20 

Спрзва про спроеІу киJвсько'f 

ПО.1111'0І!О Ї канце.1яр!У в ЗВ ' ЯЗКУ 

іззВRінченняuеn!де11ІУ Н83а 

порізькіі! Cfчf з11et11Dt1m поси.1е 

.ні наряди н:з прикордонних .фор-

f750 р. 

25 вереси -
i:oвrnя 

І75І р . 

10919 Z72~ Сnрзва про наuагзЮІя Оуввrих 
І.вІ;цкупн11кІв Cawi:A.1a 11е.1опоно:ва 

з товари!<ІаІАІ ОtЯГТМ з .ІОХ:І!ИЦЬ

ких греnів -кулців хоuи Іванова 

t його зятя ДLtиtpa Богорова то - rt JІИnня 

гового uи та , недоn.11аченого У fг5~чня 
І747- 1748 рр, f75I р . 
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1:::1 '"°"""' ,."" •. 1::= ··=· І ." .. 
І75І р. 

ІО92< Справа про переаи.11ку у 11ос -

ІО92І I2<i88 

ковську конtору Сена ry ;цоку11ен 

rJв з _ти туJЮІІ J1111eparopa Іва на 

Антоновича . вия:в.иених 11 архі.вt JI~~~~o 
Грузинського гусароького по.11ку . 175І р. 

1750 р. 

Спр11ва про передачу на роз г

.1.1111. rенерам,ноuу в J ~сьІІ"овоuу с, 

дові скарги о:вящеJ.1111'8 ~rІя дис 

нисова про пограбуваннs:~ Яого он 

на вНеьковиІІИ товариmаuи ~оси 9 m1crorr;:iz а 
11011 Сухоцькиu тв Jвоноu Рутков іЬ5~чня 

І75І р. 

ІО92 ІЧ5І2 Сnра:за про nере;цачу ;ц.ІЯ :в11ко 

панил нfr.~ІІСькоwу rрецькоиу dpa -
сr:зу ;цонесеянІ! яfІ'11!11ського куnл 

Івана Ко11бур.1ея з прохаІІПяІJ ст::~ -
m j3 СПа;цВІІ! НІ! т- ~1'~"'1 ""0 КУПЦЯ 

лнао t асія П:Зкоm заборговані no І5 листоп ;цs 
к Н!ним 75 крб. І75І р . 5 

ІО923 ІЧ576 Спрзва про ззrр111шу на V11:раї 1-
ські11 Лінії пона;ц завонниіі стро. 

~~;а:~~е~':;;~~;;;:ь~о:а~~::; t~Ч~ !О 

.Іру<. ЛІІ.РД І'РСР J'ІМ Зам М.116 - І Z... 



10924 14205 
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1750 р. 

Справа про спір СІорзенсь!І'ОГО 
протопопа Івана ДуеІ.rююького за 

аіноноаи у степу пtд о . Кр~:~ои 

лtвною Борзеноьно1 оотнt Нtиинс -
!КОГО ПОЛКУ З П0.11\'0BlfltKOW ІіІ НОІ.!"=" 

панНtсь!І'о.го попу Гнатоw Ч'ао1ш-

<ом , аеІmиrованиw ніzиІЮьхиw оеІо - 21 гр;,·дw 
І;!ии Івано!І ае.~шЧІІ'ОВОЬІrИW та гро r~~'І'НП 
j:.taдor:i ІІ'раси.1fвсьЮІх козаІІ'tв . 1751 р . 66 

175! р , 

10925 25574 Справа про заrоrtвлю рfчногс . 
аласу продоDОльства д.1111 потреб ~8к;:~:-

1092 3963 

етьwана r його двору. 1751 р . 75 

1750 р, 

!J:at-epiaJІИ про розrа~ування 

о.о:і:з росtІfсько1 ерwІУ , оооеІо-

и :t ск~д. ІІ'ОWЛЗНf ських ПO.lll'JB !~~~тн.я 
а зеІfр порц!іі і раці А на Ух IS .ІИС'І'опа 18 
триuания. 1751 р, 168 

1751 р . 

1092' Спра!Jа про роз~:~ук на Лf110СІе-

JеzнНІ У!І'раІиt чот1:рьох га!Цаwа 
ків із загону вий напав на 

орендаря с . J.исинlІ"ович !в на те 

риторіІ Речі Посnо..tИтоУ . 

'\?%!~""" 
22 сtчня 

!752 рр. !4 



- 628 -

['·""''1;.= ··=· j ····· 

I092f І8 Вt11.но2ення хо.11езького paJtІrn 

ІО9 29 6І20 

ІО9ЗС 86 

1093 35570 

1ta Григорія Теп.1овз про неоО:хі;r 

нtсть на!Іяяти робітІІИкІв-чорно 

робіЕ та провести нзбір тес.JJЯ

рів і пн.пьщик:ів д.tя роботи в 

wаєтно&тt гр . О.1екс t я Розуwовс~ -зо JІИСтоп да 
кого у w. Козе.~rьц!. J75I р , ra 

Спра;аа про перцачу на розr 

.ияд управи'і'еПІ кінних заводів 

cёкy11,1-porw!orpy КінноУ ГваРді 

.фон -Лоосову ·О прави про храдіик) 

його п:ід•еr.1кw lllixa!tlow Нечає-

;~:е:~~;:~с::~н~0;::и~к~~::;н< fr~{Е:дн 254 

Справа про 1ннІf·р тео.1ярtв :і 

ПІі,JІЬЩІ!!(fВ Д.ІЯ роботи в WЗЄ1'НОС і1§f!АНЯ 
ri гр . О.Іексія Розу-wовськоrо у 2І вереси .. Козельці • І75З рр. 65 

Спрз:за rтро на11аrання .m6ець 

ко-го со'і'Ника 9аои.1я Си.uича при 

вернути у n:i;1U1.aнcrвo козаків 

Бі.11оуськоУ сотні ЧернігІвоьког ~~~~дня 
ПО.І'.!КУ Федора Я:нченк.а J Пархо1,ІQ 

fі~~н;. Сер.цюченка . по 

Справа про t1ап1:1д rаІЩаwацьк 

го загоfІУ на дtw сотника Бі.rиц: 

i;o'f сотні По.t!!Іі!СЬ!іого по.пр;у І~ ~кrв~: 
лама Кота . І75І р . ІЗ 

Аруж. ЛІ\Рд УРСР 19" ЗІ•. N3i6 - 12t. 



- 829 -

10952 Справа про ~а.иьшиве ого.1011ен 

ІН я ко.1одннкоu Іваноu К~вцеw та 

1КЗнце.1ярськиw учнеu 1ва11оw Еогз 

е11ськиu "с .11ова і дІ.113 Гооударе- ~~ ~rт~~; 
8 

tва". І75І р . 9 

ІО9SЗ Сnрзва npo ви11огу СевсьwоУ 
ровJнцНіної канцемрJУ висJtаrм 

к свід~~::а в сежреmнt cnpaвt , 

ocno.1иroro с . JІипова І.о.жина 4 вересня 
!ПеРtІоУ поповоУ оот11J Гадяцька- f~~fтня 
о по.п:у Панька ШІкаренка . !752 рр. !5 

1095 257!5 J.Lатерtа.пи про утворення при 

енеральнtІі вtйськовtі1 канце.11.Я- 6-ІО 
!У прийоwноЇ д.ІЯ. вtдвtду1ачtв . ~r;. 

!0985 7529 Сnрзв~> про надаІіНя rенера.1ь11 -

10951 7528 

SJ вtІІськовоuу dунчуиноuу li.eu • я 

ІУ Оdо.11онсько11У ДОЗВО.111 дм поі• -10 ЧЄр!!ПЯ 
J:tr:и на прощу. · 175! р, 

Справа про за:~:оп.11ещ1я При.1111 ь
киu Еатуринсь!І'Иw wонаотиреu тр ох 

n!дсусідських дворів у о . Спа-

ськоuу Г.1ух!вськоУ оотнІ , на.1е -
них знзчковоwу товарис~у Ні1шнс .J,2 г ч;Е~~я 
кого поюсу Іваяу ОrІєвоr.коuу. !75~ р. 



ІО937 7527 

- зsо -

І .... " !" ... "~, ... .... " ···-1····· 
Справ_а про nегцзчу у Нf:аинс -

~е грецьке-СІрзrо mo t!ИІ.ІОП! нІl'іИ -
~ького по.uового судді васиш~ 

!КУ.v.аковсЬ!І'сго приоІІ"орити розгJLІІ 
1:1о го спору з купцеw Іваноu Kou

~]pJІeєw про веспJІату гpotiert за 
~уп.11енІ во:11и та maxpa;~crвo при 

~упfвJІі ~.ая нового вина . 

26 черви 1-
23 ЖОВ'l'Н 
І75І р. 

I09S 7526 Справа пРо несп.tа!')' ооавfJІОІ.І 
Ь коІ.ІПзн!РсьJrого no.o:y Се1.1ёноІj 

!0939 7523 

ІО94С 7ЗІ4 

• СИПОВИІ.І nopцf~ і paцtri І\'ОІ~ІПані Si- II черt!Н 

1ю ВасиJІЮ Бо!>;. Г75І р, 

епра'Jа про невиконання Іоак1 -
.wou Еродqькиw , СІувmнw сwі.mнсь. и1.1 

управиrе.;;:еu Ю!єво-Печер::ькоr 

.1!3ври , pfrJeнюr ~уСІенського по.~;: 

ковсго суд.У про випзат,у коuпен 

сацІІ З'!. поеІиття сwt.1111нського 

стрі.~;:еr,1_ького ота1.1ана Се1.1еиа 

_передерія . 

І.І.атері:а.11и Ko1.1iofY "о разеІор 
.v.авочнЬІХ и других оеІивате.r.сfшх }?5~~того 
wест" у w, Г.11уховІ. І76І р, 4- 7 

Спрз~а- про Зcitp капцелярськ 
го Г!одат!І'у з н'аое.Ііення ЛfвоСІе- 25 січня 
ре:в.І!оУ У'1'('~Ун11 І poзпonf.v. зJСІр~ ~5J"fчня 
них !':О<ІІТЇВ . І752 рр . 2* 

.IPJ"- .1>!.РІІ. УІ'СР 1986 3•• }t3Тб- 111 



!094 7ЗІЗ 

- ЗЗІ -

Сnрам про onrody абmитова
ного буичу1шеоrо товариша Ce
we11a БІ.1.JПІського стягrи борг 

з n11саря коuор речицьких !.:зт- ІЕа~=~Вня 
вія Буrwана . f75I р. 

П1!42 78!2 Справа npo орга11JзацJю у 0,11 
До6рянцt Ро!ІсьІІ"о1 сотні Чщ:~нJ 
гівсьІІ"ого nову · се!І'ретного роз 
11уку розІІ"о.1.ь11;щьІІ"их свценикfв ~811 ;~~:л 
з -за кордо11у . І75І р . ІО 

!094" 7ЗІІ Справа про скасування вик.ІПІ 

·ку у Г;~ухів ві\!Ськового ка1ще- 2~ ~~~~~ 
.uярисrа Федора Кониського . І75І р. 

I094L 7SIC Справа про повер11ею1я баrь-
ковf затри1о1аного у 11, Юtєвf бt -
.11ого оина осавула П коunанfІ:!сь 

кого по.11ку Сеuена Йосипова Ва -

!0945 7809 Справа про nере;цачу 1н1 розг 

щ Генера.11ьноІQ' вtі'сь:ково1~1у с 

;цов і чо.1обитноУ бунчукового ro 
вариmа Rкова заmр1<е1шча npo 

20 rравня 
IS червня 
175~ р . 

Cntp за лосач своєУ локfйноУ ~~Ї:ня 
!Jtруа:ини з УУ баrькоu вfІІськови1 rраввя 
товариtrеu Івано.~ Пухо:вичеu . 1752 рр . 



- 532..,... 

!094 7008 Справа про зобов ... язання nри-
і.Іуць!І'оУ JЇО.ПОВО f !І'анце.rярі f без 
зnол ! кат. розподі.111ти спадщину 

~~~~й~::а~:т;а~~~:~енка wІи 4;~;f~~ 

!0347 7SСП Справа про ПООІИtU обwущиру 

1····-·1-;;= ........ І ····· 

Вання Іо:r~;цацмсН! рот! І Генера- 4-22 
~ьнl ~ віі!Ськов!Іt wузиці . llii"~. 2І 

ІО94 7S05 · Справа про nr.мтяrнення До зв т

Нооті збіРІІИКfв nо;цаткtв з Ю1Ув 

ько го t При,1уцького по.tкІв за І 4 -І7 
недо 'f wки ~ І750-І75І рр , !}~і"~. 

ІО94 ! 7SC6 Справа про в.1аЬІТ}'1JЗння ново-

ІО950 7304 

nрибу.1ого wайотра no будfвrоtцтв 
"'8!ні:в і Ёо;ця11их wз1:111н 1огана
:!ІрідріхЗ Гер11бергеРа , 11аRняrого 

па три роки д.rя ОоІУ»:би у wаєтноt -
'rях гетьuана Rири.1а Розуuовсько І травня-

7 J~r~~ 

Справа про збір конеІі. д.пя 

оотавки в ід кордону ;цо Г.1ухоnа 

о'fзд;у rетьwана Юіри.;:а Розуwов-

АР1•. 11.ІІРДУРСР 11186 Зам. Іt316- І:h. 

І3 

ІЗ 



!09 5"1 7303 

- 333 -

Справа про забудову генера

~ь 1н11.1 ni йськовим бунчучним ОСіо
~онськиu прову.д1>:у до дворів хор н-

1ого rенера.иьноУ вНІськомУ ар

тн.1ері У Григорія Ко.tогривого , 

!в ійськових канцеляристів Клима 

Кр.а~ • •• 

· tва.іковського і стефана ПІроцькоr!.~2;ЇЇ~ 
го та грека rванв Леонтієва . І75І р . 

1095'2 7:3002 Справа про передачу на розг-

Іляд у rенера.цьниі! війсьІ<ови!! 

~ уд чо.tобиtноі' бунчумвого tовв 

. lPиma Івана долинського про опір 

а спадщину покtйного брата з 

і.ого бездітною удовою . 
І9червня 
175! р . 

10953 7301 Справа про реwонт греб.іі 1щ 

ІР· Ce!.!wi у НовомлкноькіІ! сотні 1~17 
Ніжинського по.uу . чгrsія р . 

!095 7299 Справа про за uі:ну ч.;енів при 

!0955 7SCO 

утствія Генера.tьноrо військово 

го оуд'J. 

Справs про mахрайськи!І прода 

унчуковиu товарише и стеІjІано 1.1 

арпіко ю греку Dpiltl Дwитрієв у 13 червня 
.ояцу у 1.1 . ГщховІ . 1751 р . 



- ЗS4 -

·· 1 .".". І ," 0
'""' ," І 

n/a ••••ра . 1'"'"'"1-;;;::: аи<t<" ••••• 

!0956 7296 

!095 7297 

!095~ 7296 

10959 7"295 

Спра11а про передачу на роз г 

ляд ПІJ.ЯJІУЦЬКУ ПОJІКОВУ канце.пяр ю 

чо.106иtноУ абшитованого Сіунчу

ковогQ. rоварнСІа Івана Бі.mча п о 

напади і захоплення ~ого uайиа 

удово ю е1Унчукового товариша 1?\~~~:я 
~росjнією Нарковичевою. 1751 р. 

Справа npo передачу на роз е 

.11ідування Fliroiнcьr; i й полкові 11 
канцелярt У справи npo шукання 
uалоросІянс тва Яково1.1 Самсона -

Справз npo rтересилку у Сумс1 -

ку ПОJІКо:ву канцемрію на;ціоJІанс -

го з vоо ковськоУ гуСіернаь!'Со У 

5- !4 черв я 
І75І р . 

11:анцеJІярt'f 1:ите.хя u. Cy1t11 Прокфа . 
ЛІ!С'ТОзського , ша хр:з \ІоЬ!':и прода f~ g~Ei~; -
ного у ІJоскві в рекrути . І75І р . ІО 

Справа rтро передачу не роза 

.11 ідуnания Глухівського соrеннQ 

го правлfннп оправи про ~;JЗУ.р ай 

СЬ!<:!іЙ 11рода1І Cf H01\"0CY ГJ1ухі вс ь 

ю1w :tи~e.uer.t вас11.це 1.1 Торолцем. 

Jl,py•. Л ~РД ІРСР І98б З•~. 1"376 - 12r. 

4- 18 черв я 
Г75І р , 



- 355 -

ll••••po· 

ІС$6С 7294 Спрзва про напад управнте.nя 

!іИЮІТИ R:артеп на хутір гетьwа1 

ського. nt:ui.aнoгo Васи.ІЯ Корав

чевця пtд u. ff1.1110.11eu іІІ.ІТJо.n.ськс 

сотні НtWІнс:ького по.rку і: спре< 

внвез:и Rого разоw з ро;циною і 

uaй11ow у wасі'НОС t іІоскресенсь 

:~~~ wонасmря /Нового IЄP'/Ca.r;:rJ;j~~~;~я 

ІО96І 7293 Спре:ва про вtдwову ш~те.11ів 

с . 'DІницt БахuацькоІ оо~ні Ні 

аинського по.uку ЛндрІn , I.11,11f т< 

Федора ХИ.tЧенкfв вtд nовернеюн і3 ТЕ~~~~ 
в козацький стан . !751 р . 

10962 5845 Справа про зоС\оБ • язання Ко!:с 

вого отаwана повернуrи иа:іно , 

захоп.1еие-запо~Jщяuи j піддан< 

го rpafa ОІексія Розуuовського , 

инте.ІJІ со'!'енного u. ЦнеІу.1Іва 

Ш!ргородського по.rку1 Тнwос;а ua 
зана. 

10963 5846 Сnрава про з • ясуваиня причиF. 

23 трав1 я-
1 чер:еня 
!'751 р . 

звtnнеиня з-nf;!f. аре!І'!'У у Юt!і!нн 19 '!'ра"Вн 

оькt:t ооtн! Uо.11rовського ПО.ІКУ 3j76f~ия 
запоро.иця іі:анн.rа Бохинника. 1752 рр . 

ІВ 



- ЗSб -

···1 ," .. ". І ·"о' о "" 
п'n •Q••P• ' 1'""'"""1-;;::: ••<то• ••••• 

10964 5847 Справа про зо6о:в •язання кошо 

воrо ота1.1ана розшу;сати зanopozi;

цtв . які nрив.часни.чи де-які: ре

чі арти.п:ері1 Ново...{:іченоькогр 

ретрзнmеwенту , 

1750 р. 

5- І7 січня 
І75І р , 

!0965 5848 Справа про вбивство заnорои- 3І грудня 

ЦЯJJІt драгуна Ор,ио:в::ького полку !~5~того 
rав~.1щ давидова . І75І р , І4 

І75І р , 

10966 7327 - Справа про ЗЗХОПJІЄННЯ 6у нчу-

І<ОВИU товариmеw rвано1.1 журавкою 14 травня 

~ВОХ ПJІЯЦіВ У НОВГОродСЬRОГО г~ІУдня 
ві!Іта панаса Томи.1овського . !75~ рр . !4 

!0967 7326 Справа про заміну в Рахунко-

Івій коuІсt ~ бунчукового товари-

11а Федора Чуйкевича бунчуковим 2~ ~~~~:-
тоБариmеu Стефано1.1 ~.uябкою, І75І р. 

10968 7З25 Справа про ві;цwову козаків і 

поспоJJитих о . U:ефо;цjвки &:ептакt -
ІС ькоУ сотні староду6ського пол-

ІКУ- реuонтувати гpe6Jti t uости ~\~~~~я-
. ~на mяяху з Глухова Б стародуб . І75І р , 

ApJ•. Л І\РД УРСР !ІІве Зоw N376-12т 



1096 7З2Ч 

ІО97 7322 

ІО97' 732І 

ІО97' 7320 

- ЗЗ7 -

Спра!НІ про спір з СJwськиu 

о,11коu за иа.1еа:ність о . І.1иці і7;?ня 
~~к~п.rату на.1еинnх з нього недо -W~~н~. 

Спр1ц1з про в.uн:~тувания горо -
ника , Р.адf <І"·.паноrо з Uоокви д.ая 

постачання городини 11а кухню 
2 2 Т.[ЕВЮІ 
б червня 

геnuана КИри,11а Розуuовськоrо . !75! р. 

Справа про передачу на розг 

.щц гдухtвсь!І'оuу сотенноU')' прш -

.1інню чо.1оdитноУ цигана Пав.1а 

!.Lащен!І'а про спtр за посаг с:воє 

доЧЮІ з- dparow П покtІtІного чо 
.11:овtкз_ циrаноu Пав.tоu Боdочеи- 5 червня 

!75! р. 

Справа про ареmт г.1р;fвськиL 

сотником де1.1 • яноw Турянськиw 

дві ку~и горі .nrn у dtнчукового 
І- 19 черв 

'І'ОВЗ!JІ!:J'В Івана Ао.ІИиського . І75І р. 

65 

' 7 



- 838 -

ІО97І 7SI9 Справа npo нa;цamflt ніІ!Иясь1н -

ІС975 7ЗІ8 

ІО976 7ЗІ7 

І\877 73Іб 

І0078 7ЗІ5 

wy греку CauHt.!Y ІІе.rеnонову до< 
во..у вивезти з Новгородсьноr 

сотні три 6а!!даки диного каиен1 j~ J~::~ 
д.tя фj'ндаuентtв. І75І р. 

І-І2 чер;н я 

Справа про зоt!ов • язання Нt 

шtнсь!І'ого грецького 6раrоr:вз 

пр;1скорпг.1 розГ.ІfІ;D. спра;щ про 

несп.паrу грецьккu купце11 B!lc11-

.1eu UнхаП.tови11 боргу нtаинсь:;о 
uy ~шrе.аю JieoнrJю Г.11.оnацькоwу. І75І р , 4 

Справа. про усупе11ня Івана 

Піщанського посади кю~ника ге 

rьwанського доwу у u. Г.11.ухов !, 

Справа npo ш:~пад вt"сьr:овогс 

канцеJЕЯрио'l'а ІІе 'l'ра Бази.~;евича 

з товарипаm на .11.fu со;m1~з Г~ 
хtвського гарнізон11ого по.'І!І'У 

Фро.па Бочерова . 

Справа про напад городничогс 

Б.11.агов іаеноького P.:J DІ не ького 
uонаотиря на cnJpнowy no.1J на 

ЗІ 'l'paDHfl 
П черNrя 
І75І р. 

- !8 червн1 
!751 р . 

~и::~~:::~c~:1Ut~::a n~~::~c іmн~. 

AJ>JR. J\,>!Pll УІ'СР 1056 Зt • ... ,76-І2т, 

!S 



10979 7421 

- SS9 -

Опра:в.з ПІЮ передачу д.дя зак:і че 

Ш!Я слідства із Роwенського со

тенного прав.v:Jння у Лубенську 

.по.11кову канце.uярію справи про . 

ікрадівки військовим канцемрис -
І:"оw Іваноu Савоі:ском і його 

братоu Лазареw худоби та uа:іна 

RОЗ8Іtів с . засул.tЯ PoweНCLROЇ 

ornt Федора П!апова.~ю з товари-

:н>ии . 

!4 тра1т; 
80 черщн 
І75І р , І2 

!098 74Z7 Оправа про роз та!:Іування ко-

~анди Черн ігt воьRого ПОJІКУ , зІб 

Іоаної для зустрічі гетьмана Ки- і~ ~~~~:~-
и.па Розуиовоького . І75І р . 

ІО98І 7429 Справа про на!.fагання синів 

унчуко:вого т~вариrnа Івана , Пет а , 
ани.м:а , Сеиена і василя ЗВбіJІ" . 
игнати козаків із своєУ маєтне -
і о . Ревуmнц:Ів КролевецькоУ 

отні НfЕ:инського поJІКу та захо ~Оч~Еі~:я 
11 ти їх грунти і двори . 175! р . 

ІО98< Справа про спір за грунти у 

с . Виоокоwу Uг.rинської сотні 

Стародубqького nо.11ку иіж абшит -
ваниu в!і!ськовиw товаришеw ТИ 

мофієw лишнеu і 1.1г.11:инськи 1о1 oot 
НИКОІ.І ВаСІ!.ІЄW f.ИСаНЄ:ВІІЧЄІJ . 

28 травн!І 
дис топ ада 

І75І р. SI 
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І ;;:;::-1:=1;:.-
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1008: 7335 Відо1.1ість та супровtдни й ра 

1098~ 7333 

!0985 7'331 

порт nJж1нюь1<оrо 1.1а гfстра~ Т!ІJ( 

;;~~;в; ~~н;і::н;р:д~:~::~т;5~ 2~5і~~я 

Crrpa:вa про nо:вернення кроле 

вецьки.u оотнико1.1 Гри горієu ()rіє 

:вськиu 2! четверrі аита Пустин
но-Хар.nзuп! ївськоцу raua.п i Уваь тр;,~вня
коwу wонас "L'l!IJI). Hfrн~. 

Справа про передачу на розг 

ляд г.11ухf"Бськоuу сотенноuу прз:в 

:аінню чо.по6итнсї дружини віІ!сь1 -
вого ка1ще.пяриста Ганни КоНtІиу 

пре спір за спадщину ттокfйного 

6а 'l'ька tз своїми дядька1rn , свяс -
ника uw Семенеu і Григорfє1.1 Се- rч~~~~~я 

!751 р . 

10086 7SЗ2 Справа лро с1<а ргу 1<ро.11евець 

l(]JЄf7 7291 

. коrо аотни1<а ГриРорія Огієваько 
го на ззхоп.лення архимандритоw 

Пустиffо-Хар.11аuп!єЕСь1<ого rаwа 

лі:Увськоrо uонастиря ПаФнУ'l' ієu 

ІЗ відер горfJІЮІ у і!ого шинку ~Зч~~~~:я 
:в о . !Jу-тині Глухівської сотні . І751 р. 

Сттра:ва ттро розшук а6mитовз

ного гуса ра Угорського гусарсь 

кого подку Івана , причетноrn до 

справи з.11одія васи.11я tІ.иха!іличен ~Іч~~~~я 
ка . І'75Ір . 

дру~. Л\\РД ІІІ'СР 1'156 3•• Jt31б- l'h. 
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ІО9В8 7330 Справу про зобоо •язання був 

1:1их в!дхулниа:tв СтародуСіеьхоrо 

попу Соtона Dра:ввича з товари 

ma1o111 повернути зброю і обr.tуІЦІ.и 

рування по11ер.1их со.ццат Г.tухів 

cь1toro гарнізонного По.ІІІ'у . 

2І-3) 
!'рЗВН.11 

І75І р. 

!0989 7329 Справа про ~а.u.шиве ого.1ошен 

!0990 7342 

!099! 7328 

я бfг.1111.t рекру r.t Савою І.Ь! тро.;::а 
нoDKr.t "с.1ова І дt.1.а" ra втечу 
~ого з -пt.ц пpenrry у г.~ухівоьІ<і!і ~~~:вня 
110.ццачнt . .І75І р. ІО 

Справа про збір у Пр11.1уцько-

11у ПО.І!КУ І<ОІ.ІЗНДИ ДJІЯ ЗІ.ІіІ:ІИ коза 

ків на 't~орл~тах Трилt.1ьськоУ і rч~~~~~я 
васи.11ькІвсьІ<оУ дшаанцtІ!: , . І75І р. 

Справа про зr.tfнy на 1І<ра,Jнсь 

кНІ JltнtY черГQВИХ коr.tанд з по.1 І7 rравня 
кfв ЛfвобереzноУ 1а:раУни . ~і~~~- І5 

ІС99 7340 Указ ПІJІ.Іуцькоwу ПО1І<О:ВНИКУ 

. Іr'Ригорfю Га.1агану про відІ<.1аден 
rя розГ.ІЯАУ '!ого скарги на Ічня -
~ьtого оотника Андрія Стороиен- rs червня 
~а АО nрибуrтя rx обох 1 Г.zухів І75І р , 

Справа про розо.1tдуваннл ска -
lrn ~ите,tfв с . дивовІ':и Почепсь

~ оУ CO'l'Hf Старо,дубськоrо no.u:y 
рстапа та JІук • яна .ЛИrви.ненків , _ 
t~ Ідданих rетьr.tана кирила Розуwо -
Р ь1<оrо , на захоnJJення почепськи 24 травня 
1У правите.1е1.1 J11ано 11 Sубриць1<и1.1 н -25 повтня 
ter:нoY J1.1 спадщини . І75І р. !2 



IC$9S 7339 

ІО994 7З4І 

ЮЗ9 73'ifl 

Справа про зобоі~ • язання rе

нера.11ьного вtі!сько:вого суду rep 
уfново зt!кінчит11 розг.'Ілд справи 

про напа:ц mаповалівськоrо со'І'ни 

Іка Uаксима Соханськог·о на no.1e 
tполковним П коuпані r.оького пОJІ 

ікУ васи.uя Часника. 

Справа про спір за npore;щi:a -
тtв wfж новгородською parycieю t 

[ '~"""j~ ••<fO• " ""' 

~улчуков1щ товариt11ем Іва1101.1 J:у- ~f J~~~:~-
· ІО ав!І'оD. • 175! р , 28 

!750 р . 

Справа про свар~унчуково-
о то:вариtJа Ір•ши СуJJиwиної , 

j3.11асни ц і о . Гудовки FІовгородськ ї 

Р отні СтародуСіськога полку , та б лютого 

Р :вященика цього оелз uи:хайла Jі5~рлня 
Рtдгорсттого, І75І р . 21 

10996 7338 Справа про стягнення недої1.10: 

tщцуmного окладу з купців t пас 26 .11истопа а 

~СЬКИХ 11 . Вязьwи , ЯК.і И!1ВуТЬ У f~тona · а 
А , Глухt>':ві . I75S р. 64 

І75І р. 

!099' 6650 Справа про стягнення з ко.лез -
кого радnюн1 Івдна. шагзровз не 

до'!wки по ВИНОRУРНО~ІУ подаw:у І~Ів~~~~~я 
за Г746- і748 рр . ' І75І р . lI 



!~9! 7~46 

10995 7348 

поос 7847 
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Сnра:в11 П.РО розс.аІ;U,УDання сп -
ру за СІорги t.Іt.к г.1ухfвськи1.1 zrn 
те.пвw Ю1р •якоt.1 Греко~.~ тз вtr.сь 

ІІ"овнw sа1ще.1Яриото11 Cte,taнou j~ :~;::~ 
Бf.1оцерковцеu . І75І р. І2 

Справа про видачу p;pina!l'aw 
nридворноrо КО1'еІ'Іенка QІекоаЦD, 

~:д С~~;~~~:ад~а~:~~;~У;~У~роіз] ~~§~н~ . 

!750 р , 

Спрова про розшук кріпака 

ПиJІИпа Тиwонова з сІ u•єю , який 

утfк з u. r.аухова з -під ю~г.1яд 4 серпня 
вІ!іоьр;ового канцеJІЯриста Роuан fg5~рвня 
кани1ща о І75І р. І- 8 

про передачу на розг.11яд ген -
pa.ia.нouy вІІ!оьковоuу сn.ові ЧD 

.аобитно'f СІунЧJ\І:ового -rовариmа 

Ю~:ова Sат11ркевича про утриuува -
ня вJ іІськовнw ІІ"анце'.аярис тоw І.Іи 

ко.1011 sаккевичеu uаі1на іtого ~~~і~:я-
утоn.аеноУ ;11.очки . І75І р . 9-ІІ 

uaтepta~ про СІ!Іfку козакІв з 

ООJ!ДЗТаІ.GІ на СВарRОВСЬRfіІ ву.111 

11t u, Г.11хова . 

rrsr р . 

?7 травня 
І75І р , 

!2- ІЗ 
І4 

IIOOJ 38572 Сnрзва про зоеІов • язания був 

ІІ'Ового товариша ~.)Хю.н~ Дарагапз 

видаrи ко.11одf!ИІІ'ІВ , взnтю: його 

лрикаичикоw з роwеноького соте -~Р~g~ня 
ного оеквестру . 175! р. 7 
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."." І ІІ"оnро- 1 з " r о JІ о n к Іt 
~;о • ІІОм<р• 

КроІ••• 

ІІОС 53569 

поо; І241І 

Справа про переси.юrу в 1.~ос -

ковську Uонеrну конtору ф!Н1ьmи 

вого кар(Іо:ванця . ВИЯ:В.іІ.ЄНОГО В• 

Яwпі.аьськіІІ ocrнt НJжююького г-24 к:віtІІ 

tJOJll':y . 1751 Р• 

Справа про скаргу nри.~уцько 

го nо.ІКІ)ВНИка Гриrорtя Га.tаrая· 

на образу ~ого tч~оькиf.І ооrни 15- 20 
в:оw Андрівw G.!opo:reнкow . rifrн;. 

ІІОО 121+02 Справа про передачу на розг 

.tяд у ГенеральІmІf :вtР.ськовий 

суд справи про. crr1:p генерально 
го вtйоькового пtдо-карб t я 1Іиха -
.11а- С:коропадського з бунчуковиu 

~овариmеw Федороr.t Корецькиw за 

1:е,11оп.1ачеm1й борг !!:ого покtйно ~ ~~~: 
го батька . 1751 р. 

ІІОО І24С6 Справа про зобов • язання ста 

ІІООб 12403 

ро,11убськсго nоповника федора 

ШІксиr.tовича органtзуваr_и доп11:n 

nочепського wіщанина Сте пана 

L1ас.1енкова згідно запиrу ор.ио:о 1§\~Е~~~я 
оькоУ провінцН!ноУ ка~ще~рfї. 17.51 р . 

Спрзва про захоn.1еm1я краси -
ко.tя;n11нськиu соmи1ю1.1 Пеrро!.І 

l '"'"""j"~°' •••to• ••••• 

1.1.акоиwовичеu грунrtв козачки 12 червнп 

Явдохи Приходчихи ro ,побиrrя Ї gs;Єреоня 
сина . І755 р . І2 



ПООі !2404 
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Указ про передачу на розг

.ІЯА в ПРИ.ІУЦЬІІ'У ПО.ІКОВ1 канце.u 

pi D оправи про в6ІІВсrво отарос 
тою граQз J.Іо!!сея В.Іадис.а:а:вича 

пtдданого rp . є,:~~wз В.Іад11с.1зЕ11, 

" · 
!ІСЩ Справа про передачу на розг 

.ІЯJІ. у чернігівську nодсву кан 

це.1ярtю донеоею1я ві йськового 

канце.1.я11иста Пав.11а Тодоровсько 

15 червня 
І751 р . 

го про напад козакtв t ceJtJІн с . lб- 18 чер.ня 
Сахнtвки на двtр його вtnта , І75І р . І .5 

Указ чернJгtвськоwу повов

нику Івану Бо~чу про передач? 

на /!ого розг.аяд оправи про за 

боргованfсrь ЮІте.111 1.1 , БерезиН 
ге K.nнro JІе11ня Успенському Ряб' 
цевоькоuу 1.1онастирD. 

ІІШ І24Ш Справа про розс.1fдування 

G.tfдчою над бувmиu управи i:-e.1eu 
почеnсьхоУ во.100~1 Зуdрицьк~~.u 

коufсtєю донесе11ю1 nqcno.ci!'Dгo 

о . Труоовк11 ра Кривороиі1н1 

про захоn.1епня Р.ого груН'rІв t 
худоdи з наказу Sуdрицького !'а 

nоdи1·тя НІfІІ :!ого браrа. 

zт ~Еtз~ 

•·ервня-

2 ве.,. ~:~ня 
Г751 р . !3 



!ІОІ І240 
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Справа про поверненnя понур 

ющью~u сотникоu О.1ексtє 1.1 Бре 

пинськии подарунків, оде~т.;а1:1их 

ншJ від козаків оотні , та з ' я

сування-. я11і побори збираються . 

Kp.il••• l '""'"'j~ ••<fO• ••••• 

з сотні на корис'!'Ь черні:гtnськ Іб- І'l черв 11 
го полковюша Івана Боаича . !75! р. 

ІІОІ І240ч Справа про перед!І'ІУ на розг 

ІІОІ~ І256І 

цд у rенера.д.ь11и:1 nІ9.сьr;овя::! 

суд двох ЧО.і!ОІ.:ІИ'l'НІІХ t доношені 
значкового тоnари:nа Чернtгіnсь 

· кого no.:n:y·uiн:oJш J.!окрієвича 

про кри~и /з ахоп.tення грунтів 

І худоби , напади нв дli.t , побої 

п ідданю: , захоп.ІJення Ух waRнa 

і т . п . 1 , чинені itowy І Rого бр -m~ня 

Ff І.:Іувчужоnи" тоnзришеw ?owaнoL 25 червня 
5аmрке11иче1.1 . • 1751 р . 8 

Справа про звинувачення пис 

цеw Кз1ще.111рІ! .а.І!оросtRоьких 

зборів J.lиxa :!.101.1 Пі11Чухо1.1 пІ;цка . -
це.111риота цtєJ І\'ЗІ!це.JЯр!І Uики 

фора Ванди у р,рібноwу ~~:азнокра; 

о tві та ха6арющтві . 
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ІІОІ4 4097 Справа про вtд6fр І<оJJпанійцf 

з І та ІJ-:коuпанійсьІ<их по.х:ків 

Ід .rя 11есеннн карауJІЬНоЇ сЩи6и 

~~:о:;~ь~::;ш::/енеральній Di И ~8 гffi~~~~pa~4 
ІІОІ 4154 Справа про обрання в Ніжинсь 

ІІОІ 4І3І 

кому ПОJІІ~У першого ПОJ!КОІJОГО 

осаву.1а . 

Справа про набір речицьким 

підко1.1орієи Антоніє1.1 ХаJІецьким 

28 січня 
І5 серпня 
І75І р. 23 

!н адвірного Віі!СЬRЗ З росfі!СЬКИХ r68т~~~: J 
Р е.іЯн-втіІ~ачtв . І75І р . 

ІІОІ 7778 Справа про організ:щію спnsв 

~ ПирогіВЄЬІ<О'Ї п рис тані Новгоро -
t-:: ьКоУ сотні Староду6оького по.11-
ІКУ деревини д.ю1 потре<! гетьuан- 7_ІІ 
~;~ого 6уді:аництва у u. Еатури - t;;Ін~. 

ІІОІ 7784 Справе про сваві.1ьне захопле -
іЯ nі]І,ДВ'ІІИ!d t uператорського дУ

-~ івника Федора ,1ТJ: 6 11нoьii:oro Яки
•011 і\Идком 1 аите.л.1о1 11 с . Чеn.tіУв-

ш Воронізькоі' сотні Ю~нськоr 

tJ oвy , в рахуноІ< несп.1ачепоrо 

роргу трьох конеІІ у чеп.аt ївсьІ<о 
О КОЗЗІ<8 Петра Удовенка . 
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ІІОІ9 7783 Слрзва лро розиа.1111анt1я в 

коліі'стм вtі!сьr:ового канцеJІЯІ51С 

та І.Lатві:я J.Ізтвtєва за недоr.1яд 

лр~ оdоD!язковІй лерелмоцt до -
14- 24 

куІJентfв з mту.101' tмлератора 

Івана Антоновича . РJ;~н; . ІЗ 

!750 р. 

!!020 7781 Слрава про в1щачу паспорта g жоnmя 
пастору АдаІ(f Holldayepy . 1750-

G~~c~;. 

І'751 р . 

ІІО2І Справа пре пере:цачу tia,poзr-

.uяд у С.11 і дчу коuІоtю бунчукова-

ro товариша Г,РS1rорІя raua.;it і до 
несення :sиrе.1і:в с . Вdармна про 

Jx спір. за грунт11 з иите.tнwи с . 
!4- 18 

До.1dотова_ почелоькоr во.1ооті 

Сrародубськоrо попу . J~~в;~ 

ІІО22 ""О Справа про розс.tІдуваннн каз 

нокрадс'і'Ва у ранrових rетьuан-

ьких uаєтностях пJ;ц чес лерехо 

ny Ух вJ;ц_канце.tярІУ wІнtотерсь 
9 січня-

кого лрав.tінвя ;11;0 управите.tfв І2 травня 
ren.uaнa КИ!Іf.~!а Ро3у11овського 1 І75І р. 46 

ІІ02 4221 По;11;н•ковt •рзсло.1ожеt1fя" нз 

~тягнення консиотеитського по;а,а -
!КУ з ГзднцьІІ'ого , ПриццьІІ"ого , 

По.итзвсь!І'ого , Ітргоро;цськоrо , 

!ЧернІ г Івськоrо та КиУвського ІІ червня 

пот<ів . Іі7~~~~я 320 
JlpJ•· ЛІІРДУРСР 19/Іб Зак, М316- І?.. 



І 

ІІ024 22826 

!1025 22327 
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!750 р. 

Справа про передачу. на розг 

.1яд у qерніrівоьку по.ико:ву кан 

,це.tяр і ю ЧОJІОС!ІІ'l'ІІОІ ntnаь!І'О:ВОГО 

канце.tя:риСТ!і КирнJtа І.Іе,цуwе:воь

кого про опір з родича11и за сп д-

щину покійного дtда , вfіІ:сьиово µ5~реон ro !осаариоа Q.Іехоандра І.Іе;цушев 14 оіч~т 
оького . Г75І р. 

!751 р . 

Справа про в11д,ачу nрика11.ч11к 

Рр. rавр1ца ГОJІОВІІ'ІІІО Івану Фу_ -

сову паспорта на nро!зд Із 20 п січня 

с.ауиите.и.uи з Г,tухова до Uoon1 1751 р . 

Ко.>••еепоІlро"' 

ІІО2" 26859/ листування генера.u.ноrо •вf'1 

сько:ооrо ІПІОаря Безdоро;цька з 

· ое:вськиu воєводою , пІдпо.tковни 

gou Івзно1.1 Неrт.tюєвни, про 'РОРІІУ 

::т~::::я~f~:~оькою провf11цf1 1hНУ~~я 
2
_

3 
Рапорт отароду6сЬІІ'ОГО ПОJІКОБ 

11ика Федора Uакоиwо:вича про вt; 

оутніС'і'Ь у 0.1. деи•янці розкмь 

ю1ка Вас11м де~1;цова , з11и11увач1~0 ..... 
го Ор.tовськоD nрояtнцІ!'Іною хан-

це.tЯрtєю у пf,цuовІ до В!tчІ та Zl груд.ня 
. перехо:вуJ;:зннІ 6tr.111x рекруті-з . І75І р . 
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IICZ7 234~..; ~правР про скврмr.на з.1овz11-
вання <!уваого упрзвите.ІЯ Шеп~а

к івоької BO.IOCTf , з11ачJ<ОВОГО то 

к,.. •••• l '"""j~ ••<ТОО •а••І 

В!1ри!!!а С:rаро;цу<!сьJ<ОГО ПОдІ<У Фе- 1~Р~~я 
;цора Дворецького . І75І р . 

ІІ028 Справа про передіЧУ нз розг-

ляд оrароду<!сько1о1у по.u:овн:ик1 

~едору і.Іаксиuовичу справи про 

звинувачення ор.wвською провін 

ці!!ною ка1ще.1ярtєю.розко.1ьникз 

сл. J;еw • янки васи.tя ,і;еLGІдоЕЗ у 

пі;21,1100Jі до воrечf t переховуван- ~%в~g~па а 
ні <!irлwr: ре11:рутfв . f75I .p. 

ПО29 Справа про ого.1о!ІІення роз1:1ук ' 
поnех лtво<!ере.а.ноУ hраrни 

ІО невідо 11их , яst переп.1Ив~1 

Дніпро 6і.ІЯ 11. Ор.Іа По..1rавсько r 

по.ику . 

ПОЗІ Справа про заuі:ну І к.01~1пані ~ 

ького прлt:у , надіо,1а11ого ;ц,11я 

6ороть<!и з га >;tд аwеt:а ІJИ у задніп 

11овські .coorнf !~І:ирrородс ько.rо 

ЛОВУ , G: KO!JПЗHfi1CJi.l!ИU ПОJІКОІІ . 

!J:з repi:a.rи про <!ороть<!у з га ?. 

зизка.1.щ у UИpropoдoьttouy по.шу 

APJ•. Л ІІ РД УК~ 11186 Заw, N310-12т. 

r7 '1'р(ІВШІ 
J .ошня 
І75І р. 

1 2 ІІОВ'fНЛ 
Г7 ГРУJІ.НЯ 
Г75І р. І-П 

22 .wroгo 
І75І-
7 грдня І3-2З 
І752 рр. 21i 



І!ОЗJ 
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" !ЬІєи!є" Генера.n11ого війсь 

кового от у справі про а0'1ц10! 

во на допит! rаври.tа ~ер<!инєн;~:< 

О'увтмw г.1ш1оькиw ота~ноw Анrо 

1101.1 Де1.10'ровськи1.1 . 

Справа про реwонт греб.1J на 

р . Роwн! лід с . Корибутовиv у 

(Батуриноькtй рзнговtІі :во.11:ооті 
гетьwана Ю~рм.1а Розуwовоького . 

І4 чер:вня 
І75І р. 

31 січня 

23 

J'~JРезю 
1755 рр. 22 

ІІО3 5485 Справа нро розс.~rідування каз 

псз 

Іи окр::~дотва та tm:1иx з.~овживань 
Івана 3УО'.Р'лцького , улравитеJІЯ 

!Іочеnськоі' во.~ооті , ранговоЇ 

!!ІаєтноС'І'і гетьwана КИри.rа Розу- r в~Йg~~я 
~овоьхого . 1751 р. 55 

Справа про фіиа~юу:вання О'у

tвющтвз соборноі' церuи у u. 
.1ухов f . 

26 січня 
ВО О'ерез11 
1751 р . ІО 

ІІО3 SII9 Сnрава про органJзацtо 1500 
озачо? коwан.JJ.ІІ з по.11Ків .ntвобе 

ЬежноУ Укрs't'ни д.~я чerrnвo't' !:Ісо 
·mw~or ·одуиби на У!І"раїнськUt 1~3 ~~?~~~ 3 
ЛJнtі' . І75І р. 'Л 

!!036 31!0 Справа про nІд!'Вер,циення ге 

ть1.1ано1.1 Юtри.1101.1 Розуwовськи11 п и-6 березн 

вt.1еУв Нtzинського грецького §76~Рnня 
О'ратотва . !753 рр. 83 
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IIOS'i 2721-2 Спра:в_а про переси.11.ку гenwa 

ну КИриду Розу1ювоько1.1у відо

мос те!і про при6утки :і: видатки 

Канце.-яр_і ї иалорос:і:йських з6о

рі:в за березень і трацнь U5I 

2 квіrня-
7 чер:вня 
1751 р . 

ІІОЗ8 2721-3 Справа про спдату за канцедf:ІJ-

ські вида тки , зро6леи і з~вгоспф 
канцелярі Ї Федороt.1 Отрощенксu. 

'l'a Г.tуХіВСЬКИІ.І 1.1іщанино1.1 Андріє~ 

' КУлішеи з~ ре1.1онт 6уди!!!\:і:В ро-
с і !!ських ЧJІен:і:в 6ув!9ої канцеля ~! ~~~~; 
pfY uінjстерського правд:і:ння . І75І р. 

ІІ099 272!-3 Рапорт та супрові~~е донесеЕ 
- ня Канце.;JЯріУ uа.1оросійських 

. з6орJв про прибутки та видатКІJ 2 J!ИПЮІ 

І '"'"""'і -;;;::::-••<ТОО """' 

за червень 175! р. 1751 р . І5 

ІІО4С 2420- Справа про організацію зуст-

річі геть~ана Юt:ри.1а Розумовсь- .~76~E~~L'I 
кого на JІіво6ерЄZІн:і:П У'кра'!н:і: . 1751 р . 218 

!1040 'l'e c.a.t<.e (<f 13 a.r1-1~\'\1) г'і~~f;_о 14 

спраІ}_а про організацію від- j~5Ї_:ресн правки в Рогервtк ко.11одників , ІО серпня 
засудиених до в:аторвних р0:6іт . І754 р. 249 

ІІО4І 2943 



ІІО42 S<tC6 

ІІО44 .;J254 
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J.lsтepfa.QІ про nepe,uaчy 1.1ит

них зборів 11а Лівобере:а:нНt :rкр::: -
нf у І752- І755 Рі" · на відкуп 

Г.ІИНСЬКОW)' COTHИltJ Анmну Кри~; 

нtвськоuу та про поточні Jtон~

.1Ікі'и при fx отЯгненнІ . 

i~s~:pecfl 

І\~~{д~ '+С2 

Спра'!а про спробу новгород

сtвеІХJьксІ pai'yttit викорисrаі'и , 
рІm:ення rетьианв КИри.uа Розуuо 

си:ого про .аІквtдацtю приекці! 

;ц.1.я повер11ення під свН! присуд 

u і" щан , ЛІ\'f nepel!!!Jmi.y козацьжи! .І!ИПНЯ-

І2 вересf! 
Р5І р. 25 

Справа про захоп.аення бунчу о

виw товари19е1.1 Іваноu до.1J111ськ•н 

ua~a Ієродиякона Ю!єво-Печер-

оькоУ J.aв.ri1, А11·~І1.1а та про пора~ r:-оtчня 

;гІfІ '!'')1'1.-~г а Г.1.ухtЕськоУ со -~~:;i~tmя 
иf Сеwеиа Vuанця . І754 р~ . ~г 

ІІО4~ Справа про ntдnе~!:ення 

ІОзнце.ІЯрією указу нце.t11ріі' u· -
· нtстерського прзв.1!ння про нз;t н

ІІЯ сrародубськиu иагtс~раі'оІІ 

підвод д.ІЯ доставки секретних П ;~;~~~ 
ареmтаптtв у w. Г.аухtв . І75І р . 



ІІО4Е 3259 

ПО47 S90I 

ІІО48 37!2 
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І2 грудня 
!748-

Сrтрава rтро сrтір борзенськогє 

rтротопола r:вана ДуО:янського з 

полко:внико ,4 Ш коwпаніеоькоrо 

nо.ику Гнатом Ч а.снико1.1 , абl'!иrово 

ниu НіШІНСЬКИU ПО.ІКОВИМ ОбОЗІІИL 

Іванои Величковськи1.1 і гроІАадо~ 

козаків с . Красилівка Борзенсь 

кої сотні Нfnииського полку з:~ 

бу:аmий ратуmш.й степ л і д 1.1 . 

Борзною , наданий l!oJJy у :a.:tacнt 

сть іuенниw І wператорськи u ука 20 кntтня 
І75І р. 

1750 р . 

Справа про організацію коза u -
ких ко1.1зн;ц д.іІ! посилення охоро~и 

І ,""."1 ;:::::-
·· с1'08 ••••• 

266 

кордону :анас.11ідок :а ! І!ськовсї 26 грудня 
небезпеки з боку Речі Поо по.tитс ·f~~дня 
і КриІЮького ханотва . І.762 рр 52 

І75І р. 

Сnрава npo rтобудову нових і 

лрис тасування Існуючих при1.1tщен 

д.11я організац!У на ЛівобереnнВ !5 лютого 
:rжраіні арutі!ських продово.чьчих fs5Jёрвня 
uаrазин і в . !762 рр. 2З7 

ІІО49 3810-2 І.!.і с яч:нt ралор"J;И Черніt;"івсько 

noJU<o:ac~ каfЩем.ріУ rтро торгові 

ціни на лродовольсf1н1 .t фУрав і7°~6~~;я 
в сотнях по.пу . І75І р , 66 

ДрJ •· 11 ,\\РД УРС Р !986 З• ~· МЗJб - IZt. 
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1150f 
!ІО50 З9ІО-21 ІІ!сячнt рапорти С~ародубськ У 

полкової канце.rяр:іі та почарсь o-
ro і новгородського r.шГістраrt: ;аистопада 

про торгові цtни на продово.пьс -n;~я 
во і фУраж :в сотнях ПOJU\'y . ' І75І р . ІІ9 

IIOSI 3856 Справа про видачу uи тн~~каu 

ІІО52 3954 

подоро:s.ЮІх д.ия с.11уЕбо:вих поУз - 2_7 о ічня 

док по Лfвобереиній Україні t І75І р . 2-ІІ 

про ііризJІачення петра Івано іfs~удня 
ва 1о1иrникоu у u. Почеп . !2 січня 

про передачу генера .11ьниr.1 ек 

закторам , бунчуко:воwу rо:варишу 

Івану дияковськоuу з то:вариmаw , 
розпорядження гетьмана кирила 

Розу1.1овського повідо!Jити про 

І75Грр . І3-І5 

·величину ШІтного збору по коz- ЗІ січня 

ноuу uит;~ому фаl(торст:ву Лівобе. --t57~~ня І7- 2І 
ре:аноУ УкраЇЮІ . І75І рр . 21 

І75І р. 

Спр<1ва про перевезення ЕJІЯН 

ОЬКИU СОТНИКОМ АНТОНОІо! Кри:нан і -
ськиr.1 речей гетьuана К;.~ри.;:а Ро 

зумовськОго з Петецj6урга У Гл -~0.tii~~; 
хі:е . І75І р. 32 

поs ;; 2З65-4 Справа про розвиток пакет-п 1:1-9 січня 
ти на лtDо.6ережнН! УкраУні . 167~~р~я 

!756 рр . 34 
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n•n но• •Р• 

ІІО54 2403 Справа про Бидачу J!іИ tелю u. 
1.taмe.11t il Ш!ргородсь~<:ого по.тmу 

василю-Коте.rенку , якиІІ. повернув 
ся з п • я тнадця~рtчного турець 

кого по.tону , ун t вер::аJІУ про зві 

.іJ:ьнення від з8га.11ьІ!'онародних 
ПО!ШRНОО ТЄЙ . 

7-18 
nовтня 

І75І р . 

!!055 2~9-9 Справа про спроОу бувших в ід 

кі пникі в іНДукrового збору ст.111 

ти-СІорг з Ніииж:~кого u~ гіс тра ~4°1~~~Го 
ту . 1751 р . 

ІІ056 1724- 2 Справа про шукання мa.t1opoct' 

ІІО57 1619 

лис тва Кріпакаw nо1.1 і щиці Ри.:аьс - 28 zовтю 
кого повіту євдокН Арсеньєвої ~~5~рудня 
Кузьwою та його братаwи . 1758 рр . 

U ісячні відоhІОО'!' і Ко1.1Ишаноьк -
го сотенного правліЮІя rадяць;ц 

го полку про рух rіекетів <1ерез ~ ;~~~~~ 
пакет-по~ту в о. Березова lJYRЗ . І75 І р . І7 

II05f 1600 І~атерfа.пи про купів.лю с ургу 21 жовтня 
Ч.У на лотре6и Генеральної в і йсь fg5l~втня 
ково 'і к анце.11ярі'і . І759 рр . 

Друж. Л .>ІРД УРСР 1986 З1м.~76 - 12r. 

5 8 
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ПО59 Оnредf.tення 

в спра:Q.і шукання козацтва пі -
аними бунчукового товари!!~а Анд 

рtя по~убо1'ка " жиrеляии оо . 06 -
.ионі , Городuща f Сави1щtв Пoffy -

0

ницько r ' с о1'ні Черні гі вського 
по.uку карпо11 Іваненко~.1 з това- Іб липня 
ьшшаw:и /24 родини/ ; 1746 р . І- ІО 

ЧорнуськоУ соrенноУ канцеля 

рі У про ПІ!f'lІ!НИ з ~.t енmення збор . 
"хлібного і ГРО':!ОВОГО лодаТ!І'іВ 24 березня 
у !748-1749 рр . ; 1750 р . п 

в справі про напад значково 

го товариша Пр11.1уцького по.ику 

Якова ТриіfJаноІЮького на діu І- о 

чо:іовіка дочки обозного П коurт -
нійоького по.п<у l.tяни Позднякі -
·ни та rтобит'fЯ П" п'чо.11овіка , 
матері т~ tн. родичів; 

в оп2авt про взаєuяі розра 

хунки грецьких купців єnота ... tя 
Іванова , !.!икоJІИ !Jетакси і 1.1.ико 

. .m євст~фієвЗ ; 
в справі п;:~о "Изначення ад

wіністративного підпорядкуван

ня О.1 . ,St.11овєжкн , ~.tастності 

30 квітня 
І75І р . 

бунчукового ~овариmа Васи.vя Ко ~стопада 

!2- 35 

Sf-38 

чу6ея ; , І75З р . 39 
в справі mуr<ання козацтва 

жите.~rя u. Констяв r.н1ова та ес . 

Бурок і Ку.tе:Jовки Костянmні в-

·~~~о~0;~:;~ Лу6ЄІ!СЬКОГО ПОJП<У, н;~н~• 
в справі наведення довідок 

про шукання козацтва лідданиt..'Іt 

у;z;,овн бунчукового товариша ~.пя 

. ни ТрО[!ИНСЬКОУ ; 
І березня 
!754 р • 

40 
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Опреділення 

в справJ: про спtр ТроУцьІІ"ог 

r.11.пінсьІІ"ого Чернігівського ио

насхиря за дві пyri:i з бу11чу1(0 -

в1н.1 rовари'-і!еu Се11е11ом По .1у6оr- 5 .uипня 
ко.u і його дРУІШНОХІ Анастасією fi\54 р . 43-46 

в оправі про стягнення нfJ311 -
оью1м поіко:ви1.1 ощею Ваоилеu 

"Ку.паковськиu боргу ~ nf І!оьково 
го канцемрис'J'а Q..Іекоія Вирма r4 кві :rнл 
ського ; !754 р . 47 

в сnраві про с пори сина noR йно 

·го ро!іенсь!'(ого ооrника Семена 

f.І:арковича Івана із спадкоє uцл-

ии бунчукового товари1:1а О.пексі. 

СВічки за право в.uасноотІ на 

с . Короваї Пиря тиноьІ\"оЇ сотні 

Лубенського ПО.і!(У ; 

в спре.ві про скоmе11ня ічано -
киu про:rопопо u петроu По.1янсь

:киu сіножаті а6шитованого знач 

.ІЮ:l'ОГО 
1755 р . 

ково го товариша При.пуцького по -зо берез н 1 

48-49 

:ку КонсТЗнтіл Рудавсь!\ого ; 1758 р. 50-59 
• про представлення на Затвер 
дження гетьману !Сири.пу Розуuов 

ському п,Гохання Ваои.tя Рогачев 

оького , сина nокіі1яоге .1охвиць 

кого протопопа Григорія Рочаге - . 
·ського , н:iдaru йому за десяm 

рі чну СJГ/"$..бу батька в Комісі't 

Rодифіrн1ЦІІ закон І в .лtвобереn.:. 

ноУ УкраУни чину ві~ськового 
товариша ; 

.!!ИПНЛ 
1758 р . 

в спра:ві npo спі р удови !о

заRа Сt.1і.пянсьRої сотні .Лубенсь 

кого полку Яреuи Охрі 1.1енка ЄВ-

доRіУ за свій посаг з б_атьRоt.1 3 .1~шня 

ЕО 

·nоRійного чо.11овіка ; І758 р . 6!-63 

Дру•. Л І\І'І\ УРСР 1986 ~.w. М37б - 1Zт. 
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Q1редt.1ет1я 

в справ! про побиrrя козако1' 

ІчанськоУ oorнt При.1уцького 

попу Cretaнou деwццешсоw ко 

~:~r~в:::;о~:::~У !J~~::~е~~:~н15 І7~~н~. 
в справі стяrnеІІР.я нІаиномт 

грекоu CauJIІ.101.1 Пе.rепоно:виw 60J 
гу з нt:аинського rрекз євстарtя п серпня 
Іванова ; !759 р . 

в опра:вJ про захол.1ення бунч ко

ІВиu товари11е1.1 ЯКо:ооw і.Jра::~::овсь-
киw хліба t спаш оtна на зеw.оях 
генера.1-.1еПтена11та Гalt';Ja ; 

tfернігt:воької по.1ко:воУ канце 

мрtУ про :видачу атестату про 

tдотавку значко:ооwу товари;~у 

оtчня 
І759 р . 

64-66 

67 

68-76 

~ ернІгtвоького по.пу О.е.1яну да 5 .n~отопа а 

аидовоькоwу ; vs2 р. 77- 78 
· в оnра:вІ призначення жо1о1tоіУ 

no розо.1tду:ва;тю опору за грунт 
отникІ:в , ооrен:вих сrа}Dин і ко 

аків Кобе.tяцькоУ та tНІІІих оо-

ень По.1тавоького по-п:у з гене-

~.1-ан11ефоw гр. Pouaнou. Воронцо п .аиоrопа 9 
НІ.І ; І762 р . 79 

Генерз.n.ного в:І !!сь ково го СУд 

спрзвt про жату:вания коза1еа 

hютенськоУ oomt га;цяu.ького по.1 
у 1.1аоа Панченка .wrиноькиu со r .1ипня 

iи1eow І.1.1ею П:ооrокоu , Г76З р. sn-sr 
Указ Генера.nн оuу Df !!оьковом: 

удо:вt про пЄредачу nouy на роз 
1л,ц оправи про перехід підданих 

ад1щького заwку у підсусідки д 1 ІЗ серпи 

!!ШИХ BJJBOHИKfв по.;:ку . 1742 р . 84 
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ІІО60 Справа про вияв.11ення у rадяц -
oiiy , Лубенськоuу і КИУвському 

о,1шах докуuентів з niтy.101.1 ім

ератора І:вана Антоновича . 

ІІО6 Справа про виявJJення в архів 

лtдч оУ про во.m J<outciY доJ<уме -
f :в з тиоrу;r:оц fUІТeparopa Івана 

6- 28 
березня 
І75І р. 

І! t' ОНОВИЧЗ і перЄСИJЖУ У% в woo і б;~:;~я 
(Овську конrору Сенаrу . І7~і р . 

ПО62 · Справа про додаrІtовий по:-ук 

13 Іtанцелярfях Лfвоdереино У YNp -
У т~ докуиеноrі в з титуJІоu twпе

ратора Івзна .~нwновІІЧа та пер -
c11Jll\y Ух у москово ьку контору .іи~~~тня-
Сенату . І75І р. 

IIC6ij Справз про вияв.чення у Юіівс -
кому t С~родубськоuу по.11ках 

докуwеІІт:ів з 'l'Я'fYJIOІ.t t 1тераторз 

Івана Ан 'l' оно:вича і nересидку у, 

у wосково ь:ку :КОН'l'ОРУ Сенаrу . 

ДрJ•. ЛІІІ'Л УРСР 1966 з.~. мз71!- ІZ.. 

20 rравт 
липня 

І75І р. 
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1750 р . 

II<X>S І62~2 /Jісячнf рапорtІІ Роuенського 

ІІСХ56 3899 

ta Оn і ОІІНського соrенних прав- ЗО .писrопа р.а 

.Іінь про рух na!l'etiв на роuенсь f5~у;цІіЯ 
ІІ"і ;1 та оп і ,...•шоькіі1 пакеr-nошtах І7~ рр. IC!l 

175І р. 

U!ltepfa.m про викорисmнн~; 

коuаццираLtІ~ прикордоню1х '~орпос 

tfв козаків чергових форпостm1х І8 січня 

ко1011д д.ІЯ приваrни'х po6 i t і по ~5Jічня 
JJ.yг . 1752 рр. ІЗІ 

ІІО57 І9І7- · б Сrтрава про зо6ов •лзаНJІя ;;ол 

;а,ацького от81.1ана ГерасиІіа Порох 
ющького повегну~·и sо.;даку Іван• 

::ащенку сіно.иаt f , передано.У !!о -

го ;ц:аоюрf;цноwу d"paty Вас11.1ю Пеr tJpJ;ня 
ровСЬКОІQ' . ' 175! р. 2-4 

Ухаз г.rухfвськоwу сОrенноuу 

прзв.1Ін11ю пр11пиниm розг.ІЯД 

.<'ЗВИ rpo _опір за дві р f сfноzа т 

uiii жо~акоt.t Jваво1.1 lr:!to.toю ta 2І червня 
!\ого невtсткОD Доwною , 175! р. 5- 6 

Указ r.жухf)>оькоwу ооте11но1.11 

npmi.ri нню про переJІ,ачу !louy на 

розгJІЛJІ; ;nонеоення п~,ов11 lІ:ОJІДака 

... и.цора ІІh(оли Доwни про опір за 

lnвtp І с іноzаrь fз o:вoru сnе:кро 1, 4 травня 
'"'О~акоu Jваноu І::іfо.пОю . 175! р. 
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ПІВ !9П 2 Спра+ про "'Ред"У "' ро, г-
~д стародУ6ськоwу по.11ковнику 

~едору _· ШІКОИІJОВНЧУ окаргя 
тр.!.11ьцtв с . Веmка Дtброва ІJГ

ftинсько'f сотні Стародубського 

~оJІКу / 5 родин/ про приnерие"ння 
Ух у піддансrво абmитованнw віА 

ьковиw то:вари!І!еw 'Diwoфlєu J'JІ!:i- ж~~~ 
~e w. !751 р . 

ПОб9 19!4-ф Справа про зо6ов • язаwя Сев 

ькоУ провfнцfІtноJ канце.1яр!І 

. r овернуm оинtв t п.1еwtнннкtв 

~'l'ерини ![ІуJІеаичнхи , козаків 

духtвсько1 сотиf Нt11н1юького 

ro.u;y, Їх коней , уп'рЯ11!. та ін . 
~вПно , захоп.11е11нх поwf1:1ицею Пу

н:в.11ьського повіту катериною Ще Т 

~fHOJ> д~ поuсти за вtn'шукання ·1 !4-Іб 

~;;:~:r::::a~. роnичаwи , п. гр~~~ р. 

ІІО70 2859-SЄ Справа про звf.uьнею1я на п • ;ь 

, років від козачоУ сдуи<Ін t 
І'!о:вин;~остеА двору іrозака о . Ч ор 
~ори J Г.іtухі11ОьІ\оl oorнt Івана 

~сиченка за !!:о го се1.111рtчне пе- иоn~ня 
~бува!Іffя у 't'З1'Зf'CЬNOl(J' по.rоні . 1751 р . 



ІІО7 

- SбЗ -

•.. "~ І ........... 
••••РІ 

n'l!p, 
І9ІЗ-<12 Справа про зобов •язання Г.11 

tх: івського сотенного nJЮ.в.1tння 
Ь ап.1ати-rи борr вІІІськовоuу -хова 
k:iиmy Івану Пуховичу за тове.ри , 
Іззяті з і!:сго краuниці . 

I7SI р. 

г~~ня 
28иов-хня 
І75І р. 

ІІ072 І895 Рапорт ноDгородського со!'ЮІІІ" 

rнт то 

t: те)ана Сщенкова npo вt;цnрав
.-s:ення з ТТироговськоУ npиcraнt 

;церевини на будІвннцrво приuJ-

щень ;ц.ІЯ npic.iym при гетьuанс -re гру;цня 

коuу 11а.1ацt у 1.1 . Г.1ухо:вt і І75І р . 2- 3 
Ордер гетьwана КИри.1а Розуu -

вського новгородСЬ!І'ОWУ СО'ХНИІ<у 

Стефану Руменкоnу з доручення 

розс.1t;цуваm окарги на недоп.1а 

ory за будfве.1ьну деревину , nзя 

ry ЯІlПО.ІЬСЬКИІ.І СОТНИJ\"ОІl кане!е 

цькиw на потреби ге-rьwанського 

господарства . 

Справа npo розс.tf;ц)'ІІання на 

Qищ.ств тазбип:tв , чиненихсо -

даNнІИ -лісору6аия ЮІУвськсго h~~~вня 
гарнізону в се.11ах С!аро;цу6сько !О 23'" берез я 
по.u:у . І753 рр. 49 

ІІО74 Справа про nepecи.1iry в І.ІОС - . 

ховсьху контору Сенату ir1шrи 

"Феатрон И.ІИ Лоз ор 1'Іс -rогнчес -

ки~" . ВJІЯJ;.ІЄНО"f в ЛОХВИЦЬІ<JіІ: с "zв qервня 
ні Лубенського пооПІ"у . І75І р . 

Пр•••· 
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ІІО7 23463 

- 364 - -

Сnрава про перевt рху фar:'fa 

ВИПJІЗТИ у 1748 р. nа.1увзню1 хо 

~ ..... " 

wандJ Чугуfвсьхого кtпноrо ко- П ~~~~а а
зачого по.пу. 1751 р . 5 

І!О7І 23436 Сnрава про ПРИЗJІ8'!6НІІЛ Іван 

ІІО7 23402 

яковенка ~;оцакоu на utcцe nо

кtйноrо СІрата . 

Справа про- прмзm~ченнл &81.1 

дацькоrn о!'аuана Гераси11а Прох 

В-І2 
Jm'I'OГO 
Г751 р . 

І/ИЦЬКОГО rИІ.І'І!j:СОВИLJ ХОІ.І!ЩІtИроu 16-22 СІЧІ! 
поцацькоУ 1<оuзнди . 1751 р . 

па А 23441 Справа про вип.жату р кошн1 -

вtР.сьr:оt.І;У по.ч;у аа.~ува11нл за r юз~:~0 

І!О79 llI02 

!750 р. 1751 р . 

Справа про nідрохун1т нолвн1 х 

гpotrall в ЮнщецрfУ 1.щ.1орос і1-

сь1п1х зс:Іорfв в зв •лзку fз ЗІJf 

но[І вap'fOO'ff ІJJдБ:іХ uoпe'f . 

12- !7 
~::овтня 

f75Ip. 

ІІООІ 23915 . Lla'l'epta.m1 npo стягнення вf"І 

СЬКОВЮ.! TOPapиmev Федоро!! Ч:~р-

наць:киu недоУ1.1ок у С-:зродуась:к, §\:g~~~_r 
uy по.1ку . 1751 р • 

.1'1•· Л\ІРА )РСР 19111 За• M375- l:!'r. 

28 
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ІІСЗ 237!7 Спрsвз про зо<Іов •лзання Пр:! 

.11уцькоУ по.uовоУ канце.uярt1 прф

ко.ри'l'и-розг.11яд оу;цоваJ оправи 

поо< 237!6 

поо• 237!4 

пра захоплення rваноu Коатщь

киu пари ва.пів у сотника Сте:;:.а 
• на СтороJіІен:!':а . 

Спрзва про передачу на розг 

жяд управите.ІІІ Яuпо.11ьоько'f 'ВDJfІ 

'l'f ві=~оьковоц,v- 'l'ОВ!ІГИШУ АнlІ.рі1:1 

Кондзеровоькоuу спрзnи про не-

ДОП.ІЗ'l'У ЯWПО.ІЬОЬІ\'Иt.І utщаннноt.t 

ПетроіfЕудасnсьІ\'Нu боргу бунчу 

ковому товарИt:Іу Івану Мрсвці , 

І750 р . 

Справа про nepen,aчy на розг-

цд Генера.п.ноІ.І}' вВІоьковоuу с~ 

ll.OBi спра1ш про спір соrника 

ФЄlІ,орз D!закевича з генера.п.нm• 

пі;цакар6ієu U1xai1.1ou C!l:oponall,aь 

к~н.1 за а . Греu •яче ~оrарсько'f 

ооrні С'l'ароду6оького полку та 

" · .окно ГлухІ воько'f оотнІ НІ -
~ИІ!ОЬКОГQ ПОJІІ;у . 

175! р . 

ІІО8 237!5 Справз про переси.ІКу в Гене-

ІРа.иьни:t :вf~аькови:І DYll. двох чо-

травня

Тчервня 
І751 р • 

25- 27 

mrн~. 

~S~удН5 

ч~5tярр. 20 

:;~::~и: СО!'ІІ~ка Сw~анз Сто~ J5i5 Р~ер1 !П 
4 
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ІІО8 MaтeQta.tи про спtр вН!ськово 

ПОВ< 

ІІО87 

ПОВІ 

о канце.ІІЯриста Пав.tа демСіовсь

ого з Сіутукови1.1 товзрн!:!еІі Gте 

.j)aнou РаtовичеІі зц шцхраіІсьК">Ій 

Сі1.1:ін ~интtвки на крз;ценого ко 

довіj\_І<а к.анцелярі ї про ве.nич -

ИОБ'l'НЯ 

І75І р . 

;~ :~:ф~~~J~;~~з;и~~~~;:~рр тт;1л~~ 

-КqJІ.Т..Р.а~\~оумозлроСіотииа -
тра "Кі1Р.1?пеJІ на БатуринськоІ.ІJ' 22 вереси 

1еге.11ьноuу заводі . І75І р , 

Указ о тародубському ло.пко:зни 

у Федору Ш1кси1.1ов11чу npo пере
ачу на розслідування справи пр 

ахол.tення ху;цоСіи поJІ!\'ового пу~ а -

я Лнто!!а П:аСіедьника c.nyжитeJl.'Ju 15 берЄзн 
лСіц і вського Ііонастир:я . , 1751 р , 

ІІО89 324:):9 Сnрава про з0Сіов • яза1;1ня поJІ-

авського полковника nосJІа'!'и р о -
ідників на '!'epитoI,JfD Речі Пос- 0 f~J~ 
ОJІИ ТОі та <д!.!//НСЬКОЇ iunepfY. 175! р . 

ІІО90 32422 Справа про підnерд~ення са.п 

огвардіУ , даної у !747 р , знач 
:овоuу товар1mу Пс.1тавськоро по. - · 
у Івану Натвієнку на звільненю &-8 .tютого 

І '""""'і "····· ·'"""" " ""' 

!ого ДО!JУ в ід ЛОС'І'ОЇВ та ін . ТТО:!;\Н- І75І р 4 

ос тей. 

І.рук . Л'ІРД УРСР І~ з ... ... 316- 1~" 
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ІІО9 З242І Cnpana про захоплення запор01 -
ЯWІ оrоварів значкового то:вари- Ібсtчня 

іlЗ ПоJJХЗВСЬІ<ОГО ПОЛ!\У ВасиJІЯ ге І75І-
Іб 6ерезн. 

rел:и . ·Г752 р . 

1750 р . 

ІІО9 32420 Слрав!І про утиски і ОJJОВ!ІИВЗ! -
111 , чинені иитеJІЯt.1 Креuенчуцько 

і Кри.по:вської сотень І.lиргородс -ЗІ грудня 

кого ПОJШУ со.одата1.111 t козnка 1.11 1750-
28 берези 

ві:Іfськоnих !І'оwанд. І75І рр . 

Г75І р . 

!!09: 32424 Справа про захоп.1ення чиги-

ринсьr<иu губернатором Станіола 

воu РудиицьІ<иІІ на росtrські!І т -
риrоріУ се.~ян , які лереЙЕІ.111 в 

Росі:йську it.tnepfю з Речі Посnо 

.ІИ'І'О ї, '!'а -про ареитн на комонt 

ш~те.пів Крило:вськоУ СО'!'Ні Uир

городського пол:ку . 

ІІО94 32425 ' Справа про НЄПОШТ!fВЄ повод -

s січня
І9 берези 
Г75І р . 

І2 

І4 

5.ЄІ!ІІЯ з уж.ззо1.1 гра~нні Ha1'aJJiY ~06~Е;~~ 
Розуиовської. І75І р. 26 

ІІО95 32426 Справа п ро передачу 1н1 роз г-

~д. наР:азНО!!У uиргородсь кому 

· подКовнику чо.tоdитної запорожця 
Сеиена ~она про dезпідставни і:f 

його apetJт і захоnJІення vайна 

креuенчуцькиu ооrnико и яковом 6 ~9-~~ rаври.11овии :1 сотенною стар1:1и но 1 І?;± р . 
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ІІС9І Е2429 Справа про згва.D:тування вій 

ськови1.1 канцеляристоtА вacиJJew 

Тоииловс.ьки1.1 княr.ни Uapi У Et1pa 
тової . 

rаквfтня 
25 червня 
І75! р. І2 

ІІО9 Справа npo заборону стягати 
перевозне з осіб , які ви:коную:r f6 ~~Ьв~~ 

ІІО9! S24ЗО 

ІІО99 32435 

СJІУибо:&і доручення . І75І р. 4 

Справа про передачу на розг 

JІяд Полта:вськfіl поJJковfй кшще 

лярі 'f чо.1:ю6итно'f віІісьмвого f( -

:варшпn І.JJ.ixai!.11a Стар~цького про 
образи , п.обої І уmски кобеJІЯц 

кого сотника .U:акоиuа Яновича . 

Справа про напади на діw , 

арешти т:з ін ЕІІі уmоки значкова 

го товари"'::~ По.ІІТЗВСЬІ\ОГО ПОJ!КУ 

леонтія Є~1!4е11ка , в11аQлідок !іо 

го участі у спробі козаІ<і:в Бі - 4 червня 
ЛІЩЬRоУ сотні поз6а:nитись о:зого П5 ~рУдНЯ 
сотник:~ пав.1а кота . 1754 рр. ІЗ 

ІІІС< Справа про orтtp .110.11.тавського 

поJІковника Аидрія Гор.rенка з і:е -
НИЦЬКИІІ СОТНИКО!.І Фsдороu Сві~ь 2 червня 

киw за грунrn і підданих в w. ~6~~пад· 
Іваниці ПJ,JІJJуцького полку . І755 рр . Зб 

J.py~. 11\\Рд УРСР 1986 З•~ 1'1376 - l:lt. 
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ІІІО 32434 Uатеріади про утис<:и запороr -

цяuи жител:ІD заднtпроІJоьких оі. 

Ке.аебердяноькоУ co'rfli ПоJJтавсь 

КОГО ПOJU{y . 

З юзітня 
ІЗ червня 
І75І р. 

ПІО2 Спра:ва про наuаганЕя крс1о1е -

ІІІОЗ 82457 

нецьRоrо сотнир:а Федора rа:ври.11. -
ва о;це~ати ко~тенсацію за о;ця , • 
зібраний за наказоu перево.1оча1-

сьr<ого Rо uен;цанта , брига;l(ира 

Федора Ко'!1е.ІеDа , з насе.v:ення 

сотні. 

І750 р . 

Справа про перевірку ;цоці .1ь 

ное ті в1н1.11ати иа.иування за тра 

ву третилу I7SO р. iryueнy Гру 

ЗИНСЬКОГО·ГуСа~ького І<орпусу 

Давиду. 

І75І р. · 

квітня-
5 червня 
І75І р. ІО 

8 жов..ня 
І75~ 

7 січня 
І75І р, 

ІПО4 Справа про розолідуваЕня по 

жеиt , яка стзлася 22 трзвня І75 

р , у u. Кро.11евцt Ніи11нськоrо ~ ~~~~' а 
по.;~ку . !75І р. І4 

ПІСб З243З Справrз про обвинувзчения ке -
. .11е6ер;цянського сотниІ<а uикити 

Козе.~rьоького в оргзнізації пог

рабування віС:сь:!<'ового канце.11я

риста Петра 'JРойницького і знач 

кового товариІ!Іа По.11тзвського 6- 7 червня 
поиу дмитра Uоrимвського . І75І р . 



"' 570" 

!'748 р . 

IIIOS Справа про оtягнення з и11tе 

. .ІЯ u. Нехворощі По.иtа:воьког9 

ПО.ІІКУ Якова 0ГИ1!10НКІІ ІJІtрафу за 

перехо11ування бtrл.ого однодвор 

ця Прохора Іtузнецова . 

Кр.а~••• І '·"-·~~ .11< .... І ..... 

2\~§1:010 
.'І!Ю!'ОГО І-9 
!752 рр . 16-!7 

Спр§ва про прода• запас fв 

вівса , зібраного д.1я постачання 

вНІоь!':Qвих коuанд , які проходя1 ~ ~~Е~~= ІІ-І 
через u. Г"'Ухів . І748 р. !9 

І75І р. 

ІІІО'і' Справа про nepe;q;aчy на роз г-

.tІІд поизnськtі! по.uо11і ІІ канце 

.ІЯріЇ донесення опі:взр:f:в twne
patopoьNoЇ ПРИJІ.:ВОРНОУ Р:ЗПе.ІИ 

Григорія m rваиа РеІ!і.tННСЬР:ИХ 

про розорення ЇХ uactнocтf с • 
. Горбзнfвки дРугоУ ТТо.иковоУ oot • 
Ні f!O.JifaBCЬP:OГO f!O.Ol'y OOTHИNOW ~g~rня 
Григорtєw [tenoю . І75Ї р . 

ІІІОЄ 346!2 Справа про обвинувачення 

ке.1ебердянсь!(иu ооtиикоu !Ь~китсю 

Козе.11ьськи w :вtЯ.оько:воrо нанце.t.11~ . 
JJ!Cta вао11.rя ВИСОЦЬ!':ОГО у з.10-

вzи:ваннях при О!'ягненнІ з його 

~ші!на !!12'РЗ~У , визиаченного Ге- 3! ~~~:~;. 
нера.о:ьн;111 :вtrіоьковиw су;цоw . І75І р. 44 

,І.рук. ІQМ З•м М.11~ - 1 2т. 



ІПО'. 34488 

ппс 34489 

ІІІІІ S24I7 
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СпраJЗа про пер~ачу в Гене

ра .rь ни·':і в!11сь!':овиіі ауд докуиен 
тів справи про зви11у1н~че11ня ке 

І\е6ердЯІ!СЬЮН.І ОО'І'ІІИКОU lІикитою 

Козе.rьоькиu з~!ачІ'(ОВИХ 'fов,зриmt 
ПО;Jrавськоrо. по.uу .z:wит,Ра . Сте 

фана , Федора !Jог11JІ.евоьких та 

Федора PoC!om , иереС!ер;цннськог 

отаuана Іванs Сезчен!(а , вtrrоь

кового !І'апце.v1риста Петра Тро !'! 

ницького І !!oro uатері , у;цови 
реС!еРдЯНОЬІІ'ОГО ОоТНИІІ''! J.lapi'l 
Троі.ницько! ~ ПіАПВJІІ nого ;в;о

•У · 

Справа про перевtрку поход-
ие11вя з 11. По.аави С!атьхlв !l'pf 
паків Ря.~:tьсьtого повіту xa.rиwc 

на Іванова 'І'З якова !Jи х зІ'І;~~ова . 

І750 р . 

Справа пр~ рсзс.11fдУЕання 

скарги козакt в НовооаnжарІвоь-

~of CO'rfll По.І\'ЗВСЬ!І'огq по.пу 
па ;:~з.цьс11'"1fR0Еані вибори Пе rра 

Сулиwи новооа11;;арtвоькиu оооrви 

коw та утиоl\11 ниu /поС!о'l , зехо 
.1ення wзГ:tНІ , приwус:ов~ праЦІІ 1 
т . п . / козаків сотнt . 

26 JІІІПІІЯ-
8 ЖOD'rlfll 
І75І р , 

30 .ІИС:ТОП 1 ПЗ 
!750-
6 Z!i01l'rRЯ 

1752 р. 43 



ПІІ2 82'+!8 
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1 ·~"" l "'""'j~ ~"" ••<tO• ••••• 

Справа про розс.1іJ:І.уваm1л ока -
ги козакf в Бі.пщькоJ comi По.1.!

тавоького по.хку на з.rов~:ивання 

t уmоки /приІ.ІУоова праця , за 

хоп.~rення t.Аа!1на , надu t рни !'\ збір 

одаrкtв , арещти , побо У t т . п ./ 

Ух сотника пав.tа Ko ra . 

I75L р. 

8.nнcтonn а 
І750-
ЗІ січня 
І7ё2 рр . 40 

ІІІІЗ 82486 Справа ПГо пащ~rанн'І l\'Є ІІебеr:: 

янського СО'l'НИІ\'З l.!Jttrni't1 Козе.!Ь 

ько rо прие l'іОfШТІ! повернення Р.:о 

SІ шnна , к о11"'tсжованоrо вt,.,оь

<о ви1.1 КіЗНЦЄ.!ЯJ.'ШСТОІ.І ВІІСІІ.ІЄll Єи

оць~mu . 

ПП Сп рам 

· пг11 зоб"в •язаппя !.!ирrороJІ,сьх І 

tionoJ?ol' КЗІЩЄ.tЯр!У npИCltO'J!'n! 

ОЗГ.ІЯ,Ц справи про "'УКЗ!!НЯ КО

а;_,~за підданиuи nоJtтавоькоrо 

по.иовю1ка Андрія Гор.11е111\'а , zш 

те.1яІJИ о iJJ Ковалі t Sубанf ~!ир 

го роде ького по.1ку J 
про зобов • яза1111я 1о1ирrородс ь 

ко! по.-ксmоУ ка1щемріУ надаm 

захист козаку І;-:1.аJ11оькоІ сотн · 

L:ІtізЩ Сергієнку , пасtчн11ку 
.по.1тавського ПOJUl'Oшti:кa Ан,1tр.ія 

Гор.іІенr:а , вt.1t 1.10;...ви вих у~1ожі :з 

І\'{Т.JJІОВОЬІ:Q'[ ПО.!КОВоУ с~аршин;~ . 

ApJi<. !І'<ІРJІ. VPCP Jqse ЗІ • lfl:IJ$ - 12r 

бе резня-
20 1пзfтпл 
І75І р . !4 

5- 12 JUJTO О 
І7~І р . 2- 4 

атоrо 

I'i'SI р . 
6- 7 

7 



IIIIS Справа про вtдuову nooпo.n1 -

rиx с . Ла!';оuовоr БУдИ ТоnаJІЬСь

ксУ сотн і СrародУбОЬ!СОГО по.пу 

вfдdува~І ПОВИІІ/!00 'I'f своєuу 
дер~авці , -війоьковоuу товаришу 

Петру Неw1ровнчу-Дапчснку. 

І749 р . 

к ..... ,,.""nІ"'"•· 

ь~~~ТОП'ДS 
с і чня 
f754 рр . 40 

ІІ!Іб СПрз!Іа про спір , спз;цкосuців V .~юrого 

за спа;цаину С'J'аро;цубського ПО.І- r~~Втня 
ковЮІка uи ха J!:.І!З 1.ttх ..... апевоьІ'."ого І754 рр. 28! 

І752 р . 

ІІП7 Справа про перебування пfд 

арештоw у 1о1 . Черніговt dув!ІJо.го 

61.аоусьRого соtнИRа де w• яна !Jа 

.аинського , поз<1ав.1еного віІ!:сьІ'."о 
вого звання за доноси f нак.1еm1 

ІІІІS Sб4І Спj)ава про наr.ІВгаянл абmито-
ваного отарсдубоького ооаву.rз 

стефана яки 1.1овича одерzа ти у 

15 .QICTO::l;D,13 
!752-
so верео1я 
1757 рр. 85 

в.1а ояfсn надане J! OJ.ІY у рангове 

во.1о;ц t ннн о . Чортов11чt Новоu:Ісь "~~Ь~~-
коУ сотні Стародубоького попу !752 р. V 

ІІІІ9 Справа про жонтіj'ІІІбан;цпу то~ 

гіD.ІD ревенеw ·грецьких куnцtв ~~ ~~Еі~~ -
Ніинна і №сІ'."ви . І752 р . SЗ 
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1 .. "."1~ .. """ ..... 

ІІІ2С 44 Спрsва про cntp за nерево.10 -

чанські ри6нt .1oв.u.t ut:a Доuово 
el\'OliOLtiЧHOD канце.хярtєю ГЄ!'Ь Ltа 

на КИри.Іlа Розуwовоького і 6унч -
ксmиu тов11р1t111е1.t Пе!'роu Пав.tов- ~7к~~~~; iJ.a 

. СЬЮ!U. J752 р, 39 

ІІІ2 4098 Справа npo органlзацJю nolз 
АОК і'е!'МІЗНа ЮІри.18 Роз}'!.Іо:вськ -
ГО1'3 супрово,цауmоУ 'його С!'ар. N,,,ІО:етня 

• шини :в J.Іосtву J Пе!'ер6урr !'а :aOllT;; 
nовернення rx у Г.Q'хfв . Г75? рр . 230 

І! 

ІІІ2 4827 ~атеріа.m npc .аиоrування з 

різних nиrань з 1<ocre1.1 sаnорізь І~ ~~~~:я 
коl Січі . Г752 р. 

ІІІ2 4824-2 Сnра:за про за!'риuзння в u. 
Крс.а:евцl Ніl:)ІІІСЬКОГО ПОDУ nfд. 

С!'звноrо-Драrуна Ларіона Ахс.11- ~~я 
Г752 р . 

III2li 4824 Сnравв про ого.tошения на )Ji 

Q6ереиній :ТкраУнІ розmуху ко.ІоJ 

ників Якиwа Ч орного і Грицька 

І)ікуна , які В!'ЄК.ІИ nі.ц час ро6( -
!'И nри г.аухJвськоu;у д.owf геn- і'4 сі~~~~ 
wана ЮІрм.!а Розуwовоького . Г752 р. 

1.PJ•. Л \\Рд УРС~ !9\М Зо• lt31~ - І~r. 
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·····~ І ....... < •• 

НО•<р.> 

ІІІ25 4820 Спра11а про ого.11отеннл на Jlt 
1106ере2шііІ Укра(1:1t розтуку зна -

.кового товарир; При.11уцьког~ по Г-, жовtня- v 
ку !Jиколи ~ика , який ут1к з ІЗ JІИстопа ,а 
При.tуцьжогс по.uового суду . І752 р . 

ІІІ26 4851 СпраІ!а про.Бидачу паспорта 

:відста:вно1$- _,uз}cgy.., Григор!ю Ка 

-зяєву на провоз -mоскву І9 ві 19 Jfересня 
дер горілки. І752 р . 

ІІІ2' 50ІЗ - Справа про передачу на розг 

..1яд у ГенераJІЬІІИ й війсьrtови1 с ~ 

справи про образу ві:Пськовиu 

товариmе1.1 Васи.11е 11 .ПІнурчевським 

значкового товариша Пр11луцьког rz-r9 груд я 
полку Івана Нов11цького . Г752 р . 

ІІІ2І 5C<J7 Uиду.па з Ko.teгfY інозе1.1них 

справ у Генераnну вНі:СьІїову 
. канцеJІЯрію про хід розгляду ге 
нера.11-.tеІ!тенантои графо),і СаJІти 

ковиu рефор~.rи сщnе:и козаків 

~~:~~е~:=~~~ УкраУни на Україн j~52e~; нi 

ПІ29 5722 Спрзва про передачу ;І~ ';;.7 
;;.у коutсію , утворену при rенера І5 грудня 

JJЬHili ВіЙСЬКОВfй канцеJJЯрії1 фі П5~~резн 
нансових д.окуuентів на перевір~; І753 рр . І5 
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ІІ!і!О 5858 Сnра:ва про надання <ІувtІ!оuу 

запорожцю Григорію При6.Q"ді ч11н126 вереон 
вt~оьковоrо roвapиtia . 1752 р. 

ІІІЗІ 6284 Справа про ого.:;оr:~ени!'І на Лі -

ІП.52 5537 

во6ереинtІІ ~J.f!Yнf розшуку дезеЬ
rnрlв-д.рз гу~уРязаноького , Казан 

оькоrо ::i .1.нгерuо.ч~щцоького пол ~1 ~g~~ а 
кlв . 1752 р. б 

Спра:вз про зо6ов • яза1111я Косз SO :вересю 

ок.uаоти tueннf опио~~;и Вt.".оь11з §76f~ня 
Запорізького . 1753 р. ІО 

І75І р . 

ІІІ~~ 7035 Справа 

ІІП!4 7428 

n;o опори при nздaF.11f uаєrно -
rей rrиУвоькоuу ооа::ву.~у , <Іупчу-

ковоІrQ' rо:вариmу nooиny заrrnе:воь І-о ~rия 
коuу ora С!уичуко:воuу rонари~у іо ~а:вия І-6 
В.:о:аоу БУА.tЯномсоuу; !754 рр. !4-22 

Г>О:В~~ :ао::~::у ~~:;;т~:u~~:~ r~1;:го 
ви чу . !752 рр 

1752 р . 

lJ1a_т rвнера.n.ного вfі!сько:вог 

m1свря Андрія ЕезС!ородьІ(З з ,роз 

nоряд~:еuняu на;ц!с.1ат11 вtдоwоотt 

про ве.111чииу вt,~ськових nрибу'і' 

кtв з 1724 р • 

.l.pJ<.. Л\ІР.!І УРСР !9М 3ow Іt31$-11т 

21 rrавІІЯ 
!752 р . 

8-І2 
23 
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КО• tР' 

ІІ!35 7570 
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Cn~aвn rтро rтоr~ернення грун!і'f 

адяцьR_ого замку , розrтроданю:: 

ізr:иu_ осо6а11 заuко:ви ми поспс.11>1 

ти~ , та про nри:вернення у під- П .~шстола .1а 

анство козакі:в , які во.1сдJ:Щ ~~~;тня 
eu.rяuи зauRy . !755 рр. І- 35 

Рапорт При.Ііуцької полкової 

канцемрії про в6и:в.ство '.liixal!JIS 

~::::::;У . стадниRа гене.ра.11ьmі 2717~~р~~я ~Q'Л 

ІІІ36 7574 - Справа про надання uаєтНості 

ІІІ37 7973 

до:ві uиргородсьхого ло.ruо:вю~ка л~~~опада 
!Те'!'Яні Троцькій . !752 р. 

Справа про надання :в!дnустки 
енера.-ьному військовому хорун- 8-П червн 

•ому І.Іиколі ханеІ!ІІ'у . !752 р . 

IIIS 7744 Справа про наuагання роuенсь о-

о козака Івана Якуdо:вича одер
µат11 :вtдШкодуваню1 за товари , ' 

_ ~ ахоп.11е?:і на території Речі Псе fОв~~~~;я 
tтолитоЇ . !752 р , 32 

IIIS 7794 Справа про стягнення Dіі!СьІі -
виu то;арисіе 1.1 ·Федороu Чернаць-
1<и1.1 недоі1.1ок з ВfДІсуnн~:кі:в та 

неп.11аників податків Староду6-

ського nод;;у . 

7 березня 
!752-
IOrf~~B~ !26 



- - S'l8 -

l 'u""'j~ ............ 
ІІІ40 7~5 Справа про заборону сtароду< -

ІІІ4І 7796 

ськоu;у nо.п:овнику Фе,tору ШІксн 

wовичу пе_реоСSrяиуnати консисте1 -
rоьк1111 l!о;цат11:оu о rpl .:ьців Urли1 -J-S к~Ї?~~и -
сько'! сотні . • 1752 р . 6 

Сnр!Іва про nереси.п:у в Ко.tе 

гІю fнозе11них справ трьох кар~.. 

• Сіованцtв funepaтopa Івана Аито 

:;~и;:~а;:;~JІеиих на ЛІвоСSеге:а tiї1g2C!~~eзipt 7 

ІІІ42 8!50 Справа про розсилку·n nо.11Ков · 

канце.tЯрІ У друкованих ука2 tв Се 

нау про початок в ІuттерІ У ue- к~t"~~ 
:ау1з:нrnя зеuе.пь . І752 р , 

ІІТ43 8328 Справа про nepecиDy в roui -

!!144 6046 

oJD СІувчукового товариша Івана 
Турянського 58 :кр(!. noдanroвoY 

недоі'WR'И , сrягнуrкх кро.11евець-

ки1.1 соrникоu Гриrорfєu оrtєвсь- ~~~nда 
ки1.1 з прапорщикз Кузьuи львова . І75г р . 

Ш1rер!а.11и про задн~вськ! 
с:отнf І.:иргоро;цс ьхого позу , те

р11rорfя яких вtдfР.1:1.1а під серб

ські noce.tef!IІЯ . 

20 .!'BftRЯ 
І5 вepeci r 
І752 р. 54 
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ІІІ4 7727 Сnрава про з11ннуваченнл вій 

СЬКОВІ/W товариmе11 Мю:о.JІОЮ CO!tO 

JІОБСЬКИІІ генераJJЬного Бі!ІОЬІІ'ОВ -29 ІtВІТНЯ 
го хоруRЕого Uико.1н Ханенка у ~~5~;рnня 
ntдpoCSцt Я:ого судозоf слрав11 , !757 рр , 50 

ІІІ41 8563 Справа про надання 11lйськов -
wy ІІ'ЗНЦЄ.ІЯрИСt')' Григорію Трусе ~ОСІ~~~~~ 
вичу чина вії:сь1tового тoвa111ttta . !752 р, 6 

ІІІ4~ 6593 Відоuість про кt.1ькість вІ.ІJ 
них посло.~иmх !{ернігівського 

по.аку у !729 р. та про х ід роз 14 JWTOГo 
дачі їх у--п іддансі'Во 110 !752 р. !752 р. 

ПІ4І ІС66І Справа про зоСSов • яззння по.11 
кових КЗRЦSJІЯрій ІІРИСІІJІати коn!ІУ 

треtмну року вtдowocrt про нат 

ність ко.1одІ!І!КІ~ у поа-ове11: TIOJ f7~~топа а 
wax про хід роз • .ІЯДУ l:t О~ОІІЮ І2 J!Ю!і'ОГО 
аправ . !753 рр . 

І75І р. 

ІІІ49 J,/атеріа,1111 /вlдо11ості та cyn 
ровfднt рапорти/ про кtзькtсть 

ко.і0днш~:І 11 в тюр11ах по.пів JІІво ~1 ~nю 
6epeis:нoJ У":краJнн Т3 про·хtд роз Іб аерезю І- 107 
СJ!ідування Jx судови х справ. !753 р . ІІ2- І22 

Іuе1шиІ1 реестр RИreJІfв ВиСSе

.:11ьсько~ сотні Черні гівського по~

:ку /крІu nocno.11иrю:/ , які І!Іе не 

ск.11ах1 присяги на вfрнtсrь ii.me 2r січня ІО&-ІІІ 
ратору петру m. !762 р . !23 



- 380.-

1752 р. 

ІІІ5 9849 Спр~а про переои.п:у в Севе -
к у провfнційну канце.u~рfю pocf -
ських се.11лrr-l':рfпаків Івана Сак -
.tова та КПрпа ІЬ.ивховв , затр11 1.1 -

~,.. .... 

ню: у u. ffimo.1t RfIOJ11eькoro по. І4- !7 JІК ттн 

ху . І752 р. 

ІІ!5 98':0/І Справ~ про nзредачу ГеІі~~ ::~ -
.1ьно1.1у вJ:і!ськовоwу оу;1овJ: роз

порЛJІ,:.еннr. rе"rЬ.1.1ана ЮІри.1а Ро

зуwовськоrо про наведення у Б1 -
rородси;jІ! rубсрнсьІ\Ій крнце.ІІЛ 

ріЇ ;ІОВf:{ІІШ пре H!IJICJ(HfCTЬ се -

.11янина Сухорунова родині wa~op 7- І7 .11ипнл 

Dениmна . 1752 р . 

ІП5' 9850/2 Донесення гетьw~ну КИри.JJ 

?озуt.!овськоuу про nереси.1ку ?.о 

uy донесень Генера.1ьноrо ві:Г.'Сь ЕО черня 

ковоrо суд.у . !752 р. 

III5i 9854 Справз про встанов.uеннп rе-

ТЬ!.!Зноw Хири.uо1.1 Розуt.tовс:ькиw. 

порядку стягнення оудовоrо 11т~ 

: 1",.- з коно:-оnськоУ козачки ЮЗ і~ ~~~~я 
териІfіІ Коuащих11 . 1752 р . 

Ару•. Л'~І.РА І РСР 11$11 З••· H S'~ - 1:/'< 

l '"""j "~" ••<1'0• ••••• 



- З8І -

!ІІ54 9864 J.<ате-різ:m про ВІ!WОГУ ДО Ко-

11егН інозеuних сnрав nовернуm 

po!Df , витраqенt на достав~tу в 

е'l'ёрбург контрабандного торrlв ~ ~~~~~я-
я ревенеw, І752 р , 

ІІІ55 9872 Справа про захоп.1ени11 !І'онл 

ио.r;цака &:юька R;у wбн кро.~~:авець-

киw Со!ЯИ1'оw ГIJІ.ropt-єu ОгІєвсь ~~ ~~:;:л-
киw. f752 р, 

ІІІ5 ІС680 Справа про арештованого у 

"'· J11iпo.1t бJг.11ого кріпака Ри.п, ~~ :~k;~: -
а.ького повіту Сидора 06росиuо:в' . І752 р , Іб 

ІІІ5 ІІОО'7 Справа про зобdВ • язания кан 

ІІІ58 ІІОО6 

це.1ярі'f Генера.rьноУ вtJioьi:oвoJ 

арти.1ерії зtбраm до;цат.tові вt 

доІоЮСтf в судов fІt справt про 

несп.1зту ПоJ<;fйниw .1І)ДВ іоароJ.І 

Арт11.1.1ері'f Іваноw Гор.rя1<овичеw 

боргу кmтору с , Ворго.1а Rіндра f~ ~~::: 
ту Фоuину з товариmаuи , f752 р . 

Справа про крадіІ'JrУ коня у 

конотопського ::11re.111 Якове Крав І2 червня 
ця . І752 р. 



--382 -

І ""... І.""""1-;;;::-~"" •ноtоа •••" 

ІІІ59 ІІ7С17 Справа про розс.11.fдування ск р-

ги коззків Грунсьжоі' со:rні "' свого сотника GеJ.Іена UИJІ.орадов1 -і~~:резн 
ча та буDmого сотника бунчу!І'ов -6 червня 

2І rc тсварш!Іа Іл.ІІІІ !.Іилорадовича , 1756 рр , 

ІІІ6 І22І2 Справа про надання вtдпусnо 

члена u каІЩеляристаu ГенераJІ.ьн -~~ :і~Е~~ 
!6 ге в f йсько:вого cm. 1752 р . 

ІІІ6 !2687 Справа про nовернення чина t 
nосади розхащваноw:у городниць 

25- 26 ко wу СОТШН<У Івану ПирЯі'ИНСЬКО 
.пютоrrада . " !752 р • 

ІІІ62 12720 Підпис.ха про зобоо»язання 

г.11у:хівського в і йта Гавриш~ Ю<ов 

.іева не :цавати пt:цвод без від.о 

ua Генера.nьноІ віі!ськовоі' кан- 27 грудН?. 
цe.1я:imr . 1752 р. 

!ІІбЗ І272І Справа про DfдJирочку ріmен 

ня Ге11ера.nьниu ві йоьковиu судом 

справ S:унчукомго товариr:~а пав-
?І;~~' .1а Uі к.11аmевського до його повер 2 січня 

нення з JІоскви. 1753 р . 

ІІІ64 !2722 Док.11ад "ЕЖспедицfі' строєнія" 

батуринс ького і глухі1юького" п о 

підвищення п:ідрядчикаuи цін на 
ІО ЛіІСТОП ' поставку тесу тз n.ранІ . 1752 р . з 

Дру•. ЛІ\РІІ УРСР 1986 З•~ . .-.37~ - 12т 



ІІІбS 12470 

- З8S --

Справа npo передачу на роз 
г.1111д г.:;ухfвсько1.1у сотнику Де 1.1 '

яну tуря.нськоuу донесе ння ісро 

1.1онах! в Г.хр: інського Петропав

лfnського uонас rиря про пре тен 

зf ю коJ.Іпан!.'tця Надвірної коurта1 · 1t_ 

ОЬJІ;ОЇ корогви Івана ГурТОDОГО 

Кр••••• 

на І.ІОН80Т''1рQЬКОГО rтtдданого Ан 7- ІО 
дрія nacryxa з а з6f г.1ого коня. г~~~яр. 

ІІІ6 6 ІІ647 Справа про п ередач у на розг-

.ияд управиrеJІІ'J uа.11оросі1ісьхих 

f!~оrчин графа Олексі я Розуuо:всь
кого донесення відставного заnо 

роnця Грицька тарана про побит~ 

т:а захоп.11ення його 1.1а!'!ва 

Іграфськи11 прнкаJrЧиком CeueнІJJJ 2а JШстоп ! а 
repexpec том . !752 р. 

ПІ67 ІІ65І Справа про пр·;значен;;я кoui -

b t і' д.1я розиеиуваннл Шenrar<fвoь 
(ОЇ во.uост f , ранго:sо і' uаєrнос ті 

еrьuана Кирила Рщу1.ювського , 

~аєТнJсm бУН'ІУІІ"ового товарИ1'!а 
Із аои.11я По.tуботка . 

ІІІб ІІ6 49 Справа про передачу н:~ роз г-

ря.ц Генера.щ.ного 11 ! йсько11о го су 
у донес ення староду6ського uf

hamшa Захара Т.ванІЛІа про неоп
hату роботи , захоплення 1.1а:!на т 

арепrт !! ого Cft.i • Y ст:!)оr.У 6 
:ьт;;ru; ПО,11.КОВНИJ(О!l Фе.цорои Jl2I<CИ 

овичеw. 

20-26 
листопада 

I'i'52IJ. 

І7-2 І 
.иистопада 

І75 2 р. 



- 31'!4 -

~.1' , І ;",,,,. І з А r о л о в к 11 

о/п . ~о.ер> 

ІІ І69 І2875 J;;1стувwня гетьмана Kпp11Jia 

Розу 1.ювського з ;Jого представни 

коu при Колегі7 tно:rе 11нпх справ , 

бунчукови u товариmе1~ Іурuано.11 

про пересилку СдJ'жбових докуuен f5 ч~Еі:~п 
тів . І752 р. 

ІП70 І2365 Справа про опір удови значко 

ІІІ7І І3З67 

Вого товарИша Стародуі5'011іІ'ого 
ло.шtу Се1,1ена Сновуцького за спа -
ё\ИНУ rrокі ,:ного чо.повfка із свої І5 листопа а 

П80ИН!ІОU , Ві!ЇСЬІ\ОВЩ! КtІНЦеJІ.<!рИС r~toгo 
-:ou Василеu Словуцьюн.1. І75З рр. ІЗ 

Справа про заборону Еіl1иноь

кіЛ ло.;а:овій канцелярії поси.1н•:1 

сво1х предотавюнав на ярu:арr;и 

в м-ко Борзну , uаєmість гснера Z8 JllJToгo 
много оUозиоrо Се1.1ена Кочубея. І752 р . 

ІІІ72 ISS65 Справа про вип.пату гpomer1, за 

аренду під UJH'НiЩIJ церКОDt!ОГО 8 JІЮ'і'ОГО 

двору Ні:ш1kськсго грецьмго 6ра ~5~пня 
!Ства . І75З р . І4 

ІІІ7З ІЗЗ63 Справа про захоплення се.плна 

ми с . Неп.пюєвка Севської провін 

ціі' у ге'і'!?1.!8НСЬ!І'ОГО підданого , 

:~mте.11Я хут . Бобидівк;~ Uоч:арськс 

сотні Стnродубського полку .l!opo 
~а Uукозенка 200 кjg 11:ита за' 
несщ~:ату. mв1 арендноІ 11.паtи за 6- 29 .~:што 0 
зeu.m; р52 р. І-7 

Ару~- JІ'.\РД VPCP 1~8Іі З••· M37G - 12'. 



- 385--

Частина донесення удови бун 

чукового :rовзри:uа Ганни 'J'Урков 

ськоЇ про захоп.11.ення с>унчуковю 

:roвapиmqtJ Іскр~цьЮІU. горі.икм в 

Гl. шинку ус . Вет.лівці Д;Іугоі 

лочепськоl' сотні Стародубоьксг ІО січня 
ПО.!Ііу . f754 р. 

ІІІ74 ІЗЗ6І Справа 

пре прі!верненнл доuовою еко о

utчн-ою канце.11лрівю гетьwана КИ 
р~.ла Розуwовського під своє ві. 

доwство І<озаків о. ООuачева Ба у

ринської сотні Rіm1нсьІ<огс пол 

ку , О:ув:nих гетьuанськ11х вовког( -Jcir~~~;; 
нfв та па.1rу6m1чю: ; , І'752 р . 

npo вt,дшкодуваннл ви'leJtЛu В< , 
РИГІ!НСЬ!(О ГО лередwістя u. Г.t;/'Х( 

ва за l'x 6удtв.1і і двори , прю!!~ ~і~~~ого 
нан і до гетьuанс,ького двору . І'752 р , 

ІІІ75 І3329 иатерtа.1и npo пересиJІКу с.1_у1 

І-І4 

IS-25 
26 

СІових доку11ен ті в гетьuалу КИри §4с~Е~:я 
лу Розуwомькому . І752 р. П 

ІІІ76 ІЗІ95 ві ~~;~::л~;~н:~~ш:t~о~;в~~:о- к~;J~я 
прапорщика Івана Еаmи.~ова . І'752 р . І4 



:: І '=: І •"о'о"" 
Il r7 ІЗ4З6/ Gnpaвa про переоиву в Доuо 

ІІІ7! 13574 

ву еtоноuічну ханце.uрtю rerьw -
на Юірп.1а Роз11о1овоьr:о го ревізtі -
них ~tннг Лі:вобере.ноУ У'кра Уни с~р;;fя 
за 1723 р . . 1752 р . 

Спрзва про спtр Супруна П]ук ІВ

СЬІ\'ОГО з 1'ОВОІ»1Ша11н , козакtв с 

кис.а:і ЛюdецькоУ ooтf!f Чернtгі11< "_ 
кого по.иу за грунm tз Троfць 20 .m:ого 

! "'"""~~ •• , ..... 1 ...... 

і\ИU 1д.11інсьжя11 ЧернtгtвоьХІІІІ fs53;"езн 
uoнacrиpev , !'754 ЇJр . 23 

ІП79 пзsзе- Справа про наuагаюш киі'воь 

к.ю:: по.1кових писарtв , ~иновtя 

Борсука , .пorfu Ан;црtя J.lитке:аяч~ , 

повернути у овоn в.;аснtсrь с . 

Че11ер , раІ!Тову цавn~Ісrь киУвс; 

вого по.1ковог.о пноароrва , зa:i:or І4 грJ.tІ,ня 

.1ену 6yli'l7ito:sиu rоваршаеu В.1а- f~i mя 
OOU БJД.іІ!НСЬКИІ.І, I75S рр , 

Рапорт ПО.ІІІ'ОВОf Староду<!ОЬ!І:С l 
канцеvrрі 'і про о;цериаюfя op,nep< 
гетьuана Ю1ри,11а Розумовського 

2-7 
9- 57 

про орrанfзацtю по:єе:.1ноУ c.ayi:Cit 50 JtBfrня І-8 
у С :rародубськоuу nмку , V57 р. 59 

пнр І3337 . Сnр9ва про з!S!р ntдво;ц і r:oi 
вою д..rя nоУз;цки др)'J:ИRП ге'1'ь11а 

на Ю1ри.1а Розуиовсн:ого з Г.~ухс t~;ня 
В!І 1 Борзну. • 1752 р. І2 

.!І.рук. Л \І Р;'] УРСР І'ІМ 3•~ м.118 - 1 ~т. 
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Ка•• •«•осПР"••· .""~ І •>IOAtf. 

••••РІ 

ІІІ8І ІSЗЗЗ Сnрав8 npo наиагання СіУJО!ІОГ< 
nочепсьКого коwз11;t1,анта , uanopa 
Васн.tя Yr:raкoвaJ onep;w;arн :а.JІУ:з<ІІ 

'ня за травнёву f вересневу тре ~~ ~~:~ 
ТИНИ І750 р , !752 р . IS 

ІІІ82 !8825 СправЗ про oпpe11.t.v:e1111.11 в хо 
заць1<иЗ-ста11 ulщаішна ІJ-:!ta Ворс ~~~~НJ 
неиа Андрія Тупицького. 1752 р. 9 

ІІІ8~ 13880. Справа про :видачу паоnОрта 
на :відправку до !.Іоокви І50 Во-

ПІ84 !3895 

rпes rзезз 

;~: гетьмана КИри.v:а Розу1.1О11оь«с 2~7§~р~я 

Справа про зВ.1ІИmеннn в Гене 

рв.tьно~ вtr.ськовоuу ont су.це 
во~ cпpltl!и YJtOOШ НОВОІQИНОЬ !\' ОГ 

ОО!'ІШ!\'З 1.tяНІІ ~JШІ\'ЄВИЧеDоf . 

Справа про зоСіов • язаm~:~ д.ер 

иавцt Но11оши11ськоУ оотнf приut 

І5 Сіерезн -
Іб траввn 
І752 р. б 

ти участь у реионтt uостtв J ;;-;;і~я 
греСіе.tЬ -иа дорог!ІХ оотнІ . f/52 р. 

IIIS"' ІЗ~SО· изтеріа.1:1 п ро звр!Іху:авнлл 

Гриць:ка Q.І:І~ренк9 Р ~!І;!; ;Ірну 
коІJПані~ Ь !"'' .,.о,~ гв~ . 

S-25 ~рзв1 я 
752 р. 



- -S88 - -

ІІ:87 I~S Cnpa11a !!ро ВІ!А!ІЧУ 6унчув:~во-

'J.ІУ :rоварш:~у дЗОИJІD І'УАОDИЧУ Л!ІО 

~~~:;к:~з 'l'~~:::o:\):~~;~:~ д~ 2~§~а~~я 

ІІІВ8 І3862 Справа npo зо6ов •.11занпя Ні:~:ш -
tс ькоі' по.uо:воr KBf!Цe.зutpfЇ зиен

СdИТіІ кіrікіоtь со'l'а11ь , цр11знзче 

них Д.І.Я-ревtзtі "поВО!J.JШНОЬІ':ОІ.ІУ 

Іс! о:rнику Івану DІ:::!кс:вичу та rер
мінове ВИС.ІІЗ'і:И ДО нього ЗІіЗЧІ\'0-

~:\:~::~~~в . nризначею1х iouy fP~Fг;~. 

ІП69 IS859 Справа npo коuп.tекту:вання 
:.'І'ОІ.mЗНі~ОЬЮ!Х по.utв . 

Z1 KJif'l'IOJ 
5 .ЮІПUЯ 
І752 р . 20 

ІІІ9 13.!SI Спрааа npo рсзо.11fА)"ВЗНІІЯ о'l'з f-ч ~равня 
11ової на.1.е;;;нqс~t ,!Jtptпaк чи ві - ~1 5t дня 
.11ьниі1/ ое.ІЯнина Васи.1.11 !~знуй.1оn I75f рр. І9 

ІІІ91 П!З40 Сnраза про призначення ві!":сь 

ковсго товариша юхю1а ФИJІоновИ'! 

n кou fcf ю ;ii.м розrмду опору ко 

з
0

ака Г.цу:хівсьи~і' сотні І!ав.1а 
І .леоенка за сtнокоону жуку з ро- И ~Е~:Fя 
диною карпtк . І752 р. 6 

Арук. Лltl'Jl УРСР 1\188 Зо~ N3~ - І\>т. 
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ІІІ9' I4S85 Справа про розо.tfдування бо.~; 

о:вих зО'СІо:в •язапь нf2:1111Оьного юі тня 

<упця , грена лнаотаоІя казна~- r~g;oriз;цa 
ра . V57 рр. 5І 

ІІІ9З 2:::68-І~ Справа про над,ан11я Сензтоu 

ІІІ9 

Ідста:внбUу бригадиру Федору 

КоченО11С'Ькоtq t:tорічноі' neнctI з 

і~ськових доходів Jіfвоdере:а:ної 

:ІКраУ1ш і'З про П:вип.tату . 

2565- О Справа про наwагання ЯреWІ 

ереdецьІ\оСЧ упрnвнтеJІЯ uаєтноо 

ей І uпера торського дУХовm1ка 

~дора Дуб.ІЯнського , захопиm 

pyнrn козаків , яkf :аивуrь у ци 
J8ЄТНОС'1'ЯХ , 

ІІІ95 2354- І Справа про заборону сторон-

І4 травня 
І?,5 2-
24 .ІЮ'l'ОГО 
І760 р. 

квітня-
! вересня 
2752 р. 25 

!!! 11 ocotSatJ t~иНNувати горfпою :в ІО грудня 

І..ІЗЄ'l'НОСТ.ІіХ бунчукового 'l'О:ВВр!ІDЗ :f45~чня 
Петра Іскрицького . І754 р . ІІ 

ІІІ9! 2:::64-ІІ · Сnра:ва про наuагання dунчу~<о 

их товари!:ІІВ Петрз І федора Оа 

~ичІ:в заборонити г;~ухtвськоwу 

отнику де1.1 • ян1 Турянсь!І'оuу ещн 

у:вати горі вою в Ух uаєтностІ . 

24 К:Вf'l'ІІЯ 
V52-
V січня 
!753 рр. І4 
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І .. "" l .".""j "~" "." ••<1'<>• ...... 

ІП97 2 5- 5 СпраІUІ про надання Сенатоw 

jдворІчної .ІЬгоm я~щикаu Тоонин і8 ~~Е:;:: 
ОЬJtОГО ЯІQ' . r:_752 р. 

ІІІ98 2362-6 Справа 

ІІІ99 2379 

ІІ200 2368 

про визначенюJ пор.І'.JІ.КУ оп.tа! 

11:1!!0трlв-6п~.tве.аьпикtв на геть-

1.1апськоuу 6У~ИцfІІІ в w. Баоrу І-5 :Еовтн: 
p1111t ; !752 р. І-2 

про закупі:в.11:1 :во.~ів д.іЯ пот

реб геnr.шнсьJІ:Ого 6удt:sн11цnа у 
1.1 . Батурині та заготt в.11:1 ДJlЯ ни 2~:s~~;~~я 
r'Іуражу . 1752 р . _ 4-4! 

ІJатерJ а,11и про роз1.1еиуван11я 

IJl'DPJ!.oнt :в лtво6ереиноJ Уі(р,аJни . 
І:О:ВТНЯ 

!752-
24 червня 
І755рр. Zl 

Спрg:ва...лро передачу з Нtпин

ського ло.п:ового суду в Г.ІУХіВС -
ке-оо'l'анне прав.:1Jння судовоУ 

. о правн про ззхоп.~ення !(озахоіІ. 

r.1ухtвськоf сотні Jвзно11 Ор.tов

ськи11 двох J.ІІдних :винохурю~х ха 

занt в СЦ,ксtя ()С11nова. 
2- 9 чер;н 
!752 р. 

II :WI 2374-І' Спра:вJІ про npиftow в НадвіtтУ 

. кownaнt ~DfitY JІ:орогву 11eoni нови. ІЄ- 20 
коwпанt йцtв . ~Е~с~~ 

Apyw •• 11\РА )'РСР 1980! Зoм . ..UJ& - IZ.., 
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ІІ20 2374 

, 

... 39! ;_ 

І 
.... " 
А"" 

3 А Г О Л О 81( И 

Сnрава_ про приt!ом в Надвірну 

{Оt.шані йську корогву п • яти но- іZс~~~~~~ -
их компзні !іцjв. 1752 р . 

ll20: 374- І'і Справа про пр11:\01.1 у Надnір-

ну КОМП.SНі ііСЬКУ КОрОМ!У ДВОХ r J!~~~~~H -

нових коипанІ\'!ц!в . 1752 р, 

IIZO 2374-( Справа rтро при l1няття у Над-
14 К!ІЇ:'~'НЯ 
15 червня вірну коwпанн:ську І\Оро гву дев 

ятнадцят>t нов11х кош~вні У:цtв . 1752 р. 18 

II2G t'2 374--22 Справа rтро nосиле11t1я охоронr 

, 

коРдонjв задніпровсмшх сотень 

Uиргородського ло.ш;у від nрони -ti J~~~~ 
нення га-щ<~wацьких зз.гонjв . 1752 р , 

ІІ20! 374- 23 лист генера,іJЬного ві nськово 

го писаря Лмдрfя Безбородь~<:а 

генера.u.ноиу ві:"!ськовоu:у ооаву 

лу rrетру-Вал:кевнч:т про приRн'!:-

:-п у 1<:011паніІ!ську слуr.С!у трьох 26 червня 
нових комп~ніР.ців . 1752 •р . 

ІІ2Сі 2380-І о Справа про ПООТSІЧ!ІННЯ про-

ДОВОJІЬС"ВОJJ робtтв-икі:в геть11ан 

!Уького цегельного заводу у 1.1 . 

. Батурині . 

7- 15 

d~~c~~ 
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ІІ208 2550 Справа про постачання rrpoдo- 15 .;щпня 

водьствоІJ _і -рура:жеu гарн ізону fЬ5і~ітня 
u. rдухова . І76З рр. -на 

ІІ2С9 Справа-

ІІ2І SOI4 

4 серпня 

про постача11н11 фрукtаШІ і ди 

"r:~иною і uпера!.'орського.двору та 

~:зору гетьuана кирила Розуuовсь 

!\'ОГО ) 

J76f~ня І-5~ 
І76З рр . 62-124 

про ви~ачу 116.иунівському !!а-

11ісm1ку rioc11ny КО!.'.tЯревськоwу 
~:~аспорта на" провіз горі.1nш під 

Ічас поїздки до Троїцьке-Сергіїв 

ськоУ лав11и. 

Ордер канце.ІЯрі У Пр!І:!!Jtі нню 

~енсра.пьноУ :віі!:сь1~о:sої артиJІері 

пре підготов1(у гарwат д.nя са.~ю

тів при об • їзді гетьuаноu КИри-

;~:н~~з;;;:~;:~ u полків Лівсбе- S І~~~п~~ 
CпpaJJa про збfр підвод J! сот 11х 

ІF! І и1нюького no..nii;y д.1111 свити re-
тьuана КИри.1а Розуuовського при 

аб • Узд і !!И U подк ів лtво6ере1шої 

~ра!І!И. 

І7липня
І9 серпня 
Г752 р. 

60-61 
!24 

2-48 
50 

ІІ2І " І66І Справа про о tягненнл подушно Zl серпня 
1750-го З власників кріпаків які ии 

І:в УТЬ 11:1 Лівоб ережні іі Украіні. 

APJ~. Л'о\.Р!l )'Р(:Р 19803 з .. . ... з7G- І2т. 

7 грудня 
Г754 рр. Ібб 



l /50f' · 
ІІ2І 25622 Справа про JЩЦВЮІЯ пa:n.ty Кру -ІЗ 1'іОВТНЯ 

j1ицькоwу паспорта дJUI проJ!иванн ~~~~я 
·~н1 ЛfІ!о6ере11ні2 Украї11t . І75 2 р . 

!752 р. 

ІІ2І3 І656 Сnрава про постачання населе -
Іняu ЛІво6ере~:шої УкраJни иатері: 

Із .11ів дJJ.я ремонту обоз і в та арrи 8 ю! t тня 

ІлерІУ консиотенrських дра г1нсь~ х2§7~~~тол J(a 
- І."І о.11к і: в . • І763 рр. 800 

ІІ2І4 !995 І.lатеріам1 про заседю;л Ново 

kJep6 i Ї /нарнди д.ия неоdх і:дню: 
- ІРобtт козаків з Лfвоdережноі' 

ІУкраі'ни ; утио1111 тз висе.1евня 
козаків і поспо.11итих задніпров

Іс ьких сотень !!Иргородсь!'tого по,11: у , 

Jз ешf лких від f і!;::zи під нову 

.-ер6і:ю о-заоорон'1·пересе.1ення в 

Нову СерсНю ІО-Ітед!:в JІtвоберез:- !9 Оерезня 
НОЇ Укр!'іУни і ЗаnорfЗЬКОЇ С і ч і: ГS2-
та 1 н. / 1 rY~Sн~r, 9'37 

ІІ2І5 20 Спраіа nrio о тягнення з пра -

порщика Рейе.tьс ькоrо драгунське 



- S94,,, 

ІІ2І6 III/ wo к/ Сnрава qpo покnрапня за 
двожоно ~о нfииноького шевця 

~аои.tя Кошичен!'(~ , 

ІІ2!7 5622 J.1.arepia.m1 про кi.1ьirfcrь вf.u. 
пих ІІfі!ськових ІТООІТОJІИТИХ у П.РИ 

J!уцькоt.q полку по ревfзіУ I7SO 
р, , роз,11.ачу Ух у nt;ц.цанотnо в 

f730-I75I рр . та за.ІІН!і!ОК на 

І752 р. . І752 р. 

ІІ2І ·'rfr26S/ Справа про надання вtдоrавки 

І4 

LкоJ.ІГІанІ йця Ш коuпанJйоьttого поz ~б ,;;:g;~~:д j::I 
ІК у . І752 р . І9 

П2І9 2S7~I Справа про розс.1tд,ування на -

Іпац га~'Щз1.1ацького загону Іnана 
~иu9 /Пб чо;r./ на с . sвениго . 
ІРодку та ;~згону уwаноь1<:ого no.11- ' . 
!к авника Орrиноького на зеwІі за ~g ~~~~:; 
ІпорtзькоУ Січі . ps2 р, V 

п22ltzsso/ Справа про заборону управиrе 
l:mu .1а:вроЬt~:их wаєt11осте!! с , с . 
ларі та Новj БобовичІ f Попова 

ара стлгаrи w11ro з товарJв , лк 

~~~~;:;т:~яБ~о:~ t К»Ув no р J~~e~~ 2_3 
Panopr nо.1таІІсьr;оУ по.іковоУ 

kанцежярf У про ого.ао~:~ення в по.і! 

~~у:::~:~ недорос.uя євоrраrа і~~е~~зн ~4 

.Іру•. !І 'о\І'Д Vl'CI' 1'* З•w М37tІ- 12т 
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~роІ••• 

ІІ22І І4237 Спра_nа про переси.11Nу :s .z::owo-
IВ Y еІ\'оноwfчну кз;щеJІярtю геrьІІ!І 

tJ a-IO!pи.ra Розу1.1овсь!'(ОГО доRеоеЕ 

~t'e.rln !i!eпtl'IJ'(fncь>(oJ'вo.11ooi'i п'() 

!'НО!fИ був~:іоrо ВО.ІІОСНОГО писаря w:Ї~я 
~он:::~ев11'1'а ra 11ії.rа J'Ynиws . І752 р . 

ІІ22 I4't89 Справа про рdзпоряДАІеRня ге-
. fьwзн11 ю1гН.11а Роз:У1.10:9СЬІІ"ого про 
JОД.ИТИ OJІfДO t'BO Іf<ІД бунчуковиw 

tr oвap11!!!e1.1 І.uсю Uи.nорадовичеи r 
·ого синоu , ооrни!'(оt.1 ГруноькоУ 20-

2
, 

tl ~;;:е~~:~::~г~аг,~:;;а~~кtІ ·~§~н~. 

ІІ22 І4Е!Б4 Справа про призначен1т ч.1енз 

енераJІьноrо вt І"ськоrюго cyi,y , 
~у11чуко:во го rовзрu-.,з Фецорз ::ry~ 
t<еnича ч.11енои .Z::oi.ioвor er.011outч -

10Y ІІ'ВНЦСJІЯ['ff геrьuзнз Кири.оа 

ОЗJІ.!ОJJОЬКОГО+ 

2~-so 
:квітня 

• 1752 р . 

П22 I~sr Спгзва про в:~"є~; га"J!аuзків 7 сі•Н!.І!' 
13 д ft.1 O;i~~1J t)7рЗХО!JСЬКоУ . І752 р. 

п22~ І467б l.larepf1,;!' ;;ро .1'ОЗС.Іі,1!.JВ8 н11я 
"owJcJєi:i 6унчулоnого ~о"зр11~а 
е..-ра J1ОІЛШОВОЬКОГО с;~:арг-.1 J{СЗЗ 

:t в ГрJноьксУ со ... нt Гадяцького 

!О.11КУ ІІЗ d]І!'ІУІІ'ОВОГО ТОІІ!ЗfИ!::S 

J!JІIO :.~.1.1ора;z;,ов11ча 1'В Гioro сина 

е1.1sна , аотн11t>а грунсьІІ'Ого . 

IS ТР<'ВНЯ 
ІЗ червня 
І752 р. І2 
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ІІ226 І468З Справ;~ npo всrаио;;;.11ення яр:.~з -
ttового 1111 а на вaz.~t !І'УПецькt S червня 
вози та Н!І ІІ'уnцtв , якt ~.:зють ~7~7Стопз]; 
крs1,1_н1щі у лр:.tзрков;~х wtorox . !753 р. І! 

ІІ227 !5329 !Ш:зріз.uи про nо'!здку po;ii;1m1 

г.аухtвського коuенд.ан~ , С!р11гзд ~-гz ка! ~т 

рз 1вана-;:;е.11а.,.урз у ІJ , Ht"шr. !752 р. 

ІІ22 r2'7;;i2 КанцеАЯрська ц;w.аа Ко.ІІегіУ 

ІІ229 І27З9 

інозеи1шх сnрав про nepecи.tI<;i' 

гроа~е:! , отягнуrих в рзхуrrок m:-
pa}iY з 1mартЄрufотрз Ре:вельоько 

го др:~гунського пол1<у Род.t онз 

:~1нт1рев~ на користь ві :!оьІ(о:Вог 

канце.u~рисrз Імна LІиха'І.tоDСько 30 кв!'t'ня 
го . ' Г752 р. 

Сnрзва про спір киr:ась~rого о оз 

но~ О.11ексія Підвисоцьпого за п ~ 

даного , взяrого в проrекцІю СSун 

• ЧJКО:ВИІJ 't'ОВЗр!!'!:ЄІ.І В.ш1СОW і\.іі.ИUО- # ~~;;: 2-!8 

щ1чеw-Еуд.tяноьки1.1 . !752 р. !9 

Спра:ве про ·видачу mа·~арю Се

\.іену ОJ:Иференку паспорта на по

верnення з w. Г'еrербургу у 1!". 

гадяч . 

Apr•. 111\РІІ VPCP 1916 З•~ l'U16 - 121". 
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II2SO І2820 Спрзва 

про повернення на розг;щц 

старо;цу6ські.1 по.UІ"овtn ка~ще.ая 

рі Ї донеq_ення овяще1111ию1 rвана 

іJа!.!онааи'!а про побиття і образу 

!!ого відстав;нн.t значкозиu това -
ри1:1е-11 Ста_родуС!ського по.11ку Гри- І4-2І 
горtєu ~ішкоu ; ~~~п;. І-5 

про наЇ.іаганнч вJ;а,с!звного зr. -
'ІІ'ОВого tова~жша С'1'аро~у6Ського 
по.пу Григорія П.11t111.ка прнuусиm 
жие.1ів с , Еовсуии Новоwtсь"ОУ 

СОТНЇ Ст~о;цуС!сьг;ого ПО.ІКУ ДО 

виконання повинностеІt та вJДJlо

ви в-tд шук'ання козацтва . 

ІІ2ЗІ І66ІІ Cnpa~a про nовtдоWІення в Ко 

11~~ 
SI січня 
f757 р, 

.11:еrію інозеwних сnрав про nepe- ' 
Ід.ачу віПськоnоuу ;~:знце.1лрио'1'}' 
Івану !.lихаЙJІОDС!>Р:ОІ.ІУ гро~еІ!: . 
стягнених з xвaprepuf0'1'pз Реве 

.аьс ького д.рагунсько.го пом:у кия ~4 '-'re~~=~ 
зя Ра;а,Їона Uансиревз . !752 р , 

ІІ23 17844, Справа про зС!fр з n.с.11кових 
Ь знцелярtІt ,цуС!.11.tкатtв щоutсячаи 
~ tдouoo'1'eiJ про торгові ціни на 
~родоnо.tьС'1'ВО J )урах та переси -
у ЇХ о6еР-провtантuе:!сrеру С11е 6;~~~ІЯ 

іuькоuу . !752 р. 

6-Іб 
І8 
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ІІ23З 19128 Сп_р:.~ва про передачу на розг-

JJ.Іt,Ц в rенеращ,11и n вf1'!ськови:t су 

прави про захоп.пання вtііоькови 

канцеллриото1J лндранtко1.1 rенва

ровськиw чо1'Ирьох возjв з кtньu 

та упря#у ота~.tана виборних ко 
aкt-:s Кро.1евецькоІ сотні Нfиин- 5-ІІ 
ького по.пу К..Иuз Uосци ~ЗНОІІ!І . і~;~н~. 

!748 р . 

II2S4 19135 Справа 

_про переси ву в Севсь!Q' про

вjнцНІ.ну 1І'анце,11ярfю подушного , 

f6раного з кріrrокtв оеІІ"ре!'арjв 10-19 
орозова і Коз,11о:еоького ; PJ~~~. 

про наuагання козака q>ка Ко 

ва.1енкз , бJІІТ'!ого вf.цкуrшика '/фу 

ої попо:nоУ ra UринськоJ ооrен 51 березн 
н~:;:~~;:~~о:::К~;д~~:;': з бор -~~~~:.я 

!752 р. 

l 'N""'j~ .. , ...... " .. 

2-6 

7-ІІ 
І2 

ІІ285 19138 Справа про •1ергову зJ.Іfну ко- 24 .пиотоп~ а 

:j!JИДІІра .uівобереИІМХ КОз!>І<fв ИЗ П5~j'ІНЯ 
і"ХраУноькtй лtні У . І75З рр , 

ІІ256 !9142 Cnpa11a rтро надащ~~ ге!'ьwаноu 

!t11ри;;:о1.1 Роз1uовоь~rиw доз!!о.tу ин 

тe.tnw J!tвобегеаноУ Украіни їз11и 

m в петербуnг f Uocll'Dy д.т поб - 22 гру:u;І!! 

ення з ро:u;и~rвш !'З О!'лгнення іР~ічt1я 
С!оргf!! ; І753 Г · 2- І;,; 

,І.р7•. Л\\РlІ rPCP ІQМ З•• 1'113711- 12<. 



ІІ23 

- S99 -

пго взuзган~rn упрзвитс.:а:я Ряю 

ківсьr:оj суко11ноУ ~брики ко.1ез ,_ 
:tого осесоорз, Петра Івко:вв одер 

~~т~~:::ц:::ав~;:~::л::о~х~р~ н~~?~f~:: !5-1$ 
• .11іцькf п.олки , та грошей за них . I75S рр. !9 

І$Н<і Спразs nro trГЯЗІ!ЗЧЕІ!!Юt ::о.'!-
t't зцького r.'Dnнor в no.1-....; геrьuз 
!З К:1ри.tз "'озуj.ІОВDЬіrого та .~ого 

-ouony .е:rоноutчну il'aн1..,re.aя!Jlr . 

22- 2;;i 

Б~Н:. 

п2;; І9Н4 Справа про передачу на роз г-

ІІ25. !9646 

П2ІІІ !9!47 

f.іяд Генеральному вt::оЬ:І"ОDОІ.!У оу 
~ові донесення генсрльного обс· - 25 гру;и;ю~ 
>ого Се1.1ена Кочубея про поруб~~!~ f~І~ня 
усfда!.і:і Jого JІ!сfв . Г75З р , 

С:~рз:ва npo переJІ,ач,: ва гозr-
~ г.iyxiвoьirowy сотnю1:у ;.еw • я-
Ry !)'ряноькоwу cnpnщ1 про пере-
овуваю!<і- :.штемw 00111f біг.1их 23 Гр]Д!НІ 

rpfnaкJв псиtщuка Ри.nьоького по !752-
~ оічм 

bf ту Єрр&WІ Куоаf(о ва . 1753 Pl'· 

Cnpзr.a про tияв.мення По~зрсь 
f9sf_!c:oп ДІІ 

.иw соtенниw пра~:.1tиняw ~anm11 - 2 СІЧНЯ 
ОЇЛЄ'ІЗ'І'КИ . !253 РГ · 7 
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ІІ24 19148 Справа про заборону коw~нди 

ру .1fnoC!epeaю1x 11озакtв на вер1 -
ньодніпро:вськи х форпостах , ЮІЇ -
ськоuу -l!O.IFOBOli}' xopyRJ:OloQI Фед -22 грудня 

'РУ ЕіУЧУ вrручзr.~оя у ог.щц про, ~7;f;ня 
Іздаих ta видачу iw перепуроrок . 1755 РР · 

ІІ21.! 19149 Справа про загиdе.nь під час 

ПОZЄJІіf І748 р . у w. Г.пухоnІ ДО 

куuі:Інrtв про дворець у о . ОС!wз 

че:вt Батуринської coorнt Рfzинсь 

кого nо.и:у , зС!удомни~ геrьuа - і~Р~ня 
но!.! Іва1101.1 Саuо!!.ховичеu . І752 р. 

ІІZцЗ 19!55 Донесення удови 6ерезинсько-

го сотникз Ага~f\' Лиоенко:во! 

про не6t1zаннл С!ерезинського соt

ника Сахновсь:rого заmердиtн 

купчу про ,родsи F.SD W.ІІІНЗ з 

ДDOPO W 'І'З ГPYH'fElld. 

Ордер-nо.п:ковнику Ш ноwпанНІ

оьного п~ну rна~ ЧасниР:у про 

ПОСІІ.ІХУ ДО НЬОГО ДВОХ Il'OШJSHi 11-

Цf]І д.~я надання Yw вtдоrавки ta 

:ковтни 
1752 р, 

l ""'"'j~ """"'" uн•о 

• покорзння за оnаві .іЬНе за.rи1:1ен- 9 JІЖ:tог.зд 
ня по.1ку . '(752 р. S 

ІІ244 19161 ,Z:онесення коuпанt~цt:в !іІ gоu-

панf:!ськово ПО.ІВ'У ,liзn.1a Сwку- 8-
9 

на f 1'!ко.1н ІJНІІ!ЄНК<І пго НЗАЗІ!f" .n!СtОПЗД3 
Yw відставки ; 1752 р. І- 2 

.IPJ"'- ,,\ІРА УІ'СР ІМ З..оt }t37&- 12т, 
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к...,~••• 

Ордер чернігtвськоwу полковн J

ку Іван_у БDЮІЧУ про зобов • язан 

ня 6ерезинського сотни1tа сахнов 

ського _;JЗ~l!ЄрдИТИ купчу на про

даж удовою 6ерезинсь;~ого сотни 

ке Агафією лисенковою w:шна з 7 жовтня 
f752 р . 

ІІ245 I~f77 Справ~ про зобов • язаннл mа-

ІІ246 I2I9S 

поnа.11івського сотника иаксю~а 

СохансьRого з • явитиСь oauo:.iy чи 
послати поnі:ренвого n Нfиинськи r 
ітолко:ви~ суд у справі захоплен 
нл ниu спадщюrn козаІ<а Роwана 

Uа хна, 

Сnрава про. передачу з Г.;rу

Хіnського сот'енного прав.;:іннл 
на аnеl!.ІЯцію в канцелярі ю спору 

за спадщину ~озаІ(З Петра sалоро 
аченка мі:1: його удовою та ПJtе

~і нника1.111. 

.липня
ІО вереси 
Г752 р , 

ІІ247 І92І2 Справа про rто11ернення вfіісь -

ково иу канцемристу Роману Ко-

нmицу гро!!!еіІ , в11трачених юн.1 з 
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•·• 1 Л••о•ро· 1 ," .. , , "" 
~·• •о~•ра . 

ІІ241 20008 Справа про переси.пу в по.п~ 

вt !І'анцеиріr' наJІ,tо.вних з Ко.1; 
гІУ tнозеuних справ ,nруr.о!Іа ннх 

nг~111tрників tunepa'1'opcьttoro ук1 

зу про З116Ф:"Оf!У ПОСІІ.ІВ!И в Сен·h' 

~~~~~:::Я О~~:;:в:~~~~СудШ!Х ~1r~. 

ІІ249 2:0009 Справа про огоJІо~еннл розпу 
ку п • яrи !І'О.tОдf1!4кfв , які втект~ 

з Еатур1-1нсьжого цегельногО зава ~3°~~~~;. 
7J.Y • 1752 р . І2 

ІІ250 200!7 Справа 

!І25І 2І60С 

про покарання Ваои~ Кос те;~ 

ка за СІазпІдсоrавне ого.11оmення ІО-20 
"с.11ова t ;ці.1а государева'' ; ~~н~. І-5 

про СІезnі;цоm:внс ого.110:~ення 

UerpoLІ і 1.tВСО ІІ Г.дЯН\\'ОВПUІІ , ІНІ'f~-

.ЦUИ о , О.n.mани О.1ь1:1апоько '! со~ 

ні СуJ.ІСЬІІ'ОГО no;my " О.Іова і 

ді n ГtЮУд.арева" . 

Справа про в1111.аqу ві ::оь\\'ово-

11'3 ханце.~ярис'f] bixarr.:llJ L::1.11ора 

до:вичу пасгорта на ПfІоЇзд 3 

24 квітня 
14 травня 7-ІО 
!752 р. !2 

;~~~~: ::n~~;e~~~f::и~ nровtз Їf~~с~? 

Друк. 1111~.!І УРС~ 1\111! Зt~ МЗ1б - \2t 
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ІІ252 21684 Cnp:iвa про rтt;nniep,ц"'emm звJ 
~нення Від nocrofв ні!:ІІНСЬ!tого 

~ОІІУ севсьхого купця Івана Шере ~ ~~~rі;.цр 
~етцова . · 1752 р . 

ІІ258 217g9 Сnрава про втеч і 11а .11іво6е-

- Wе».ну J:rpafнy урод~;.енц;; U. ІЮЯІ -

~11 ,1111 Га!!ри..m Бобро;~а , аакрtпв-

1еного p1JJьcь1i:иu поuіщика t.щ ЕІІР ЗО КJЗt тн11 

~ Іниwи , та !'!ого оинІв Шam·ops а~~;;1111 
еоргія . ~г ~ri . 42 

ІІ254 21910 :Цонесенп'І Г.1УХtРСЬКОГ'1 ОО'І'ПИ 

~а Ден • ~на 'І)'р'?Іrсь~ого про nока 

Іrоаин .'І ::ите.1fв L1, Г.ryxj~· , "~" ,. 
• яви.ись на гаоJння по.:е"і , 

ІІ25 21915 лис 'І'~зння з .z:о~:о:вою •еко110-

24 .niпн;i 
!752 ~--

•tчною ІtанцеJІЯрtсю гсть~зна ІС1-

tр11 .::з Розу1.1овсь~ого про а"Іdну 
tоСІ • іздноІІУ геn.J.ІЗнськоІ.ІУ еконо-· 
иовt comикW>t Сохаш:ькоwу вtі~
р ькового КЗІЩСJіІ!]іІJОfВ ТроХИІ.ІS 

р11гDров1Nа вtІ!оь11ов111.1 канцеJІ.ІІ- ~7 г:;~~~п рда-
jР:1отоо.1 Фед.оро1.1 Уродо:.1 . П52 ;i. 2- " 

Cripз:air про з.цач:1 ні~;;uноь~::-111.1 
.raгfCT]lЗTOl.I і.іfСЬІ\'ІІЖ пр116утР:!В 

~а :вfдІ<УП 6унчуР:овоt.Q товагншу 
~отра~·у С<:1вичу . 



ІІ256 21955 

- 1104 -

1 ·~···j::; ....... ..... 
Спра9а про cntp иІ~ Прокоnо1 

Сz::1'."є-сьr-.н.1 '1'3 Jваноu П:~вловсь 14 6е!JезІ' 

"''"' зз от:н:аР.С'І'ВО Сос~mцькоУ со -!;~~НІ! 
нf 1Іерні rІвсь;:ого 11мку . .І755 р . 58 

п2:1 21978 !!ЗtepiЗ.nt IJ{IO 'І'ОГГі:В.11:) горt 
25 че~·"~:.~ 

l.OJJ'l'I!:! itoю ui~ :~;:и'І'е.І'!М'! з:Іво6е9е:е:ноУ 

Ух:~зУС" і ~~т;n•ІІ"о~ ~ровtнціf. 

П258 22012. Спр::~вз про зві.11ЬF.зЕн:1. з кгі - . 

1752 р . 18 

n:щтвз уро~ЄНІ.J! и . Новrоро;;.а

СІnе.;:~сь1>:ого IDЗHll СадОВ!!!JЧЄІПІ'З , 

закріпаченого ри.nьсью1u noutщи- ~g~~~;;;~ 
кои l!аю1фароw- Булrако.uш. . І752 Г · 16 

11259 22371 Сnр3ВЗ про з • ясувз11ня nрич;н: 

6ездія.;~ьносrІ Jto;ofoJY по ~:озс.аі 

ду:взнню уr:1скі.е . Чі!ІННГ.іХ r.ryxi:r: 
сьжш1 ~:тe.mw оо.;;цата;.~:~ 'l'a о.;і - 2'! .111стоп.:~.а 

це;з1.ш Г.:~ІХfВСЬ!':ОГО га~І:іЗОННО- rр~;f~ІНі 
го ІJІ).j[Ку . І7~З ..i-D · 1;.; 

ІІ260 22072 СІJраЕ3 про n!дrве!))U;і.ення зв і 

.u.не1п1я вtд вtr.oIJo:..oгo податку 

~.ІІИнів 6уЕЧуковогО товвр~~!!Із Па - 26 JD~cтo11 :iu, a-
11aoa Кооtенецьхого . ~~~у~~!Я ld 
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ІІ26З 22070 Справа [І.РО наwагання в t йоьttо 
вого канце.три:сsа ОІекоtя Бз.uа -

~:::~: ~~::;:~ь~~~ ~~::: ~r: -R~rю~o 
рзt>а Бо.uеіацьжого. I75S рр. 

ІІ26 22555 Справа про заGорону nитe.mw. 

i~ , Г.цуХОВЗ 1'а СОZДВ'r3\.І f О~JЦЄ
ра1.1 ГЛухі:воь~(ого гарнJзонного 

попу JІО1ШТ!І рибу у ставку бJ.п.я 7- 8 RВіТНЛ 
ГСТЬUЗ!!ОЬІ\"ОГО wmtнa ~ І752 р, 

ІІ26' 22980 . Сп~ава про за11tну отарощ6оь 

:tОГО ІІОJІ!І:ОВОГО хорунжого ~xan

,11a f!КІ!ІІо:аича на посаді нача.1ью! 

~а козачої форnоотноУ коwзн;цн 

110.ІІКо:виw старшнною І&fвоького 

!ТО.1!1\'у . 

ІІ26 2SOIO Справа про при:Іо11 на о.~уиеіу 

~ Надвірну коІІПан t І!ои:у корогву ~е~~~~ня 
[Хрещеного нага!!.ц.<t ПеS!ра Чеnовог І752 р, 
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ІІ26' 23І76 Спр<ща про пере].І.ачу \Ja гозг-

JЩЦ rенера.і!>ноw: в :t Іfськовому с 

до:в і сnра!ІИ про З!ІХОПJf.ЄННЯ Yl.1.0 
вою бунчукового rовариmа Jp!!нot 

22 березн -
Мі к.11аt::rевською с nзд1:11н1и священи 6 КD і'l"НЯ 
кас . Кочерг ВасиJІЛ Сотченка . !752 р . 

ІІ26! 23177 Спрзв:~ про зоСіов • язання г.~у 

· хівського f я~.:nо.1ьоь11:ого сотни 

кJв naдam .m;цett J Пf].І,ВО].І.И ].1,.111 

розчисrnи сtно:;осів у Яиnt.11ьсь 

кtJІ воJІості геrьJ.Ізна КИри.11а Ро ~~ ~~f~: -
зуJ.Іовсь;rого . !752 р . 

!1269 28178 • Справа про зо6ов r язания аи

те.ttв БакJІзнськоУ , Мг.mнськоJ 

ra По"арськоJ соrень гаmТІІ ге ~\.~1ре~н -
ТЬWf!СЬИf гре6.tІ 113 р. Р.rдості . 1752 р. 

!І27( 2 :.і535 Справа про пере].І.ачу на розг-

.1яд ииргородсьttоtq по.t:ковн иrу 

ОJ троградськоwу донесення кои-

панt:1ця На;цвfрноУ корогв~~ Фе;цо 

ра Uочепця про захоnJІ.ення fІого 

проса . nоеІнтrя орача і знищеню' 
n.1уга зш1чкови11 rовари11е11 !4tрг( 

ро;цського по~у Сте~аном Гер!!Іу 2- 3 верео я 
І752 р. 

,І.рук .1'1\l'J; УРСР 1""6 З•~ MS76 - 111" 
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!IZ7 23538 Справа про заwtну І!!І Креuен 
чуцькоІІj' форпості JІ:озачоr к0Uа1 
д11 ПоJJтавського поJІКУ і\оwандою І4 серПІ!Я 

2 вегеовя 
М:1ргородського по.и:у . 1752 р. 

rm; 23276 Справа rrpo поfздку гетьиан-
сьttого гідданого Роwзна ЧегнІк 
ва-Rопн.о:оsа , ш~rе.1я с , Сопичfв 

Г.ІУхfвськоУ oorнf Ніш~ноьііого 

ІіО.lКУ Н:І repиropfю Реч.t І!оспо- 2-29 серп я 
.ІІІТОі' . 1752 р • 7 

п21;;~ 24206 Спра:ва пре стягнещт недоУ -

1.1ок з CJirJшx сел:ян-кріпаків 

ТруСJчевськсіго ПО11fту , які oce.m: 
JІJІсь у сел:зх КВрСJорщшіа , Бере-

!5 ІІОІ!ТН.11 зfвкз і п •яни:~ Рі г І!очепськоУ 
rо.rрудня 

c·ornt СrародуСJс ького !Іоау . !752 р. 7 

ІІ27-4 24867 Спрзва про звt.1ьІ!ення кro.ne 

:вецько У сотні в ід поои.іІІ'И пого 

" н!1чtв ДJ(Я потреСJ ге~ь uаноького траnщ1 

<:Іудtв1шцтва у u. Батуринf . 4J~r~~ 5 

ІІ275 24882 Сп;~ава про ви11,ачу паспорта 

Вf~СЬ!І'ОВО'Q' товари-у Гr:iгopfD 

Ксз.:~овсиоwу ,ц.ІЯ поfздкн за бу-

1дtnе.r;ьною де;евwиою на r' OT!'~Ci11 
:Ї~52е~н ,., ОІанськаго СJудf•,ш1~тnа . 
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:1.?7 ) 24885 [ЩС't'УD•:НШ.11 З Df~УІП!ИБОW ІJІИ' 
них зdoгt D , ГJІІ!НСЬ!іИІА СОІ'ННБО!.f. 
ЛНl'ОНоwl(ри,:НІіІ:СЬ'СІU у С :-'ГЗВІ 

~~:;:J ;~;~~н:~ .оенаrора С•е ·zj~f~~ 

П2Т 2ч28'? Спрзвз про переда--17 Еа rон-

ІІ27І 24P9S 

ІІ27~ 24946 

П28 24945 

щ Старо.цуdськU! ПOJIKODi:iJ кзн-
1емгt ї окзрги с о;аРо.ц:уdськогЬ 

Іn о.ІrВ"ОВНН!tЗ ~.цора 1:аКСН1.!01!ІНЗ 
:Про образи тetit П ласинко1.1 Ва - 3s;i:,8;~:я-
' 11.J1eu Сло11уцькиw. 1752 р. 

!.Іатерt:ми про з • яоування ло-

11нносrе1; , ЯВ"і у I74(}-f752 рр , 

Ь tдdУІJЗ.Ш! i:иo;e.1 t с , • Лррогtвжи 
ВоронtзьttоЇ ool'яt Н ІІ01нського 

o.n:y . 

Справа лrо заборону переоdтя 
~уво.ти ПОВИННОС't'ЯUИ ItOЗBKiD-dod 

ОDНИ!\іВ . 

Btдo;iton ! супрові,nю1і: рало 'і 
t;.:инського. waricтpз'fY про l'OP
oвt цtни у u. tri:iншf в zовтнІ 

І752 р. 

28 .1ІІІ1'0ГО 
4 dерезJ'Я 
!752 Г· 

!.ІИО1'0Л01 Q 
1752 р. 
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ІІ28І 25247 ..Z:онесения Га.ц<rцькаУ no.iкo!!o · 

$Внце.иярі ї .npo nротизоконн J ne 
ре::~коди . чипенt адмtнtстрацією 

~адяцьr;ого заШІ;у , ранrово У ІJає -
нос ті гетьwана Юipи.tta Розу11ов-

ського , козакаu. і сrерп11нf у m1 н- , 

куванні горі.п:ою та fН!!!ІНІІ! на- І8 6ерезм 
nолuи . !752 р. 

ІІ2~2 22720 Сnравз npo по6иrtя оотеии11 
хорун.sиw Надв!гноУ ІІ"ОІJ!І!ІНf!!ськ r 
КОРОГЕИ Пзиаоо11 ВИСО'ІИНО!.І УДОВІ 

г.11у:хfвоького wtщанина Ганн1r Ht 5- 26 серш я 
шшчихи та П одногtчноУ дитиш 17~2 р . 6 

ІІ288 25848 Сnр!Іва про заwіну значковог 

tоьариша Сrароду6ського поп:у 

Са~~на Vркевкча 1 Kouto!I no 
р0Зо.11ідуванню окарг :tита.11Ів ~е 
таківської во.1100'.!:і tнmиii значж 

вuw товариmе 1.1.. 

ІІ284 25966 Справа про виои.п:у робtтникf 

нвvатуриноь:киJ цеrе.11ьни.і! завод 

renuaнa Кири.;:а Розу11овськоrо 

та nос'l'ачання ро6f~шсtв заводу 

5- !6 
КВіі'І!И 
!752 р . 

/коо;:одників і вt.u.н:1х/ продово- II- IS тра ня 
JІЬС і'ВОІІ. і ОД.І!ГІt! . Г752 р . 5 
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ІІ285 12688 Сnравз npo npи:1ou у 10.щr.аць! .mg~~t_. 
ХОІ.І!ІІІД.У-ДВОХ НОБІІХ J;":.0,(Д!IXf!! . !752 р. 

ІІ28 , 6928/ .Z:.онее1епн11 е1отн Jв Вае111.ая Гу~-
чиця , UиxSl!.t!I С'1'аросі.1жьхого , 
та вчи<rе.ІЛ д!t-еЯ бунчухового to 
іJЗриmа Іва11а Борозю~ Ce1.1et1a ~-

[ '"""'j~ '"""'' ..... 

~::t~:;з;: ;~~~:в~~ nае1порrів ~5~2 / : PYJ н\ 

ІІ287 VW5 Справа про призначення у До-

1.1ову ettoнoufчнy канцелярію ге'l'ь 

1_.4аиа Юtри.1а Розуuовсьхого :вНJсь 

кових ха нце.uяристів Григорія По r~О~ю; 
саса t Андрія rа:вричевськсrо. Г752 р . 

ІІ28 27І22 Справа npo надання вtдс'mвхи 
!Jз fІІсьховоwу ха11цеJtярие1rу Лео11тf ;шс;От7ам 
~11mхе11ичу . І752 р . 

ІІ290 273Р. Cnpa!!a про призначення новог 
~урfнного orouaнa у На;цвtрну 
~0 1111ан І іІсьху корогву . 

llPJ"· .1 1\ РА УРС~ 19" ЗоОІ 1t316- І~r. 
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ІІ29І 27820 Справз nIIO з:вf.uьненн~; у вІд-

rавІ\у ві:іІ:ськО11ого r:анце.tярисtа ~І-23 
fio..t~fя Си.rевнча . J~~з~~ 

І750 р . 

!!292 280!6 Справа про наданнn Сеuену Ее ~"~ctona а 
ренхову nacnopta на nроУзд з Іб.,. березня 
.~ухова до т~рп.uух . І752 р. 

I7S2 р. 

П293 Справз про надання 6унчуІІ'ово 

ІІ294 2805 

І'.!у товари:~у J11ану r auaJ&IY nacno ,-
~ів ,21..ия nоУз;цЮІ У Пеtер6ург і л:~;g~Да І-2 
'.lоскву ; • !752 р . 5- 6 

Panop11 6унчу1<ового оrовариmа 
I:вatia ТурянсЬ!І'ого про до.m apxt 
у ПОІ<і:і!.ноrо гроr;-а ГОВJІ!.Іі!І В.па - 6eDeЗ!'JI 

!752 р . 

Справа про щ~ачу О.:ІУJіПtС.ІЮ 

i: i..'Пeparopoьlt'OГO дуХОВtІПІІ'!І федор 

~6янського паспорта на провіз п .[І{Пня 
W Петерс:пг запасу вин J гор!JІ:о І752 р . 

ІІ295 28054 омер -;еть~зна Юipn.ia Розуuо -
Ь!tОГО лро перевід С:увmого пі:д

~чноrо ЮІєво-UечерсьІІ'оf .~:аври , 

1ите.1я Сuі:.JіЯнСьЕоУ coor11t Лу6енс -
ОГО" ПО.ІВ')' JТВ В.:13 ДОНЦІ! У І\ОЗ3ЧИ '3 .ІШІJНЯ 
t!IH . !752 р. 
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!!296 2Ю55 Слра.аз про RМдачу поручику 

.:аей6--гвзр,ціJ Із1.1а!!.1tвоького no• 
~y Івану rau~;y naoлopтir на вJд 

правку для ~ого батько У Пе тер. 5 .~иnня 
СІург 24 відер лоtріnноУ ropim:· . !752 р , 

ІІ29 2f'Ci8/ Спрзnа npo т10-_:1чу !вану RJS 
еовсько;.Q П!ІС 'І О,рtа ;ц.~нr л0Уз;:,f:11 

на поСІаченм з rо;:.І!ча:.1и] "'· 
Вед.1.1едjвку КІ!ЇВОЬКОГО ПОІ>і 'i'J : 

1 ·~·":j~ .. .,.,. -·· 

КИївського .~;оєnодс~вз т:з поsер 2а-29 всре ня 
нення: н.з li.inoClepe)lнy nраУну , !752 р. 5 

ІІ29е 28С68/ Спр:ща про в11д.а11у а2е.uьці с 
t.J.ок іївки ЧорнуоькоУ сотнt JІуСІе;; 

ського по.ІІКу Є)рооииі Ї Q.ІексіУ 

н J nаопоР'І'З 113 ПРОЇЗД з СИНОІ.І 

і СІрз~ у Пererdiгr ;11.0 чо.1ові 
кз , сп і вака ti..nepa:opcькoY при; -3 чер;нrя 
ворноЇ квпед;;. !752 р . 

ІІ29~ 8068/ 5 Спра:вз про 11и;11.ачу депутатоu 

J1іво6ере~:ноУ 1КраУни у ПеtерСІ;tї 

зt , СІунчуковиlj товари~еw IJ!Jleю 

~ pu:iнo:J паспорта ;;~ите.ttю о. д:t 

СІового Гаю При.І,і' цького по.rку 

Взси,;~ю ДуСІенЦtІ на rовернения з 
Пе1't'Ір6ургу, ;11.0;11.owy . 

JIJ>JIL .1\ІРДУКІ> !Qеб з •• ..-1м - 1:1-r. 

2 6 ЧЄР'\НЯ 
.1і!ІПНЯ 

!752 Г· 



- ІНS -

КроІ•о• КОJІ ••«• О< ІІро-•О· 

IISCO 28880 Спрзва про 6opon6y uзгtстрз 
'У t.t . Мг.mна прощ захоп:~:ень uг-

:ШНОЬКИJ.f" ООТИИКОtІ BЗOl!Jlei.t iJJClll! -

ичеw. 11аrjстратоького !ді:п 11 ro 26· .irютoro 
леревоАУ uіщан ntд о во ю юриодиr J'7~ё топа. ,ІІ 
цtю. !753 р . І4 

IISC 28882 Спр!Іва про звииувзченвя ко-
з11:коw с , RоІІИшf ГруноькоJ СОПІ 

Гадяцького no:my rаври.1011· ХОШ! 

ю111 груиського соІ:нижа CetJeиa 5 травня 
J.!и.1орадовича в образ t царсько У і~5~~рвня 
ГЇ ДІ!ОС'l'f , !754 р . 46 

IISO< 28956 Справа про передачу на розе 

.1tдуваи11я СтародуСSОьІ\t ~! попові '1 

канце.іПрі У скарг геЯерв.1ьвоrо 
хорунжого ~ІІ"ОJіІІ ханенка та гр 

~.t9;ци о . чаус t в поrароьІІ"о! corni 
на з.11о&mвання поручика Dxu1m 
Юf1:1инського , бущuого уnравиtе.tя 29 :квітня 
KouiciY ЕконоwіУ в Ст11родубсь1tо ~S~~nня 
wy nсл..ч . • I75S рр І6 

IISC b 29062 Слре:єа про набtр в:о.ццажtв у 
:ао.Qаць~tЗ" коuаІІДу , ;ц.11! доведен ?5 ~~~;~~; 
!Я П ДО 200 ЧО.11. І752 р . fl 



- 4І4 - -

~·000· 1 .. .., ... 
мо"•Р• І '""""'і~ АМСЮО •О•>І• 

ІЛЮ4 292І9 Справ_а про з6fр 6унчу:ко:вих 

то:вариІ:Jі]! д.ІЯ черговоУ с.u:уп6и пи . 
дворі г_ехьмана КИри.1а Розуwо:воь ~ ~~g~~~цца 
!І'ОГО . І752 р , Іб 

!ІSСб 29474 Справа про заборону сотн1шам 

JJім6ере::!ноУ У:краУни звертап~сь 

проwеморія~.ш до мuаІЩІJра Глухі -
ського гаРнізонного по.1ІRу 6р~1га ~§ :gЕі~~І 
jдира делатура . І752 р. І2 

І!ЗО 2966І Справа про apei:iт у Сuоленськ -

I!S07 !677 

i.s;r повіті безпаспортного г.І)'хіD 
СЬКОГО l!IJ 'l'Є J1Л ЯІІоВа ХаJІДІtдонсь;: !§ :~~;_;:, 
го і доставку його у м , ГJJух і в . І752 р. 

І75І р, 

"Рас ~о.10111:єнія " на стягнення он-ІО гру~~ 
ІО ИО ТЄJі7СЬ1tого по;цатку з ЮІ ТЄ.ІіВ ~і5~j;удня 
Ліво6ерє;,rно1 У:крsІни . І76І рр . З53 

!752 р. 

ПSС8 І676 Справа про організацію )інан 

~о ово І перевірки управитєл!:в ран І5 трзвня 

го:в11х иа~тн остеІІ геть~ана ЮJри- Го5~Єrnнrя 
~ Розу1.ювсь:коrо . І757 рр. !57 

ІІЗО9 50655 Справа про позбавлення Вас11л: 

убч~щя посади псчєпського сот

j!fи1.:а за офорu.1ення прода~ rрун 

ту ранговими підданишr геть1.1ана 

КИри.11а Розуuовоь:!Іого С!ез дозвол ~~ ~~f~~~" 
~ ер~авці , І752 р . 

Друк. Л 'ІРЦ УРСР 1>86 Зо~ . • -.31G - 12<. 
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I!SIO !674 /.Іаrерів.-и про посе.11ення роз-

Іrt" о.:1ьни:<t:в на .tieoбere.:.нtn 'І'крзї ~\~~~я 
rt . . !752 р . 

II.:sl. !672 · Bfдouoorf про ir f,n,кforь вf.n. 

~х вt7.оьво:в11х noc nomн·яx по ре 2" .;щrого 
~ fзtяu !729 ,1730 rз Г75І р;- . !752 р. !О 

ПЗ! :::670 · Сп1зва про !ИГоrо: .'!е!'ня п • лr Н ц:~оrо 

J"!panoptв ;ц.uя ІТ ко1.1панt.1сько rо Ц5~ПЮ! 
Іf1о~у . !'756 рр. .:О 

IISI~ 22:349 Справа про передачу ГJГjХіВСЬ 

0111 во"енданту бг·1гздиру .Z:.е.1ат p:J 
6 tг.11ого PCiit:"J!З Івана СтарІІ"ова 

11а;цІс.1ї.::.::0Т'') ': ?1'1,.,-убськм по.ш; f~3~~~~Н, 
.<:ою Nанце.~щгtсr . !752 ,:i . 

r:::r 2362- -+ • СІ"!ГЗБЗ п;о "::::заtt.:ІЮ'І6m!Я 

1fч1·ого "01::r:--::i:ro;o1 з uз::-i::т.;:iow Ба 

~рИf:СЬ:!ОГО Ц'ЗГf!,"!ЬНСfГО ЗЗВОТ] 

Кар.10.11 По.11.111 ; 

поrІдоJ.і.::еЮІJІ J;.o ·о:воі C!tono
utчиot к!І1ще.1Яр:ІУ геn.1mна Ка-

ри.1а _Розуwозсьr.ого r-p:o відсут-

:,~::и: т~=~:: ; u. 6~~;:~~~f }r~f~~~ 



1 ·~"·j~ 
аосю• •••u 

ІІЗІ5 2362- 5. матерtа.1щ 

І!З~~~н:~п::т~;~~~ькІ fі рот! І~§~,~я 2_3 
' np(I привезення l<O nр11оягн та 
06uундируз<1н11я нозо І /оІ.О.;:дацькоі ~6 -'Юrогє 4-- 7 
роти . !753 р. 7 

ІІЗ! 2362- 4 Справа npo· організацію роб'о-
ти ~сnедиці У батуринського і 

г.t;.1хівського, СІу;цівницr.Jа . 

ІІЗІ7 2362-11- ' Справа про rrі;црядження СІр11н
сь!(ОГО купця Іллі нtкулtна на 

поставку СІудіве.n.ноУ деревuнн 

2 8 !<OD'I'IOI 
!752 г . 

на поtреби єксnед1щН СІатпинсь 5 иов'І'W! 
:rого і г.z:хtвсьГ'ОГО СІудівництва !752 р . 

І!;.)! 2362- 4 cnpana про доставку 5і:оо ко-
лод на зСІмованиі\ у 11 , Батурині ~~/:~ 
ПИJІЬІ1И~ М.ІІИІ1 , f752 р , 

І75І р. 

!!319 2s62- s · Справа про з:віп.ненtш ntha
ниx tш~ерsто{.ЮЬКОГО ;цух!:ВР.ИІ\"!І 

Федора ДуСІянсьІІ"ого вfд нарядів 

на гать1.1анОьке 6уд і в1rицтво У 1.1 , в~tJ~я 
Глухов! . . І7~І р. 

JlpJ~. Л ІІРЛ УРСР 19t& Зам. NS7~ - 12'. 
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r. --І---!--' '_' о_' о_'~ :_rт - --'----+--",--<"~-'---"~-
іШf 

!!'320 Спрзва про підтверцення з:ві 

льнення від поотоУв ;ц.оwу кoi.ma -

11 ·:ця НадворноУ корогви Івана 

І {~:;~а у 1.1 . равцt ~рнлуцьхог hSr~;я 

IIS2I Справа про звf.хьноння жозак 

с . Czoyra Г.;ухівськоУ сотнf Ні 

ж:ннського nою:у rаврн.11а Вертtє -
хз на п • яrь рохІв вІд козачих 

c.iyиCS і повиннооrеR в нагороду 

за сеШІрічне перебування у ..ry- ~ ~~~~;~ 
рецько)fj' по.поні . .!7б2 р . 6 

ІІЕ22 2359- 42 Справа !7ро пtдrвеРдиення зв -
.11.ьнення :вtn noc'ro'fB по;11.ап і в і 

по:винносrеіІ доІІ}' :вt;11.отавного 2а .-иого 
гусара Федоnа. доІRнна. 1752 р. ІІ 

І; 

II32~ i?S59-4T Сfірзвз про звf.1ьненвя в t ;ц 
110:.,атків і nовинносrеІt доwу вf -
стзщfого кох:езького ре гІо трато 

ра Івана Акое11ова у І.!, rточ епі 

Староду6ського nо.І[Ку . 

ЗІ черnня 
І8 ,1П!СТОІ1 да 
!752 р . 5 

П324 2359-4 Справа про звf.1ьвення від п 

;цаці:в і повнявостеі! »,owy :відс П вереси 

~вннх унтер-о;tцерІ:в Соко.tовс ~~5~~рпня 
r:11x у 1.1 . Ні:~:инt . J.757 рр . Н 
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І,_., 

ІІЗ25~ 359-S9 Справа про звільнення від 

v 

лостоУв і по:еинностеі! до!Jу уп

равителя Яuпо.n.сьІ<ОJ волостt 

Федора :&уковоького у 11 . Короп і 

R.Іаинського по.ІlІІ'у . 

!IS2 358-Z7 Справа npo заміну стародуе!о; -
кого по.1:1ковоrо хорут>ого І.!ихай 

ла f!І\иІ.іовича на посаді начальн1 -
ка коt.~аІЩІІ лівоС:ере111шх козак:і: 

на Двіпровсь:(их ·~'>орпостах київ~ 

юн.1 ПО.11.lіОJ!ИJ.І xopymi.m~ Федороu 

Шyuou . 

ІІ32' 2856- І Справа про пере<:ИJІІІ'У в Гене 
р:мьниіІ військовиf! суд списку 

козаRів і.~'.іІинськоУ сотні С'І'аро 

дубського ло.ІІ\у за І7!8 р, , 

потрібпого в оправі про mуканн 

1<озацтва аитмяш~ о . Чеmуt!ок 

ониоиwо1.1 А1~насьєвиu з товари -

29 ЖОВТНІ! 
17 .~те топ· да 
1'752 р . 7 

ІІЗ2 2355- І . Справа про mукаю1я uа.11Dро

сіянства кріпакоu ООоянського 

ПОВЇ'l'У Григорієн Cyr.~oCIOBИJ.J . 

23 вереси -
29 JІ\01! ТНЯ 
І752 р . !О 

Друk. Л.І\ РД І' РС~ 1966 3J N . ... 376 - 12r. 
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її329 2355-І Сnрава про затриманого у 

ІІЗSО 2354-ІІ 

1.0p;ri: уродженця: м . Глухова 

Івана f.Іакедонсьttого , .шшй ви-

~авав себе за слую1тел.'!: Інпер 773~:~:іясня 
jторськоrо двору !752 р. 

Справа про зо6ов"яsання 

енерального вІ!Іськового суд;у 

Іоrолрсит11 по Швобереr.ш і ~ Ук- 12 грудн.<! 

аЇНі pOЗJJYK КОЛОДЕІика СІІЛИ П5~fчня 
ер.ІВ.нова , який утік у 1749 р !753 

Паспорт , видани:і упрrощте ем 

м і лянської :волост і , 1.1аєт-

{Ост і Кщшо-Печерської Лаврu , 

м і лянським жителт.1 Стеqену 

tташУІG з товар1t11амл на пр1шо 
бору 1.шлостині для добудови І:І нвітw~: 
1.1ілянсь:кої зщ,,;ювої церкви [1762 р . 

ІІЗЗІ 2352-25 !,\атер іади про намагання 

олковника Другого .r;o:.maн 1:1-
ького по;щу Василя Часнпка 

оверН)·тn грунти , С1'УПЛен і 

~н=·~~::ш:~ ;.~:~~~~~: ~~5~еr,сня 6 

ІО П832 235.З-Іб Справа про передачу на 

розгляд Коtдіс f Ї rенеральшrх 

осавулів Якубовича І Балке

влча донесень осавула ПерrІО

rо ком1нm І йськоrо nom..-y І.Ш

хаllла Самопаса про утлски 

його полковнп:ка-J І'рлrорі є~.1 

Дру•. ЦІІМРДУІ'СР З1N. 
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~.".1"-·" 1 "·=~::::: І ;~~ "." •• , •о••Р 3АГОІІО80К СІІРА811 (•роІ•І ••'"І •l*J•• I 111.1 • 1••• . 

І ПавлошПІІ та йоrо с11Ноu , сот- [ З-12 
Г"'m' Стофанон ГаІ1вороиоокщ.• І r.!§~0~ 7 

ІІЗЗЗ 2353-1$ Спре.ва про зnхоппення кре.Jо-
І
копяд.m1сьщ11J сотшuщ.1 Петра.~ 
І.tаксю>10ВІ1Че?.1 ма!іна )ІосШІа Шво[ 
,РИ , шлнкар~: гпu.нського СОТНІ!- ІЗ верес; 

ка , В1і!СЬІ{ОВОГО e.itзar,тopa Ан- ~~5;Равня 
Ітона Крrоwнfвського І 1753 р . 23 


