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Парадоксально, але попри значний інтерес до минулого укра-
їнського козацтва, нині мало що відомо про персонологічну історію 
запорізького козацтва доби Нової Січі. І це при тому, що непогано 
збережений Архів Коша Нової Запорозької Січі, а також докумен-
ти Генеральної військової канцелярії  дозволяють великою мірою 
заповнити цю кричущу прогалину, зокрема доповнити і значно 
розширити наші уявлення про запорозьку полкову та військову 
старшину, зокрема в управлінні Військовою канцелярією Коша – 
військових писарів1. Одним із таких є військовий писар Андрій 
Семенович Товстик.

Андрій Семенович Терентенко (справжнє прізвище Товстика) 
походив з містечка Лохвиця Лубенського полку з сім’ї лохвицько-
го козака Семена Терентенка. Зокрема з ревізійної книги Лохвиць-
кої сотні Лубенського полку за 23 серпня 1740 р. дізнаємося, що 
“СTмTнъ ТTрTнтіTвъ” належав до козаків “малогрунтових могучих” 
і мав таке господарство: “двори – 1; в дворах хат – 2; в хатах 
сѣмTй – 1”2.

1 Про запорізьких писарів існує лише кілька статей, де розглядалися 
особливості кар’єр цієї категорії військових старшин та управлінська 
діяльність (Ефименко П. Последний писарь Войска Запорожского Глоба // 
Киевская Старина – 1882. – Кн. 7. – С. 368–371. Кузик Т. Писар Війська Запо-
розького Низового Олексій Петруша (матерали до біографії) // Київська Ста-
ровина – 2003. – № 6. – С. 133–140; Синяк І. Л. Військовий писар на Запорожжі 
в добу Нової Січі (1734 – 1775) // Козацька спадщина – Дніпропетровськ: 
“Пороги”, 2006. – В. 3. – С. 207–211).

2 Інститут рукопису Національної бібліотеки України імені В. Вернадсь-Інститут рукопису Національної бібліотеки України імені В. Вернадсь-
кого (далі – ІР НБУВ). – Ф. 1. – № 54333. – Арк. 249.

ПЕРЕДМОВА
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Народився Андрій Товстик у 1732 р. Точні дані про місце та 
рік його народження, як і про справжнє прізвище, подає донесення 
Генерального військового суду гетьману Кирилу Розумовському від 
19 березня 1759 р. в зв’язку з позовом на братів Андрія та Єлисея 
Терентенків лохвицького жителя Микити Гараскевича через буцім-
то неправомірне заволодіння їхнім батьком Семеном Терентенком 
землі зазначеного Гараскевича. У документі згадується, датована 
ще 1746 р. судова тяганина з приводу даного ґрунту, в яку у зв’язку 
зі  смертю батька, були залучені діти Семена Терентенка Андрій та 
Єлисей. На той час вони “били малолѣтними и показани имъ лѣта 
Tдному Андрѣю чTтирнадцятъ, а мTншому ЕлисTю восTмъ”1. 

Щодо прізвища, то варто відзначити, що на Запорожжі Андрій 
Товстик  фігурував не як “Терентенко”, а як “Семенов” – від по-
хідного по-батькові “Семенович”, що було характерно для запо-
розьких козаків. Не трапляються  запорозькі документи (чи то 
особисто ним підписаних, чи то про нього), у яких би значилося 
справжнє його прізвище “Терентенко”. Документація, де воно 
згадується, походить виключно з Гетьманщини (діловодний заголо-
вок до справи щодо пошуків братів Андрія і Єлисея Терентенків 
на Запорожжі, ордери гетьмана Кирила Розумовського, Генераль-
ної військової канцелярії та укази Генерального військового суду)2. 
Прізвище ж “Товстик, Толстик” вперше з’являється у джерелах  
наприкінці 1750-х рр. (рапорт запорозьких депутатів Кошеві від 
11 жовтня 1759 р.3) і фігурує поряд з прізвищем “Семеновим” до 
смерті писаря. Тому варто оперувати прізвищем “Товстик”, під 
яким він проходить по документах кінця 1750–1760-ті рр., а не 
“Семенов”, похідним від імені батька.

Появу Андрія Товстика на Запорожжі можна датувати лише 
приблизно. Перші дані про його перебування на Запорозькій Січі 
датовані 1754 р. З протоколу допиту гайдамаки Остапа Кожуха за 
4 червня 1754 р. дізнаємося, що “К сему доброволному допросу 

1 Документ № 19.
2 Документи № 18, 19, 20, 30, 36, 43, 44.
3 Документ № 25.
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Остапъ Кожухъ, а вомѣсто tго, нtграмотного, по tго прошtнію 
воисковий канцtллярист Андрtй Сtмtновъ руку приложилъ”1. 
Такий же кінцевий протокол допиту іншого гайдамаки Василя 
Табанця, датований 15 червня 1754 р.2 Зарахований Андрій Товстик 
був до  Коренівського куреня3. Якщо врахувати той факт, що ще в 
1746 р. він був заклопотаний судовою тяганиною, можна припус-
тити, що поява у Війську  Запорозькому Низовому припадає на 
кінець 1740 – початок 1750-х рр.

На Січ майбутній писар прибув людиною освіченою, однак де 
здобув освіту сказати важко. Свідчення про грамотність Андрія 
Товстика в середині 1740-х рр. знаходимо у вже згаданому доне-
сенні Генерального військового суду гетьману Кирилу Розумов-
ському за 19 березня 1759 р., де Андрій Товстик письмово засвід-
чив відмову провадити далі справу через неповноліття молодшого 
брата Єлисея: “старшій жT съ них Андрѣй подпискою показалъ, 
что бTз брата своTго ЕлисTя малолѣтного даби на прTдки от нTго 
спору нTбило подписатся онъ опасTнъ”4. Очевидно поява Андрія 
Товстика в штаті Військової канцелярії була не випадковою. Саме 
на кінець 1740-х Військова канцелярія Коша поступово переходить 
на російську форму діловодства, у зв’язку з чим не лише зміню-
ються назви посад, а й зростає штат. 

Варто відзначити, що на Січі Андрій Товстик пройшов всі 
кар’єрні щаблі, необхідні для того, щоб отримати посаду військо-
вого писаря: служба канцеляристом при Військовій канцелярії, 
участь у складі комісій з боку запорозького козацтва, перебування 
на писарській посаді при паланках та війькових перевозах5.

З 1755 р. в роботі канцеляриста Андрія Товстика розпочина-
ється так звана “депутатська доба”. Аж до свого обрання військовим 

1 Документ № 1.
2 Документ № 2.
3 Документ № 3.
4 Документ № 19.
5 Детальніше про кар’єрні просування військових писарів див. Синяк І. Л. 

Військовий писар на Запорожжі в добу Нової Січі (1734 – 1775) // Козацька 
спадщина – Дніпропетровськ: „Пороги”, 2006. – В. 3. – С. 207 – 211.



8

писарем в 1764 р. він багато часу проводитиме у складі депутатів 
від Війська Запорозького для вирішення різноманітних питань, 
спочатку як звичайний писарчук, а згодом – депутат. Участь у ко-
місіях була обов’язковим етапом для претендента на посаду вій-
ськового писаря. Такі військові писарі як Іван Чугуєвець та Артемій 
Васильєв також брали участь в військових роз’їздах та комісіях, що 
в майбутньому стало однією з передумов для їхнього обрання1.

Перше “хрещення” відбулося під час діяльності Прикордонної 
брацлавської комісії, де розглядалися польсько-запорозькі пре-
тензії. Як видно з інструкції запорозьким депутатам Дмитру Ро-
мановському і Григорію Якимову, датовану травнем 1755 р., їм на 
допомогу призначався козак Коренівського куреня Андрій Семенов 
“толко для писма, також і протчиих для посилокъ и услугования 
при васъ по комискимъ дѣламъ”2. Тобто в цій комісії Андрію Тов-
стику відводилася роль писаря і посланця.

У 1756 р. він фігурує серед депутації Війська Запорозького, 
спорядженої до Петербурга за платнею. У донесеннях Коша геть-
ману Кирилу Розумовському, київській губернській канцелярії, а 
також у листі до архімандрита Києво-Межигірського монастиря 
Никанора від 7 травня 1756 р. крім полковника Федора Білого, 
осавула Івана Кухаревського та ще сімнадцяти чоловік курінних 
отаманів присутній “писаръ Андрtй Сtмtнов”3. Цього ж дня про 
відправку згаданої депутації Кіш листом повідомляв іншій части-
ні запорозьких депутатів, яка на той час вже перебувала в імпер-
ській столиці на чолі з колишнім кошовим отаманом Данилом 
Стефановим4. У липні цього ж року козаки прибули до Петербур-
га, і, як видно з ордеру гетьмана Кирила Розумовського від 11 
липня 1756 р., “Войска Запорожского полковникъ Федоръ Бѣлій, 

1 Синяк І. Л. Військовий писар… - С. 210; Див. також атестати військових 
писарів Івана Чугуєвця та Артемія Васильєва (Кумпана) (Архів Коша Нової 
Запорозької Січі: корпус документів 1734-1775. – К., 1998. – Т. 1. – С. 474, 
518). 

2 Документ № 3.
3 Документи № 4, 5, 7.
4 Документ № 8.
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писаръ Андрей Сtмtновъ, асаулъ Іванъ Кухарtвскій и с ними 
сtмнадцят члвкъ курѣнныхъ атамановъ, всѣхъ дватцятъ члвкъ, при 
листѣ нашtмъ отправлtны сtго числа въ Правитtлствующий 
сtнатъ”1. 

Справа з платнею для запорожців вирішилася позитивно, про 
що імператриця Єлизавета грамотою від 24 липня 1756 р. повідо-
мляла гетьмана Кирила Розумовського. У документі також вказу-
валася сума грошової компенсації, виплачена депутатам від Запо-
рожжя Федору Білому, Андрію Семенову (Товстику), осавулу 
Івану Кухаревському і сімнадцятьом курінним отаманам2. Гетьман 
у свою чергу звідомив Військо Запорозьке ордером від 31 липня 
1756 р., зауважуючи, що самі депутати отримали “на отпускѣ жа-
лованья полковнику Бѣлому – пятьдtсятъ рублtй, писарю Сtмtнову 
и асаулу Кухарtвскому – по тридцать шtсть рублtй, сѣмнадцяти 
чtловѣкамъ курѣннымъ атаманам – каждому по восѣмнадцять 
рублtй”3. 

Документи про цю комісію наштовхують на думку, що статус 
Андрія Товстика в ній був вищим ніж у попередній. Попри те, що 
Товстик фігурує як писар, однак його швидше за все варто сприй-
мати як депутата, а не як звичайного писарчука, про що свідчать 
згадки про нього в документах на рівні з іншими депутатами, а 
також його платня, еквівалентна винагороді депутата Івана Куха-
ревського. А це прирівнювало його до рівня полкової старшини, 
якими були згадані Федір Голуб та Іван Кухаревський.

Наступний 1757 р. став для Андрія Товстика ще одним етапом 
в його просуванні по кар’єрній драбині. Він починає працювати 
на посаді писаря Кодацької паланки, що видно з кінцевого про-
токолу свідчення кодацького козака Івана Набока: “К сtй сказки 
кодацкий козакъ Іванъ Набокъ подписался, а вмѣсто tго нtгра-
мотного полковиі кодацкій писаръ Андрtй Сtмtновъ руку 
приложилъ”4. Перебування на посаді паланкового писаря остаточ-

1 Документ № 9.
2 Документ № 10. 
3 Документ № 11.
4 Документ № 12.
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но ввело Андрія Товстика в ранг полкового старшини, що було ще 
одним з критеріїв необхідних для отримання посади військового 
писаря. Вище зазначені військові писарі Іван Чугуєвець та Артемій 
Васильєв (Кумпан), а також Іван Глоба пройшли через ранг пол-
кових старшин до моменту обрання їх військовими писарями1.

Навесні 1758 р. Андрій Товстик бере участь у комісії з роз-
гляду зловживань російського командування щодо запорозького 
козацтва. Вже ордером від 22 грудня 1757 р. командуючий Укра-
їнським ландміліцьким корпусом генерал-лейтинант Петро Девієр 
у зв’язку з діяльністю комісії, повідомляв Кіш, що зайве накошене 
сіно російськими солдатами “определенному от Воиска Запорож-
ского старшине Новокодацкои поланки писарю Андрею Семенову 
и отдано”2. Це означає, що ще перебуваючи на посаді паланкового 
писаря Андрій Товстик залучався до роботи даної комісії. У листі 
ж Коша за 18 березня 1758 р. до підполковника Олексія Єршова 
– депутата в зазначеній слідчій комісії з боку Українського ланд-
міліцького корпусу, Андрій Семенов фігурує серед членів депута-
ції від Січі разом з полковим старшиною Нестором Гавриловим, 
які приводили свідка бувшого самарського писаря Павла Зелен-
ського3. Аналогічна ситуація констатується і в ордері Коша депу-
татам Нестору Гаврилову та Андрію Семенову з настановами щодо 
їхніх дій в згаданій комісії4. Листом від 30 березня 1758 р. під-
полковник Олексій Єршов повідомляв Кіш про прибуття в Старо-
самарський ретранжемент згаданих депутатів5. 

У цьому ж році Андрій Товстик повертається до служби у 
Військову канцелярію Коша, про що свідчить кінцевий протокол 
формуляру свідчення козака Корсунського куреня Івана Незная від 
20 жовтня 1758 р.: “Козакъ куреня Корсунского Іванъ Незнай, а 

1 Синяк І. Л. Військовий писар… - С. 210.; Архів Коша Нової Запорозької 
Січі: корпус документів 1734-1775. – К., 2008. – Т. 5. Реєстр Війська Запо-
розького Низового. – С. 306.

2 Документ № 13.
3 Документ № 14.
4 Документ № 15.
5 Документ № 16.



11

вомѣсто tго в.[ойсковой] к.[анцелярист] Андрtй Сtмtновъ 
подписался”1. Та в жовтні 1759 р. Андрій Товстик бере участь в 
комісії для опису запорозьких земель і розмежування їх з Новою 
Сербією. У рапорті запорозьких депутатів Кошеві, датованим 8 
жовтня 1759 р., козаки доповідали про недопущення їх до опису 
слобідськими депутатами та про арешт одного із січових депутатів 
писаря Андрія Семенова (Товстика),  посланого до коменданта 
фортеці Святої Єлизавети Матвія Муравйова з письмовою скаргою 
про відтягування опису2. Цього ж дня з фортеці Святої Єлизавети 
депутатам від Запорожжя повідомляли, що “Запорожской Сtчи 
казакъ полковой старшина Андрtи Сtмtновъ за похвальныя слова 
в присудствиї гсдна брtгадира и крtпости Святыя Елисавtты 
камtнданта для допросу удtржанъ означtнной крtпости при гар-
низоннои канцtляриї”3.

Затримання Андрія Товстика комендантом фортеці Святої 
Єлизавети зумовлювалося небажанням депутатів від Новослобід-
ського полку обозного Міхалчі, порутчика Астраханського грена-
дерського полку князя Волконського та сотників Авраменка і Че-
чела вести розмежування згідно з настановами сенатської грамоти, 
на яку покликалися запорожці. Натомість депутати воліли вико-
нувати указ коменданта фортеці Святої Єлизавети Матвія Мурав-
йова. Як видно з рапорту запорозької депутації Кошеві за 11 
жовтня 1759 р., Андрій Товстик вимагав від коменданта повідо-
мити детальний зміст указу, погрожуючи заворушеннями запо-
рожців у зв’язку із захопленням Новослобідським полком їхніх 
земель. Така промова запорозького писаря вивела з себе Матвія 
Муравйова, наслідком чого став арешт кривдника на дві доби. Не 
зарадили навіть запорозькі старшини, які клопоталися у комен-
данта  фортеці Святої Єлизавети. На допитах від писаря вимагали 
видати своїх спільників, оскільки командування Нової Сербії не 
вірило, що той діяв зі власної ініціативи. Однак Товстик наполягав 

1 Документ № 17.
2 Документ № 23.
3 Документ № 24.
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на тому, що “на то приказу tму нtбило, и самъ таковой рtчѣ нt 
говорилъ, а говорилъ так: “tжtли указъ знали, то би и споритъ 
нtлзя”. Але попри все він був змушений визнати свою провину, 
що “говорилъ таковую рѣчъ, что будtмъ дратся, по своtму 
лtгкомислию начtмъ будучи в арtстѣ принуждtн и подписатся”. 
Лише після цього запорозькі депутати змогли забрати з під варти 
Андрія Товстика1. Про свій арешт “постраждалий” оповідав у до-
несенні до Військової канцелярії Коша 16 жовтня 1759 р.2 

По поверненні запорозьких депутатів Кіш рапортував про цей 
випадок до Генеральної військової канцелярії, аргументуючи дії 
коменданта фортеці Святої Єлизавети “какъ толко к болшому при-
хваченію запорожскихъ зtмtлъ, по tго самоизволству к крайнему 
утѣснtнию Запорожского Войска”3. У свою чергу Генеральна 
військова канцелярія ордером за 9 листопада 1759 р. повідомляла 
Кіш, що скаргу запорожців про їх конфлікт з Матвієм Муравйовим 
передано на розгляд гетьману Кирилу Розумовському4. Наступним 
ордером від 11 січня 1760 р. головна установа Гетьманщини ста-
вила до відома козацьку старшину, що їхнє попереднє клопотання 
стосовно неправдивого опису їхніх земель та арешту писаря, геть-
маном подано на розгляд Сенату5. Однак чи дістала справа продо-
вження джерела наразі замовчують.

На початку 60-х рр. Андрій Товстик фігурує на посаді писаря 
Кодацького військового перевозу, що видно з наказу Коша від 14 
квітня 1760 р. шафареві Кодацького військового перевозу Гаврилу 
Шарому і писареві Андрію Семенову (Товстику)6. В цей час Андрія 
Товстика починає доймати справа зі спадковими ґрунтами, що 
тягнулася в Генеральному військовому суді. У своєму наказі ша-
фарю згаданого перевозу від 2 травня 1760 р. Кіш повідомляв 
“вашtму писару Андрtю Сtмtнову приказат” відрапортувати до 

1 Документ № 25.
2 Документ № 26.
3 Документ № 27.
4 Документ № 28.
5 Документ № 29.
6 Документ № 31.



13

Генерального військового суду щодо цієї справи1. Андрій Товстик 
листом на адресу військового писаря Івана Чугуєвця за 9 травня 
того ж року відписував про неможливість відлучитися, оскільки 
“у збору годового нахожусъ и отлучитисъ нелзы”2. Для Коша це 
виявилося достатнім аргументом, і в подальшому подібними за-
питами він більше не турбував.

У жовтні 1763 р.  Андрій Товстик разом із запорозькими пол-
ковниками Сидорем Нещадимом та Федорем Голубем входить до 
складу ще однієї комісії про розмежування земель у зв’язку з утво-
ренням Новоросійської губернії. В інструкції Коша наказувалося 
вчинити опис згідно з двадцятиверстною межою вище гирла річки 
Самоткані, раніше запропонованою київським генерал-
губернатором Іваном Глєбовим3. Проте як і попереднього разу 
стосунки Андрія Товстика з вищим російським командуванням не 
склалися. У листі майбутнього губернатора Новоросійської губер-
нії генерала Олексія Мельгунова кошовому отаману Григорію 
Федорову від 30 жовтня 1763 р. позитивно оцінювалася діяльність 
у комісії запорозьких полковників Нещадима та Голуба, водночас 
містилася скарга на полкового старшину Андрія Семенова 
(Товстика)4. Як видно з документа, причина скарги полягала в тому, 
що він насмілився Олексію Мельгунову відкрито висловити своє 
незадоволення результатом розслідування справи про коней, що 
були нібито опізнані та забрані драгуном Білогородського полку в 
запорозького козака, “которой tво поступокъ для чtсти гtнtралской 
вtсма дtрзокъ и нtстtрпимъ”5. Тому адресант прохав кошового 
отамана “учинитъ tму за то надлtжащtй штрафъ, и чtмъ онъ по 
приговору вашtму наказанъ будtтъ мtня увtдомитъ”6.

У відповідь листом від 9 листопада 1763 р. кошова старшина 
за спо коювала Олексія Мельгунова, що такий вчинок з боку 

1 Документ № 32.
2 Документ № 33.
3 Документ № 37.
4 Документ № 38.
5 Там само.
6 Там само.
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полково го старшини заслуговував “жtстокому здt наказанию и 
лишtнію чtс ти” і повідомляла, що Андрія Товстика покарано при-
людним осу дом при всьому Коші і згідно із запорозьким звичаєм 
приковано до гармати на цілий тиждень1. Показово, що Кіш ціка-
вився в Мельгунова, чи достатнім буде це покарання для писаря2. 
Головний же командир Новоросійської губернії в листі до кошо-
вого Григорія Фе дорова, датований 20 листопада 1763 р., вислов-
лював своє задоволення таким вироком стосовно полкового стар-
шини Андрія Товстика3.

Така “здатність” Андрія Товстика вступати в конфлікт з ви-
щим російським командуванням свідчить не лише про непрос-
тий характер особистості, а й про справжню турботу про запо-
розьке козацтво, що терпіло утиски з боку російського коман-
дування. Відвертість та прямолінійність майбутнього військо-
вого писаря вочевидь були основними рисами його характеру. 
Товстика не лякали високі генеральські чини опонентів, котрим 
він міг сказати все те, на що не наважувався жоден військовий 
старшина. І це, очевидно, козацтвом було гідно оцінено, оскіль-
ки вже на початку наступного 1764 р. його було обрано військо-
вим писарем.

На відміну від інших військових писарів про діяльність на цій 
посаді Андрія Товстика відомо дуже мало. Наразі маємо лише один 
документ – лист військового кантаржія Костянтина Іванова до 
військового писаря Андрія Семеновича Товстика від 31 січня 
1764 р4. Однак уже лист Івана Глоби адресований в Кіш за 2 лю-
того 1764 р. свідчить, що на уряді військового писарства відбула-
ся зміна5. А Товстик у листі кошового отамана Петра Калнишев-
ського до військового судді Павла Головатого за серпень 1765 р.  
фігурує як покійник6. 

1 Документ № 39.
2 Там само.
3 Документ № 40.
4 Документ № 41.
5 ЦДІАК – Ф. 229. – Оп. 1. – Спр. 151. – Арк. 27-28.
6 Документ № 45.
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На момент перебування на посаді військового писаря Андрія 
Товстику було лише тридцять два роки. Причину смерті можна 
з’ясувати за донесенням його брата Єлисея Крилецького Кошеві 
від 16 червня 1768 р., в якому він мотивував причину своєї від-
сутності в Генеральному військовому суді на розгляді справи про 
спадкові землі тим, що “за моtю в походъ отлучкою, а старшого 
брата Анъдрѣя обложною болѣзнию (с которой ужt и умрt)”1. 
Свідченння про хворобу Андрія Товстика з’являються ще в 1760 
р., що видно з рапорту Коша гетьману Кирилу Розумовському від 
26 травня 1760 р.2 Гіпотетично можна припустити, що саме хво-
роба стала причиною не лише його смерті, а й відсторонення від 
управління Військовою канцелярією як військового писаря Війська 
Запорозького.

* * *
Варта окремої уваги вже згадана судова тяганина Андрія Тов-

стика за спадковими грунти в Лохвиці з лохвицьким жителем 
Микитою Гараскевичем та  сестрою останнього Марією. Справа 
розтягнулася на багато років. Як уже зазначалося, початок її роз-
гляду було покладено ще в 1746 р., однак через неповноліття мо-
лодшого брата Єлисея слухання були перенесені на пізніший 
термін і поновилися наприкінці 1750-х – початку 60-х рр. З цього 
приводу при Генеральній військовій канцелярії Гетьманщини та 
при Військовій канцелярії Коша були сформовані дві діловодні 
справи, які подають цінні відомості стосовно походження Андрія 
Товстика, його батька, родичів, служби на Запорожжі3. 

Як свідчить донесення Генерального військового суду гетьма-
нові Кирилу Розумовському і Генеральній військовій канцелярії, 
датоване 19 березня 1759 р., розгляд справи стосовно земельного 
спадку синів Терентенків набирав нових обертів. У донесенні від-
значалося про досягнення повноліття молодшим сином покійного 
Семена Терентенка Єлисеєм, що слугувало достатнім приводом 

1 Документ № 50.
2 Документ № 34.
3 Документи № 18 – 20, 30, 32 – 36, 43 – 44, 46 – 63.
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для продовження судової тяганини1. Тому Генеральна військова 
канцелярія ордером від 21 березня 1759 р. наказувала Кошеві від-
правити до Генерального військового суду братів Андрія і Єлисея 
Терентенків2. 

Очевидно, документ був проігнорований Кошем в 1759 р., 
оскільки через рік  підключився Кирило Розумовський, який озву-
чив вимогу Кошеві ордером від 10 квітня 1760 р. негайно відшу-
кати та надіслати до найвищої судової інстанції Гетьманщини 
Андрія та Єлисея Терентенків3. І лише після втручання гетьмана 
процес, як-то кажуть, пішов. Це, зокрема, видно з наказу шафаре-
ві Кодацького військового перевозу від 2 травня 1760 р. донести 
до відома писареві того ж перевозу Андрію Товстику “сочиня об-
стоятельний какъ тѣм ордtром повtлѣваtтся рtпортъ прислатъ в 
Кошъ к надлtжащому отвѣту нtмtдлtно”4.

Уже в рапорті Кирилу Розумовському від 26 травня 1760 р. за-
порозька старшина повідомляла про неможливість появи братів 
Терентенків на Гетьманщині через хворобу Андрія та відсутність 
Єлисея, надсилала гетьману рапорт Андрія Товстика з цього приво-
ду та радила звернутися до лохвицьких козаків Павла Овдієнка та 
Максима Яновського, які опікувалися спадщиною Терентенків. Крім 
того, появі Андрію Товстику в Генеральному військовому судді, за-
важала посада, бо ж “онъ находится от Коша при Кодацкомъ пtрt
возѣ для збору войсковои суммы отколъ tму отлучится нtможно”5.

Така відповідь запорожців не задовольнила гетьмана Кирила 
Розумовського, який в ордері від 11 жовтня 1760 р. наказував наді-
слати до Генерального військового суду “зъ Сtмtновіхъ съказку” 
проте, що вони довіряють виступити від свого імені на суді вій-
ськовому товаришу Максиму Яновському та лохвицькому козаку 
Павлу Овдієнку6. Того ж вимагав і Генеральний військовий суд, 

1 Документ № 19.
2 Документ № 20.
3 Документ № 30.
4 Документ № 32.
5 Документ № 34.
6 Документ № 35.
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який у своїх указах Кошеві за 2 травня 1763, 16 червня і 10 листо-
пада 1764 р. наказував взяти з Андрія Товстика та його брата 
Єлисея свідчення про можливість виступати від їхнього імені в 
суді згаданому Максиму Яновському1. Проте Кіш ігнорував ці 
укази Генерального військового суду, “потому что судъ прtдлагаtтъ 
указомъ невсылѣ порядковъ в нарушtниt волностtй правъ мало-
россійских а государствtних прівилtгий”2, що знову призвело до 
затягування справи. Остаточно конфлікт вирішився по смерті Ан-
дрія Товстика в 1768 р.: брат Єлисей заповів спадкові землі вій-
ськовому товаришу Максимові Яновському3, про що той неодно-
разово листами від 5 та 8 жовтня 1768 р. просив кошового отама-
на Петра Калнишевського і військового писаря Івана Глобу4.

* * *
Після смерті Андрія Товстика постало питання про майно по-

кійного. У листі курінного отамана Коренівського куреня Грицька 
Довбиша кошовому отаману Петру Калнишевському від 2 червня 
1768 р. повідомлялося по брак даних щодо майна колишнього 
військового писаря (“спродано ли tго брату Елисtю либо за tго 
покойного ради поминовtния на цtркви отдано”), а також пропо-
нувалося звернутися з цього приводу до попереднього курінного 
отамана Грицька Вивіда5. Тому ордером, датованим 16 червня 
1768 р., Кіш наказував Грицьку Вивіду описати майно Андрія 

1 Документи № 36, 43 – 44.
2 Документ № 43.; Відзначимо, що такі “діловодні” конфлікти стосовно 

форми документу були типовими для документообігу Коша з установами 
Гетьманщини. Досить показовою є конфронтація з Генеральною військовою 
канцелярією, що виникла наприкінці 40-х рр., де Запорожжя довгий час 
відмовлялося зноситися з нею через виконавчу документацію (рапорти та 
донесення), а не як раніше через промеморії (Детально про це див. Синяк І. 
Документообіг останнього Коша Запорозького з Гетьманщиною // Наукові 
записки. Збірник праць молодих вчених та аспірантів. – К., 2006. – Т. 12. – 
С. 72–90.).

3 Документи № 50 – 51, 61.
4 Документи № 59 – 60.
5 Документ № 46.
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Товстика, котре, як видно з документу, складало “при зимовнику 
скота рогатого, лошадtй, такъжt ружжи, фантя и готовихъ 
дtнtгъ”1.

Однак, як виявилося, Грицька Вивіда не просто було відшу-
кати та доправити на Січ. Його шукали в Самарській паланці, про 
що свідчать ордери Коша самарському полковнику Дмитру Кули-
ку від 24 червня, 1 та 14 липня 1768 р., з вимогою відіслати колиш-
нього курінного отамана на Січ задля з’ясування обставин зник-
нення майна Андрія Товстика, на яке претендував військовий то-
вариш Максим Яновський2. Причину того, що майно покійного 
військового писаря саме військовому товаришу Максиму Янов-
ському а не братові Єлисею знаходимо у вже зазначеному листі 
кошового отамана Петра Калнишевського до військового судді 
Павла Головатого за серпень 1765 р., де зазначено, що покійний 
Андрій Товстик був винен Максиму Яновському грошей більше 
ста рублів і пістолети італійської роботи, тому прохалося притри-
мати спадок та віддати його в рахунок сплати боргу3. 

У відповідь на ордери Коша самарський полковник Дмитро 
Кулик рапортами за 8 та 22 липня 1768 р. повідомляв військову 
старшину, що Григорія Вивіда таки було знайдено в Самарі й на-
правлено до Коша4. Однак  подальший хід цієї справи є невідо-
мим.

* * *
Окремі дані подибуємо і про родичів військового писаря Ан-

дрія Товстика, зокрема про молодшого брата Єлисея. Народився 
він в 1738 р., що можна констатувати зі згаданого донесення Ге-
нерального військового суду гетьману Кирилу Розумовському і 
Генеральній військовій канцелярії від 19 березня 1759 р., де від-
значено, що на момент судового розгляду 1746 р. Єлисею Терен-
тенку було вісім років5.

1 Документ № 49. 
2 Документи № 54 – 55, 57.
3 Документ № 45.
4 Документ № 56, 58.
5 Документ № 19.
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Достеменно невідомим залишається час появи Єлисея Терен-
тенка на Запорозький Січі. Зокрема, у реєстрі Війська Запорозького 
за 1756 р. його не знаходимо1, натомість в зазначеному донесенні 
Генерального військового суду гетьману Кирилу Розумовському і 
Генеральній військовій канцелярії від 19 березня 1759 р. брат фігу-
рує в когорті запорозького козацтва2. Відтак можна припускати, що 
поява Єлисея на Січі відбулася в період 1757 – початку 1759 рр.

Детальнішу інформацію про Єлисея Терентенка дізнаємося 
вже після смерті Андрія Товстика. На відміну від свого брата, 
котрий завжди був у полі зору Коша, Єлисей не перебував на служ-
бі безпосередньо на Січі. Розшук Єлисея розпочався влітку 1768 р., 
згідно з ордером Коша, адресованим до всіх паланкових полков-
ників, від 3 червня 1768 р.: “для нѣкотрой з гспдном бунчуковим 
товарищtмъ Яновъскимъ росправы козакъ курtня Корtнѣвского 
Елисtй Сtмtновъ, братъ Андрtя Сtмtновича Товъстика, крайнt в 
Сѣчи потрtбtнъ. Для того повtливаtмъ вамъ tжtлы означtнный 
Елисtй Сtмtновъ в вашtм вѣдомстви сыщtтся, оному заразъ давъ 
подводу прислатъ tго до Коша”3. Тобто як і старший брат Єлисей 
Терентенко був приписаний до Коренівського куреня.

Поступово пошуки Єлисея привели до Кодацької паланки в 
село Кам’янка, де він знаходився “при тамошнtй школѣ”4. Оче-
видно в Єлисея виникли конфлікти з сільськими урядниками, про 
що свідчить наказ Коша козачому отаману Карпу Наружному по-
вернути всі забрані речі братові покійного військового писаря5.

Детальніше про службу Єлисея у Війську говорити важко. У 
своєму донесенні Кошеві від 16 червня 1768 р. він згадував, що “в 
нарадѣ от того Коша Войска Запорожского посилкою къ исполне-
нию повелѣнъного и ннѣ нахожусъ”6. Крім того, як видно з цього 

1 Див. Архів Коша Нової Запорозької Січі: корпус документів 1734–
1775. – К., 2008. – Т. 5. Реєстр Війська Запорозького Низового. – 525 с.

2 Документ № 19.
3 Документ № 47.
4 Документ № 52.
5 Документ № 53.
6 Документ № 50.
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донесення, за прикладом свого брата Єлисей змінив прізвище. З 
Терентенка став Крилецьким (Кривецьким), що добре видно з його 
підпису: “Козакъ курtня Корtнѣвского Елисtй Крилtцкий”1.

Поодинокі свідчення знаходимо і про сестру Андрія Товстика. 
З певністю можна говорити, що вона була дружиною військового 
(бунчукового) товариша Максима Яновського. Так, у вище зазначе-
ному донесенні Кошеві від 16 червня 1768 р., Єлисей називає Макси-
ма Яновського зятем2. А в листі кошового отамана Петра Калнишев-
ського до військового судді Павла Головатого за серпень 1765 р., в 
зв’язку з віддачою речей покійного Андрія Товстика Максиму Янов-
ському, Андрій Терентенко фігурує як швагро бунчукового товари-
ша3. Відтак стає зрозумілим чому саме Максим Яновський займав-
ся опікою спадкового грунту братів Терентенків під час їхнього 
перебування на Запорожжі, був довіреною особою від їхнього імені 
в Генеральному військовому суді та чому саме йому переписав спа-
док Єлисей Крилецький по смерті брата Андрія Товстика в червні 
1768 р.4 В. Кривошея, досліджуючи персональний склад Лохвицької 
сотні, датує смерть дружини Максима Яновського 1787 р.5

Щодо подружжя Яновських, відомо лише про наявність в них 
сина – Данила, хресним батьком якого був кошовий отаман Петро 
Калнишевський.6 

* * *
На цьому, власне, вичерпуються свідчення документів Архіву 

Коша Нової Січі та Генеральної Військової канцелярії про військо-
вого писаря Андрія Товстика та про його родину. Незважаючи на 
те, що він не був такою яскравою постаттю, як Артемій Васильєв 
(Кумпан), Іван Чугуєвець чи Іван Глоба, проте залишив свій слід 
у відстоюванні прав Вольностей Війська Запорозького. 

1 Там само.
2 Там само.
3 Документ № 45.
4 Документ № 51.
5 Кривошея В.В. Українська козацька старшина: Лохвицька сотня // 

Гілея. Науковий вісник. Збірник наукових праць. – К., 2010. – В. 37. – С. 9. 
6 Петро Калнишевський та його доба. Збірник документів та матеріалів – 

К., 2009. – С. 187 – 188.
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Переважна більшість представлених нижче документів збе-
рігаються в фондах Центрального державного історичного архіву 
України в м. Києві (ЦДІАК), а саме у ф. № 51 (Генеральна військова 
канцелярія) та ф. 229 (Архів Коша Нової Запорозької Січі). Публі-
кація підготовлена на підставі „Методичних рекомендацій по підго-
товці до видання Архіву Коша Нової Запорозької Січі”1, складених 
у ЦДІАК України і схвалених Інститутом української археографії 
та джерелознавства ім. М. С. Грушевського НАН України. 

У тексті збережені літери „ ѣ ”, „t”, „r”, „j”, „ъ”, “¾”, титла і 
скорочення в документах не розкриваються (див. список скорочень 
слів під титлом і в документах). Виносні літери виділені курсивом. 
На початку тексту документів проставлені номери аркушів, їх на-
явність в квадратних дужках вказує на стару нумерацію. Описки 
писарів не виправляються. Документи подані в хронологічному 
порядку.

При археографічних повторах з публікації Д. Яворницького 
у зв’язку з відсутністю оригіналів чи копій документів збережено 
авторські засади передачі тексту.

1 Гісцова Л. Методичні рекомендації по підготовці до видання Архіву 
Коша Нової Запорозької Січі. – К., 1992.

АРХЕОГРАФІЧНА ПЕРЕДМОВА
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ДОКУМЕНТИ

№ 1
1754 р., червня 4. Кіш. – Протокол допиту гайдамаки Остапа 
Кожуха завірений військовим канцеляристом Андрієм Семе-

новим (Товстиком)
75 1754 года, июня 4 д. пойманний и в пушкарнѣ содTржащиися 
воръ1 доброволно допршиванъ, а в допросѣ показалъ:

Зовутъ Tго Остапомъ2, прозивают Кожухомъ. Родил[ся] онъ в 
малороссійскомъ мѣстTчку Золотоношѣ от отца Кондрата Кара-
ся і матTри КатTрини. И оттоль3 з Золотоношѣ пTрTшTлъ онъ з 
баткомъ, з матTрю4 Полской области в сTло Гранѣвщину, гдT отць 
і мати Tго помTрли.

А онъ назадъ тому годовъ дTсят пришолъ на ЗапорожT в 
курѣнь Калниболотскій, з которого курTня былъ на добичѣ рибной 
с козаками в МTртвоводѣа полтрTтя года, а посля того чTрTзъ 
нѣсколко годъ звѣринною да рибною добичю користовался [!].

А 751 года былъ на Шполѣ з козаками разних курTнTй, а каких 
імTнно, и тTхъ козаковъ какъ зовутъ и прозивают – нT знаTт. МTжду 
тѣми жT козаками ватагомъ былъ конTлѣвский курѣнний, прозиваTмий 
Сухій, кои умрT сTTй жε вTсни. Взят онъ войсковимъ асауломъ и 
присланъ5 до Коша, гдT і нинѣ содTржится под карауломъ.

БолшT онъ ни на каких воровствах и разбояхъ нT бивалъ и сіT 
показалъ правTдно, в томъ і подписался.

К сTму доброволному допрсу Остапъ Кожухъ, а вомѣсто Tго, 
нTграмотного, по Tго прошTнію воисковий канцTлярист АндрTй 

СtмTновъ руку приложилъ
ЦДІАК – Ф. 229. – Оп. 1. – Спр. 20. – Арк. 75. Оригінал.
Опубліковано: Архів Коша Нової Запорозької Січі: корпус документів 1734-1775. – 
К., 2003. – Т. 3. – С. 664.

1 Далі закреслено Остапъ Кожухъ.
2 Далі закреслено Кожухомъ.
3 Далі закреслено з Золотонош.
4 Далі закреслено в пол.
5 Далі закреслено в Вой.
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№ 2
1754 р., червня 15. Кіш. – Протокол допиту гайдамаки  
Василя Табанця завірений військовим канцеляристом 

Адрієм Семеновим (Товстиком)
73 1754 году, юня 15 дня пойманний і в войсковой пушкарнѣ 
содTржуючийся воръ Василъ ТабанTцъ билъ допрашиванъ, а в 
допросѣ показалъ нижTслѣдующоT:

Зовутъ Tго ВасилTмъ, а прозиваютъ ТабанцTмъ. Родился онъ 
Полской области, Браїловской губTрнії в сTлѣ Потокѣ от отца 
1-Миколи Соколовского-1

1 а матTрT ХвTдосиї и2 жилъ при них.
А от них пошTлъ, 3-будTтъ точию годовъ з дTсять-3

3 прямо в 
Гардъ, і пришTдши в ВTликой постъ4

4, стал в козаковъ джTрTловскихъ3 

на рибу с половини і бувъ тамъ цTлоT лTто. В Пилиповъ жT постъ5
5 

с козаками пришTлъ в Сѣчъ в курѣнъ Васюринский въ 746 году. А 
навTснѣ пошол с козаками для добичи рибной і бадался 3-тою 
добичю-3 с козаками по 749 годъ.

А того ж году6
6 в Гарду, согъласясь з товариствомъ 3-курTнним 

васюринским ВасилTмъ Носомъ, Іваномъ Сѣримъ, а всѣхъ было 
15 чTловѣкъ, другіT жT какъ зовутся и прозиваются и каких 
курTнTй – нT знаTт-3, ходилъ7

7 пTшо в Полшу и билъ на грабитTлствT, 
и, возъвратившис8

8 оттоль, зѣмовал в Ингулѣ, і на другоT лѣто 
никуда нT ходилъ.

А 751 году з протчими, 3-з курѣнним конTлѣвскимъ Сухимъ, 
которой умTръ, а других імTнъ и прозваний и яких они курTнTй нT 
знаTт-3, билъ на Шполѣ, гдT пожитки грабили і ляховъ рѣзали, и 
зимовали в Ингулѣ.

1 Написано над рядком замість закресленого Микули.
2 Далі закреслено и воспитанъ.
3 Написано над рядком.
4 Далі закреслено в Гардъ; у 1754 р. Великий піст тривав від 14 лютого 

до 2 квітня.
5 Пилипів піст – з 14 листопада до 25 грудня.
6 Далі закреслено пT.
7 Далі закреслено в пTшу.
8 Далі закреслено з награблTнними пожитки.
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752 году, з вTсни, былъ на в Сѣчи, а послѣ того лѣтомъ сидѣлъ 
в столба і от бою всTцTлоT лTто нTдуж билъ и нигдT нT бивалъ.

753 году, лѣтомъ, пTшо ходилъ в Полшу 3-з курѣнними шку-
ринскимъ Іваномъ Ляхомъ, а другѣх тѣх нT знаTтъ3, для грабитTлства, 
точию нT допущTнно и лядскою командою разбито.

Зимовал жT я в малороссийскомъ Пиво-Городискомъ мнтрѣа 
и в протчиїхъ малороссийских мTстах. А сTго году, по вTснѣ, какъ 
пришTл в Сѣчъ доброволнT, гдT мTнT в пушкарню взято.

Болш жT висшTпоказанного на воровствах, грабитTлствах і 
смTрт нихъ убийствах нT бивал і сиT показалъ в самую сущую  
правду. //

73 зв. К сTму доброволному допросу Василъ ТабанTцъ, а 
вомѣсто Tго, нTграмотного, по Tго прошTнию в. канцTллярист 

АндрTй СtмTнов руку приложилъ
ЦДІАК – Ф. 229. – Оп. 1. – Спр. 20. – Арк. 75. Оригінал.
Опубліковано: Архів Коша Нової Запорозької Січі: корпус документів 1734-1775. – 
К., 2003. – Т. 3. – С. 667 – 668.

№ 3
1755 р., травня [не раніше 16]1

1. – Інструкція Коша призначе-
ним в депутати до Прикордонної брацлавської комісіїа  

запорозьким старшинам Дмитру Романовськомуб  
і Григорію Якимовув

131 ОпрTдѣлTнимъ в дTпутати 2-старшинам запорожским  
Дмитрию Романовскому и Григорию Якимову-

2

2 в учрTждTную 
Пограничную с полскими Брацлавского воTводства  

комисари комисию
Инструкция

В силѣ высочаишTй Tя і. ва грамоти, високоповTлитTлними Tго 
яснTвTлможности гспдна, гспдна Малия Россії обоїхъ сторонъ 
ДнTпра и Войскъ Запорожских гTтмана и разних ординовъ кавалTра, 
Россійскои импTриї графа Кирила ГригориTвича Tго сиятTлства 
Разумовскогог, такожъ3 и КиTвской губTрнскойд, 4-і Войсковой 

1 Датовано за змістом документа.
2 Написано над рядком.
3 Далі закреслено Войсковой гTнTралной.
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генерално-
1

4 канцTлярии2

5е в Кошъ Войска Запорожского [Ни]зового3

6 
присланними ордTрами повTлTно. В учрT[ждTн]ную Пограничную 
с полскими Брацлавского [воTвод]ства комисари комисию от Вой-
ска Запо[рожского] Низового такъ дTпутатовъ, яко и опрT[дTлTнних] 
в оную з запорожцовъ двухсотъ дванад[цати] чловѣкъ оговорTних, 
пойманими и содTр[жаными] по нынѣ в Полщѣ гайдамаками […]4

7 
их, також и по учинTних от полской [сторони] […] Войска Запо-
рожского Низового коза[ками] с писмTними докумTнти вислат 
[…].

А понTжT в оную комисию в дTпутати [от Войска] Запорож-
ского Низового в общои Войсковой [радѣ оп]рTдѣлTни, того ради 
какъ вамъ в оной [поступа]ть, о томъ слѣдуTтъ пункта: //

131 зв. 1
Принявъ вамъ сию инструкцию 4-і в команду за писара 

КорTнѣвского5

8 курTня6

9 козака 10-Андрѣя Семенова – толко для 
писма-

7

10, також і протчиих для посилокъ и услугования при васъ 
по комискимъ дѣламъ4, и надписаную в оную комисию промTморию, 
слTдовать прамо [!] в город Криловъ. За прибитиTмъ туда, являсь 
в ту комисию рTчTнну промTморию и сообщTную при онои 2-о нT2 
сисканих и нT бивалих в Войску Запорожскомъ, и о умTрлих, и 
прибитих, обговорTних пойманими и содTржачимися в Полщѣ 
гайдамаками, якоби их товарищами, вѣдомость, 2-TжTли вос-
трTбуTтся-2, вручить.

2

С которой вѣдомости і вамъ к видѣнию, и к обявлTнию в онои 
комисии, яко ни Tдиного нT сискалос и сискать, хотя для сиску от 
Коша команди и атамани били посилани і в Кошѣ сискиванни били, 

4 Написано на полі.
5 Написано над рядком замість закресленого концTлярий.
6 Текст пошкоджено.
7 Текст пошкоджено на одно-два слова.
8 Написано замість закресленого Васюринского.
9 Далі закреслено реня.

10 Написано над рядком замість закресленого Нtстера Гаврилова.
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нT можно. ИнниT жъ 2-в Полщѣ2 на воровствах побити 4-и имѣниT 
их собствTнноT і воровскоT осталось. А иниT4 измTрли, а других, 
за нTпоказаниTмъ их имTнъ и прозваний и каких курTнTй, знат нT 
можно. ПротчиT жъ и в Войску Запорожском нT били и нинѣ их нT 
имѣTтся, ибо под ви[домъ] запорожцовъ другиT гайдамаки 
полск[имъ] людямъ обиди причиняють. Яко то [про]шлого 753 
году, мая 25 д. Полской губTрнии 4-rTнжа1

11 Радивѣла-4 сTла Пс[…]7 
житTли Матвѣи, Іванъ Попови[…] в Кошъ Войска2

12 Запорожского 
Ни[зового] жалобу занTсли. Яко в слѣдовании [ихнTму] по своTму 
купTческому промис[лу …] в их запорожских волностях […] Ро-
соховатого Байрака напад […] того ж мая 16 д., прTд вTчTром […], 
но точию нTвѣдомо какиT […], // 139 какъ ониT жалобливиT 
прTдставляли, з довгими волосами, да и по рѣчи можно било знат. 
И нTмалоT число имущTства захватили, і при томъ3

13 Tдного под-
кололи и тѣмъ, 4-и протчими іскусними рѣчми-4 извѣнTния при-
носить.

3

О причинTних жT от полской сторони Войска Запорожского 
Низового козакамъ, яко то повѣшTниTмъ и захвачTниTмъ в плѣнъ 
двухсотъ двадцяти чTтирTх чTловѣкъ, отпущTних за пашпортами 
по их промисламъ и заграблTниTмъ их товаров, воловъ, лошадTи, 
чаяния разного дTнTгъ, обидах, трTбоват вам нTотступно спра-
вTдливости и удоволствия обидимой стороны. О коїх обидах, в коїх 
имTнно годах и от кого причинTни, и что забрато имущTствъ, [о 
томъ] вамъ прилагаTтся имTная вѣдомостьє [вь в]ишъписаную по-
граничную комисию […]имъ от Войска Запорожского Низового. 
[Тако]ва ж вѣдомостъ при промTмориї […] на і ннѣ 4

14 при сTмъ 
посилаTтся.

1 11 Далі закреслено Радзѣвила, rTнжа РазTвила.
2 12 Далі закреслено Войска.
3 13 Далі закреслено и притом.
4 14 Далі закреслено чрTз.
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4

[…] в слѣдствиT сTго полскиT комисари, […]хъ1

15 козаковъ2

16 к 
доказатTлству, […] произшTдших от их полскои […] тѣмъ козакамъ 
смTртних […] и разних обидах поставки, […]сию трTбовать имѣли. 
В том […], что по тѣхъ згублTних козаках, // 139 зв. родствTников 
і товарищTй их, кої при тѣхъ полских тиранских эrTкуциях били і 
божиїмъ придвѣдѣниTмъ от того спаслис, нинѣ при Кошѣ ни 
Tдиного нT имѣTтся, понTжT и ннT в Полскую нацию, Малую Рос-
сию и в другиT мTста посходили, и Tст ли они живи, знат и сискать 
нT можно. А что поляки в разних мѣстах вTсма напрасно козаков 
повѣшали и протчиT обиди причинили Войску Запорожскому, о 
томъ ми, Воиско3

17, совѣсти християнския засвѣдитTлствовать нT 
отрTчTмъся.

5

И буди вамъ во исправлTниї прTдписаного дѣла, вTсти сTбT 
чTстно, постоянно и поступатъ так, какъ вѣрноприсяжнимъ людTмъ 
должность вTли[ть].

Кошовий атаманъ Григорий Фед[оров]ж с то[вариством]
Данъ з Коша мая4

18 дня5

19 1755 году.
ЦДІАК – Ф. 229. – Оп. 1. – Спр. 5. – Арк. 131, 139. Відпуск.
Опубліковано: Архів Коша Нової Запорозької Січі: корпус документів 1734-1775. – 
К., 1998. – Т. 1. – С. 378 – 380.

1 15 Далі закреслено комисари.
2 16 Далі закреслено к доказательству.
3 17 Далі закреслено запорожскоT.
4 18 Написано над рядком замість закресленого априля.
5 19 Число не зазначено.
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№ 4
1756 р., травня 7. – Донесення Війська Запорозького 
гетьманові Кирилу Розумовському про відправлення 

козацької депутації в складі полковника Федора Білого, пи-
саря Андрія Семенова (Товстика) і осавула Івана Кухаревсь-

кого для отримання щорічного жалування
114 По тит[лѣ Tго ясневелможносты]1

1

Ниж[айшоT доношTніT]
Височайшими T. і. ва все[милостивѣйшеми] грамотами всепод-
данѣишо[му Tя ім. ва] нам, Войску Запорожскому Низовому, [по-
жаловано] на каждой год производить все[милостивѣйшаго] T. і. 
ва жалования: денег – чотирѣ [тисячи] шестьсот шестьдесятъ 
ру[блей], ржаной муки – тисячу четверт[тей], крупъ – шестьдесятъ 
двѣ четверти чотирѣ четверичка да пороху и свинц[ю] по пятьдTсятъ 
пудъ. И для полу[чения] оного всемилостивѣишего T. і. ва 
де[нежного] жалования всемилостивѣишT [указано] нам, Войску 
Запорожскому Низовом[у], отправлять к височаишему T. і. в[а] 
двору от Воиска Запорожского Низового полковника з старшиною 
и курѣнни[ми] атаманами, всѣхъ их числомъ двадцять члвкъ. И во 
исполненіT оних всемилостивѣиших T. і. ва грамот всеподданѣишоT 
T. і. ва Воиско За[порожскоT] // 114 зв. [НизовоT за прошліе и за] 
755 год всемилости[вѣишTT]2

2 жалованиT получит [удостоились]. 
Нинѣ жT на текущии 756 год [к получению] оного всемилостивѣишого 
[Tя і. ва жал]ования Войска Запорожского [Низового] полковникъ 
Федор Бѣлий, [писарь] АндрTй СtмTнов, асаулъ Іванъ [Кухаревский]3

3 
и с ними семнадцять курѣних [ат]аманов, всѣхъ их числомъ двад-
цят ч[елове]къ, к височаишTму T. і. ва двору о[пр]еделени. Того 
ради, о вишTписаном вашTи яснTвTлъможности въ покорности 
нашTи прTдставляя, нижаишT просим на нѣшнии 756 год нам, Во-

1 1 Текст пошкоджено, тут і далі відновлено за контекстом цього та інших 
подібних документів.
2 2 Далі закреслено слово, яке не вдалося прочитати.
3 3 Прізвище встановлено за іншим документом, далі над рядком закреслено 
слово, яке не вдалося прочитати.
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иску Запорожскому Низовому, о видачѣ отколь надлежитъ 
дTнTжного и хлѣбного жалования, також пороху и свинцю къ T. і. 
ву представит и, даби вишTписаний полковник з старшиною і 
курѣними атаманами, против прTжде отправляTмих от Воиска 
Запорожского Низового, к височаишTи T. і. ва руки доставлени и 
особливим жалованием, кормовими и прогоними денгами, також 
квартерою // 122 і протчиїмъ против [прежнихъ] опредѣлений, 
пожаловани [были, в томъ от]чTского вашTй яснTвTл[можности] 
содейства приложит и високо[ю своTю] вашеи ясневTлможности 
м[илостию] ихъ, полковника с товарист[вом нT]оставит. Что жT 
послѣдуTтъ м[ілостівою] рTзолюциTю намъ, Войс[ку] Запорож-
скому Низовому, предложит.

Кошовии атаманъ Григории Фе[доровъ] с товариство[мъ]
4-Мая 7 д.-1

4 1756 году.
Кошъ.
ЦДІАК – Ф. 229. – Оп. 1. – Спр. 9. – Арк. 114, 122. Відпуск.
Опубліковано: Архів Коша Нової Запорозької Січі: корпус документів 1734-1775. – 
К., 2000. – Т. 2. – С. 109.

№ 5 – 6
1756 р., травня 7. – Донесення Коша київській губернській 
канцелярії про відправлення козацької депутації в складі 
полковника Федора Білого, писаря Андрія Семенова (Тов-

стика) і осавула Івана Кухаревського в Санкт-Петербург для 
отримання жалування і про необхідність забезпечити її подо-

рожньою та охороною; реєстр членів депутації
116 В КиTвскую губTрнскую к[анцелярию]2

1

Сtго 2-мая д.-3

2 во и[сполнTниT] височайших T. і. грамот […] на 
Воиско ЗапорожскоT НизовоT всемилости[вTйшо]го T. і. ва жало-
вания запорожский полковникъ Федоръ Бѣлии и писарь АндрTи 

1 4 Написно замість закресленого априля 27 д.
2 1 Тест пошкоджено, тут і далі відновлено за контекстом цього та інших 
подібних документів.
3 2 Написано над рядком замість закресленого мая априля 27 д., дату не 
зазначено.
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Сtменовъ, асаулъ Іванъ Кухаревский з атаманами курѣними, всѣхъ 
их числомъ двадцят человѣкъ, о коїхъ при сTмъ имTнний список 
приложTнъ, к височаишTму T. і. ва двору в Санктъ-ПѣтTрбургъ, гдѣ 
Tя ім. во височаишоT своT битиT соблагоизволитъ имѣть, 
от пра[влTн]и. КоTго полковника з старшиною и командою покор-
но просим, против пре[жнихъ] отправлени [!], снабдя их 
подлTжащою подоро[жно]ю, реитаром и прогоними денгами, 
отправ[ить], а по отправлениї в Кошъ за извѣстиT предложит.

А. к. Григорий Фtдоро[въ с то]вариством
3-Мая 7 д.-1

3 1756 году.
Кошъ.
ЦДІАК – Ф. 229. – Оп. 1. – Спр. 9. – Арк. 116. Відпуск.
Опубліковано: Архів Коша Нової Запорозької Січі: корпус документів 1734-1775. – 
К., 2000. – Т. 2. – С. 110 – 111.

№ 6
119 РTTстръ, кто іменно отправленния [в Санктъ-Пе]тTрбургъ2

1 с 
полковникомъ Федоромъ Бѣли[мъ], писарTмъ АндрTTмъ 

Семеновимъ да асаул[ом] Іваномъ КухарTвскимъ, курѣнніе а[та]-
мани значитъ нижT сего. 1756 года, мая 7 д.

Роговской – ПTтро Нѣр
Шкуринский – Иванъ Шмигель
Тита. – ОлTrа Чорній
Щербинов. – СтTцко Чорній
ИрклѣTвского – Мусѣй Крутофалъ
Незамаївского – Микита Бѣлій
Васюринского3

2 – АндрTй Сtменовъ
Поповичевского – Андрѣй ТрTтяк
Батуринского – Іванъ КаранTнко [?]
Канѣвского – Васил ШTрстюк
Криловского – ОrTнтій

1 3 Написано замість закресленого априля 27 д.
2 1 Текст пошкоджено, тут і далі відновлено за контекстом цього та інших 
подібних документів.
3 2 Далі закреслено Андруха.
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Донского – Андрѣй Матрос
Сергѣевского – 3-Грицко Чорній-

1

3 
Кисловского – 3-Иванъ Малій-3 
Івонѣвского – Пилипъ Гончар
[…]2

4 – Лукянъ Поповичъ
Пашковского3

5 – Михайло Широкий
ЦДІАК – Ф. 229. – Оп. 1. – Спр. 9. – Арк. 119. Відпуск.
Опубліковано: Архів Коша Нової Запорозької Січі: корпус документів 1734-1775. – 
К., 2000. – Т. 2. – С. 111.

№ 7
[1756 р., травня 7.4

1; 1757 р.] – Лист Коша до архімандрита 
Києво-Межигірського монастиряа Никанора про утримання 
монастирським коштом коней, належних відправленій для 
отримання жалування козацькій депутації в складі полков-
ника Федора Білого, писаря Андрія Семенова (Товстика) і 

осавула Івана Кухаревського до їх повернення в Київ
129 ВысоцT в Богу прTподобнѣишій гспднъ КіTво-МTжигорского 
монастира архимандритъ, отцъ Ника[нор]5

2, подсѣ святѣ мило-
стивний наш отцъ и бла[го]дѣтель

ПонежT отправленниї полковник Федоръ Бѣліи, писаръ АндрTи 
СtмTновъ да асаулъ КухарTвскій и будучая при них команди къ 
полученію высочайшего жалованя імѣють оставит лошади по 
пути, гдѣ случится, того ради вашего высоце в Богу преподобія 
покорно просимъ, когда в КіTвѣ будутъ лошади оставлятъ, при-
казат принятъ под монастирскоT смотрTніе до повороту их и 
содTржат на6

3 кормѣ, а ми за то вашему высокопрTподобію благо-
дарить обовязатTлни будTмъ. В протчемъ с восписаниTмъ нашTго 
уклона прTбудTмъ.

1 3 Написано над рядком замість закресленого Иванъ Малий.
2 4 Слово не прочитано.
3 5 Напсано замість закресленого ку.
4 1 Датовано за змістом інших документів.
5 2 Текст пошкоджено, тут і далі відновлено за контекстом цього та інших 
подібних документів.
6 3 Далі закреслено добромъ.
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Вашего высоцT в Бгу преподобія, подсѣ свтѣ милостивого нашо-
го отца и благодѣтеля доброжелателниT слуги к. а. Григории 

Фtдоровъ с товариствомъ
Помітка: “З сего писано и нинѣшнTго 757 года”.
ЦДІАК – Ф. 229. – Оп. 1. – Спр. 9. – Арк. 129. Відпуск.
Опубліковано: Архів Коша Нової Запорозької Січі: корпус документів 1734-1775. – 
К., 2000. – Т. 2. – С. 116 – 117.

№ 8
1756 р., травня 7. – Лист кошового отамана Григорія Федоро-

ва (Лантуха) до запорозьких депутатів у Санкт-Петербурзі 
про надання ними допомоги старшинам полковнику Федору 

Білому, писареві Андрію Семенову (Товстику) і осавулу 
Івану Кухаревському, відрядженим до столиці за жалуван-
ням для Війська, а також про відправлення риби та інших 

подарунків для гетьмана Кирила Розумовського та світських 
і духовних сановників

116 [115] Высокоблагородній и высокопочтTнній гспдинъ бившій 
кошовій атаманъ с товарищи, блгодознанній нашъ приятTль Да-

нило СтTфановичъа

При засвѣдитTлствованії вамъ нашTго уклона з жTланіTмъ въсякихъ 
блгополучій обявляTмъ, яко для получTнія Tя імпTраторскаго 
вTличTства на Войско ЗапорожскоT НизовоT высочайшTго на 
тTкущій 756 годъ жалованъя1

1 полковникъ Фtдоръ Бѣлій, писаръ 
АндрTй СtмTновъ да асаулъ Иванъ КухарTвскій и с ними сѣмнадцять 
чTловѣкъ2

2 курѣнних3

3 атамановъ4

4 5з Коша отправлTнні-5

5. По пис-
мамъ вашимъ 6-при нарочнорочно [!] отправлTнним з Коша Сѣчи 
Запорожской козаком ВасиліTмъ в Санкт-ПѣтTрбургъ

6

6 риби – ко-

1 1 Далі закреслено отправлTнни от насъ.
2 2 Написано над рядком.
3 3 Виправлено з курѣнними.
4 4 Виправлено з атаманами.
5 5 Написано над рядком замість закресленого при коїхъ посланно.
6 6 Написано на нижньому полі.
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роповъ1

7 да щуки7, и чTтири пари папуцъ с мTштами посилаются. 
8-И буди оную рибу получитT, то імѣTтT

2

8 вмѣстѣ с ними, полков-
никомъ і старшиною, 11-на двор Tго яснTвTл., 9-також и другим 
гпдам-

3

9 по усмотрTнію4

10 вашTму прTдставить-
5

11, а к духовнимъ 
пTрсонамъ папуцѣ рознTстъ 2-и по нѣсколко рибъ2. И имъ, полков-
нику и старшинѣ, яко ви тамошніT обради 2-уповатTлно задоволъно-2 
ужT можTтT знат, наставлTніT і совѣтъ давать. Въ протчTмъ по-
ручивъ васъ въ БжіT сохранTніT, прTбудTмъ.

ВашTго высокоблгородія вѣрнодоброжTлатTлніT слуги атаманъ 
кошовий Григорий Фtдоровъ с товариством

1756 году, мая 7 дня.
З Коша.
ЦДІАК – Ф. 229. – Оп. 1. – Спр. 27. – Арк. 116. Відпуск.
Опубліковано: Архів Коша Нової Запорозької Січі: корпус документів 1734-1775. – 
К., 2006. – Т. 4. – С. 564.

№ 9
1756 р., липня 11. Санкт-Петербург. – Повідомлення гетьма-
на Кирила Розумовського Кошеві про відправлення козаць-

ких депутатів полковника Федора Білого, писаря Андрія 
Семенова (Товстика) і осавула Івана Кухаревського, які 

прибули за жалуванням, до Сенату з необхідними 
рекомендаціями. № 617

132 Ея імпTраторскаго вTличTства [Малой]6

1 Россії обоїхъ  
сторонъ Днѣпра и Воискъ Запор[ож]скихъ гTтманъ, 

дѣйствитілний камергеръ, імператорской Санктъ-ПітTрбургской 
АкадTмії наукъ прTзидTнтъ, лTиб-гвардії Ізмайловского полку 

1 7 Залишено місце для написання, очевидно, кількості риби.
2 8 Далі закреслено того рады изволитT вы ту рибу.
3 9 Напиано на лівому полі.

4 10 Виправлено з рассмотрTнію.
5 11 Написано над рядком замість закресленого кому заблагоразсудитT, по 
сколко довTдTтся.
6 1 Текст пошкоджено, тут і далі відновлено за контекстом цього та інших 

подібних документів.
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подполковникъ и обоихъ россійскихъ імпTраторскихъ орди-
новъ, Стыхъ апстла АндрTя и АлTrандра НTвского, також пол-

ского Бѣлого Орла и голстинского Стыя Анны кавалTръ, 
Россійской імпTрії графъ Кириллъ Розумовскій

Войска Низового Запорожского гспдну атаману кошTвому, 
старшинѣ воисковой, атаманамъ курѣннымъ и всему Войску

При доношTнії вашTмъ присланные от оного Войска Запорожско-
го сюда для получTнія на ннѣшній 1756 годъ опрTдѣленного тому 
Войску Запорожскому дTнTжного и хлѣбного жалованья, також 
пороху и свинцу Войска Запорожского полковникъ Федоръ Бѣлий, 
писаръ Андрей СtмTновъ, асаулъ Іванъ КухарTвскій и с ними 
сTмнадцят члвкъ курѣнныхъ атамановъ, всѣхъ дватцятъ члвкъ, 
при листѣ нашTмъ отправлены сTго1

2 числа въ ПравитTлствующий 
сTнатъа. І по прошTнію вашTму, дабы упомянутий полковникъ зъ 
товарищи, противъ прTждT посиланныхъ от оного Войска, къ 
высочайшTй Tя імпTраторскаго вTличTства руки всемлстивѣйшT 
допущTны и особливим жалованьTм, кормовими и прогонними 
дTнгами, такожъ квартTрою и протчимъ пожалованы были, о томъ 
Правителствующому // 132 зв. сTнату от насъ прTдставлено. Коимъ 
для ізвѣстія и вам, кошTвому атаману, зъ старшиною и войскомъ 
прTдлагаемъ.

ГTтманъ графъ К. Розумовский
1756 году, іюля 11 д.
Санктъ-ПѣтTрбургъ.
Помітка: вих. “№ 617”.
ЦДІАК – Ф. 229. – Оп. 1. – Спр. 9. – Арк. 132. Оригінал.
Опубліковано: Архів Коша Нової Запорозької Січі: корпус документів 1734-1775. – 
К., 2000. – Т. 2. – С. 119 – 120.

1 2 Літеру с виправлено з іншої.
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№ 10
1756 р., липня 24 – Грамота імператриці Єлизаветиа  

гетьману Кирилу Розумовському про видачу Запорозькому 
Війську грошового утримання, свинцюі пороху на поточний 
рік, а також грошової компенсації депутатам від Запорожжя 

полковнику Федору Білому, писарю Андрію Семенову 
(Товстику) і осавулу Івану Кухаревському

Божиею милостью мы Елисавет Первая Императрица  
и Самодержица Всероссийская и прочая и прочая и прочая

Высоко и благоурожденному любезноверному нашему под-
даному малороссийскому Войска Запорожскаго обоих сторон 
Днепра Гетману, действителному камергеру, академии наук пре-
зиденту, нашей гвардии измайловскаго полка подполковнику и 
кавалеру графу Кириллу Григорьевичу Разумовскому, и всему 
Войску Запорожскому наше Императорское милостивое слово.

По представлению вашему от 11 сего июля о жалованье Запо-
рожскому Войску на нынешний 1756 год да по доношению при-
сланных за тем жалованьем от онаго войска полковника Федора 
Белаго с товарищи двадцати человек и по учинению в Нашем 
правителствующем Сенате определено, по силе прежних нашего 
правителствующаго сената определений 1742 года августа 4 и 21 
чисел да 1752 года июля 27 дня против прежних дач выдать оным 
присланным от Войска Запорожскаго полковнику Белому с това-
рищи нашего обыкновенного жалованья на нынешний 1756 год из 
статс конторыб здесь в Санкт-Петербурге или в Москве по раз-
смотрении той статс конторы, а именно: надлежащего всему За-
порожскому Войску денежнаго жалованья четыре тысячи шесть-
соть шестьдесят рублев оным присланным полковнику Белому с 
товарищи всем двадцати человекам вообще кормовых на питье, 
дрова и свечи на здешнее пребывание двести рублев, издержанных 
ими присланными в дороге в проезд от Сечи до Санкт-Петербурга 
на корм себе и лошадям, всем же вообще сто двадцять семь рублев, 
на отпуске жалованья полковнику Белому пятьдесят рублев, писа-
рю Андрею Семенову и асаулу Ивану Кухаревскому по тридцати, 
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по шести рублев каждому семнадцати человекам куренным ата-
манам, каждому ж по восемнадцати рублев и того пять тысяч че-
тыреста пятнадцать рублев да прогонных денег под упомянутую 
жалованную всему войску денежную казну и под оных присланных 
полковника с товарищи на двадцать ямских подвод от С.-Петербурга 
до Сечи Запорожской в один путь, а буде надлежащее всему войску 
жалованье выдано будет в Москве, то под оных присланных до 
Москвы против дачи прошлаго 1755 года на шестнадцать, а от 
Москвы уже под них присланных и под денежную казну на озна-
ченное число на двадцать подвод, а под будущих с ними прислан-
ными для препровождения их и жалованной всему войску денеж-
ной казны в конвое обер-офицеру с солдаты на четыре ямския 
подводы от С.-Петербурга или от Москвы: (откуда тот конвой по-
слан будет) до Сечи и обратно от Сечи до С.-Петербурга или до 
Москвы в оба пути сколько по указу надлежит и по выдаче из статс 
конторы в наш правителствующий сенат репортовать. Тому Запо-
рожскому Войску на сей 1756 год велеть военной коллегиив от-
пустить без замедления хлебнаго жалованья муки тысячу четвер-
тей, круп на то число по пропорции как воинския дачи произво-
дятся из новосеченскаго или из других ближних к тому войску 
магазейновг, також пороху и синцу по пятидесяти пуд из ближних 
же к тому войску мест, дабы за перевоз онаго хлебнаго жалованья 
пороху и свинцу излишней дачи казенных денег не произошло, и 
сие хлебное жалованье, порох и свинец (из тех мест, откуда во-
енная коллегия определит) отправить киевской губернской канце-
лярии к тому Запорожскому Войску в Сечу казенным коштом без 
передачи за перевоз казенных денег, военной же коллегии велеть 
для препровождения означенной жалованной всему войску денеж-
ной казны и означенных же ныне присланных запорожцов опреде-
лить в конвой из С.-Петербурга или Москвы (откуда всему войску 
жалованье отпущено будет) обер-офицера с надлежащим числом 
солдат против прежних отправлений, а каким образом сему обер-
офицеру, будучи в пути, при том препровождении поступать, о том 
форму инструкции с прежних отпусков в сенате сочиня, для дачи 
ему послать в военную коллегию при указе, а киевской губернской 
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канцелярии того конвойного офицера с солдаты по прибытии их 
в Киев оттуда обратно отпустить к команде; оставя у него про-
гонных денег на платеж за означенные четыре ямския подводы из 
выданного числа от статс конторы сколько надлежит, а затем до-
стальные отдать тому обер-офицеру, кто из Киева послан будет, 
котораго с солдаты ж при оной казне и запорожцах до Сечи от-
править из киевскаго гарнизона с надлежащею (о бережении в пути 
денежной казны, таож об отдаче оной по прибытии в Сечь коше-
вому атаману с войском, о взятии у него, кошеваго, о получении 
того жалованья репорта) инструкциею, а из киевской губернской 
канцелярии оный кошевого репорт прислать в наш правителству-
ющий сенат, и о всем вышеписанным в статс контору, в военную 
коллегию и в киевскую губернскую канцелярию из нашего прави-
телствующаго сената указы посланы, а буде оные полковник с 
товарищи в проезд их через Москву принуждены будут там за 
приемом надлежащаго всему войску жалованья (ежели оное выдать 
определится в Москве) некоторое время пожить, то им дать квар-
тири от московской полиции, о чем, також и о скорейшем отправ-
лении их, запорожцов, из Москвы, из нашего правителствующаго 
сената в сенатскую конторуд ведение посланы. В С.-Петербурге 
июля 24-го дня 1756 года.

По ея императорскаго величества указу сенатор, тайный 
советник и кавалер князь Иван Щербатове.

Опубліковано: Яворницький Д. Збірник матеріалів до історії запорозьких козаків // 
Твори у 20 томах. – Т. 2. Історія, краєзнавство, археологія. – Київ-Запоріжжя, 
2004. – С. 134 – 135.
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№ 11
1756 р., липня 31. Санкт-Петербург. – Повідомлення 
гетьмана Кирила Розумовського Кошеві про розміри 

виділеного на Військо Запорозьке грошового жалування  
та провіанту, а також платні депутатам від Запорожжя 
полковнику Федору Білому, писарю Андрію Семенову 

(Товстику) і осавулу Івану Кухаревському. № 664
149 Ея импTраторскаго вTличTства Малой Россії обоїхъ сторонъ 

Днѣпра и Войскъ Запорожских гTтманъ, дѣйствитTлный 
камTръгTръ, импTраторской Санкт-ПѣтTрбурской АкадTмії наукъ 
прTзидTнтъ, лTйбъ-гвардії Измайловского полку подполковникъ 
и обоїхъ россійских импTраторских ординовъ, Святихъ апостола 

АндрTя и АлTrандръ Нtвского, такожъ полского Бѣлого Орла  
и голстинского Стія Анны кавалTръ, Россійской импTрії графъ 

Кириллъ Разумовскій
Войска Низового Запорожского атаману кошовому, старшинѣ 

войсковой, атаманамъ курѣннымъ и всTму Войску
При доношTнії вашTмъ присланныT къ нам для получTнія на сTй 
1756 годъ опрTдѣлTнного Войску Запорожскому дTнTжного и 
хлѣбного жалованья, такожъ пороху и свинцю оного Войска Запо-
рожского полковникъ Фtдоръ Бѣлий с товарищи при листѣ нашTмъ 
прTдставлTны были въ ПравитTлствующій сTнатъ, о чTмъ и оному 
Войску ужT чрTзъ ордTръ нашъ, знатъ дано. А сTго июля 28-го 
присланною къ намъ исъ ПравитTлствующаго сTната Tя 
импTраторскаго вTличTства грамотою обявлTно, что въ оном 
ПравитTлствующTмъ сTнатѣ опрTдTлѣно по силѣ прTжнихъ 
ПравитTлствующаго сTната опрTдѣлTный противъ прTжныхъ дачъ 
видать онымъ присланнымъ от Войска Запорожского полковнику 
Бѣлому с товарыщи Tя импTраторскаго вTличTства обыкновTнного 
жалованья на нынѣшній 1756 годъ из Штатсъ-канторы, а имянно: 
надлTжащого всTму Войску Запорожскому дTнTжного жалованья – 
чTтирT тисячи шTстьсотъ шTстьдTсятъ рублTй; онымъ присланнымъ 
полковнику с товарыщи всѣмъ кормовых // 149 зв. на питьT, дрова 
и свѣчи, на здTщнTT прTбываніT – двѣсти рублTй; издTржанныхъ 
ими въ дорогѣ въ проTздъ от Сѣчи до Санкт-ПѣтTрбурга на кормъ 
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сTбT и лошадямъ – всѣм въобщT сто двадцятъ сѣмъ рублTй; на 
отпускѣ жалованья полковнику Бѣлому – пятьдTсятъ рублTй, пи-
сарю СtмTнову и асаулу КухарTвскому – по тридцать шTсть рублTй. 
И того пятъ тысячъ чTтирTста пятънадцять рублTй сѣмнадцяти 
чTловѣкам курѣннымъ атаманам – каждому по восѣмнадцятъ 
рублTй. Такожъ на прогоны под оную жалованную всTму Войску 
казну и подъ них присланных и будущихъ въ конвоѣ оной казны 
обTръ-афицTру и салдатам надлTжащоT число дTнTгъ. Тому жъ 
Войску Запорожскому на сTй 1756 год ВоTнной коллTгії отпустить 
бTзъ замTдлѣнія хлѣбного жалованья: муки – тисячу чTтвTртTй, 
крупъ – на то число по пропорції, какъ воїнскія дачи производятся, 
изъ новосѣчTнского или изъ других ближных къ тому Войску 
могазTїновъ, такожъ пороху и свинцу по пятьдTсятъ пудъ, изъ 
ближних жT к тому Войску мѣстъ, о чTмъ всTмъ, куда подлTжитъ, 
исъ ПравитTлствующаго сTната указы посланы. Чtго ради об оном 
для извѣстія вамъ, кошовому запорожскому атаману, зъ старшиною 
и курѣнными атаманами и Войскомъ прTдлагаTмъ. А при сTмъ и 
сами тѣ полковникъ Бѣлий с товарищи отъсTлъ отпущTны.

ГTтманъ графъ К. Разумовскій
Въ С.-ПѣтTрбургѣ.
1756-го году, июля 31 д.
Помітка: вих. “№ 664”; “ПолучTнъ октябра 28 д. 1756 году”.
ЦДІАК – Ф. 229. – Оп. 1. – Спр. 9. – Арк. 149. Відпуск.
Опубліковано: Архів Коша Нової Запорозької Січі: корпус документів 1734-1775. – 
К., 2000. – Т. 2. – С. 123 – 124.

№ 12
1757 р., листопада 20. – Свідчення кодацького козака Івана 

Набока про компенсацію йому майором Парфенієм 
Щетінінима за вкрадені коні десять рублів, та надання  
Набоком майору барана за дозвіл косити сіно при Усть 

Самарі, завіреного кодацьким писарем Андрієм Семеновим 
(Товстиком)

29 1757 года ноябра 20 д.
От мTнT нижTподписанного дана сія моя сказка в Кошъ Войска 
Запорожского Низового втомъ, что состоящій в Богородичномъ 
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маіоръ Парфtній Щtтининъ за сворованніT у менT сивую кобилу 
да коня мишасеного в прошлом 755 году заплатилъ мнѣ дTсятъ 
рублTй по причинѣ жалоби моTй на салдата ЛивTнского полкуб 
имTнTмъ Фtдота. А за пропалую тогдаж в жиющого на Устъ 
Самарѣ войскового товарища СtмTна Дtрикорчли лошадъ мастю 
вороную нTзаплатил, а толко сказал пущай онъ своTго доискуTтся, 
я жT за виплату Tму Щtтинину далъ вовка. А сTго году въ июлѣ 
мсцѣ помянутому Щtтинину // 29 зв. за позволеніT при Устъ Са-
мари сѣна коситъ далъ баранца да горщикъ масла і сіT правTдно 
показалъ. К сTй сказки кодацкий козакъ Іванъ Набокъ подписался, 
а вмѣсто Tго нTграмотного полковиі кодацкій писаръ АндрTй 
СtмTновъ руку приложилъ.
ЦДІАК – Ф. 229. – Оп. 1. – Спр. 35. – Арк. 29. Оригінал.

№ 13
1757 р., грудня 22. Фортеця Білівська. – Ордер командира 
Українського ландміліцького корпусу генерал-лейтенанта 

Петра Девієраа Кошеві про термінове направлення депутата 
від Коша і свідків у Слідчу комісію при Старосамарському 

ретраншементіб для завершення розгляду справи щодо 
зловживань майора Парфенія Щетініна і поручика 

Сєрковав та віддачу понад нормово викошеного сіна 
писарю Кодацької паланки Андрію Семенову (Товстику)  

№ 3813
32 Ея императорскаго величества самодержицы всероссіискои 
Воиска Запорожского Низового почтTнному гспдну кошевому 

атаману Даниле Стефановичу с товариством і всему Воиску  
Запорожскому Низовому

Сего декабря 11-го дня в присланномъ от подполковника Ершова 
репорте обявлено. В силе-де указу Ландмилицкой канцеляріиг о 
накошенномъ во излишекъ состоявшимі тамо при трехсотной ка-
манде ландмилицъкими и козацкими камандами сѣне, и в протчих 
причинимых ландмилицких полковъ: Ряскогод – маиоромъ Щети-
ниным, Новосколского – порутчиком Серковым, и другими чина-
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ми запорожским обывателям разных обидах слѣдствие производ-
ством хотя и началось и по тому дѣлу маиоръ Щетинин, порутчикъ 
Серковъ и другие, касающияся, допрашиваны и из запорожских 
обывателей некоторые при доказателстве оных представлены были. 
А по поданному к следствию от определенного к тому от Войска 
Запорожского депутата Нестера Гавриловае прошению требовано: 
доколе все подлежащие к доказателству из обывателей собраны 
будут, производством оставить, а по удобности времени зачать 
сему опись и, что подлежитъ, отдачу учинить, почему явшее 
излишнѣе сено в некоторых состоящих по низу Днепра редутах 
определенному от Воиска Запорожского старшине Новокодацкой 
поланки писарю Андрею Семенову и отдано, при котором описаніи 
и отдаче сена тот депутат Гавриловъ находился. А по окончаніи 
оного о прибытии к слѣдствию с просителми оному депутату 
Гаврилову 19 и 28 да в Кошъ 15 и 28 числъ минувшаго ноября1

1 от 
него писано, токмо ис Коша – будет ли он, Гаврилов, с просител-
ми прислан или другой кто, // 32 зв. в отвѣтъ донне ничего не 
сообщено. И онъ, Гаврилов, вышеписанного 28-го числа извѣстием 
к нему пишетъ, что он с помянутыми просителми хотя прибыть 
бы и имѣлъ, но по присланному к нему ис Коша ордеру велено, со 
определенным старшиною воисковым атаманом Григоремъ Лобу-
ровским при Каменском ретранжементеє жалованного на Воиско 
Запорожское к постройке куреней несколко пудовъ принят желе-
за и ему при том быть велено. А особливо ж будто за нинешним 
ненастным и холодом на реке Днепръ от великого вѣтру перевоз 
разбитъ і водою затонул и затем к проиводимому слѣдствию пе-
реехать ему невозможно, пока перевозъ не исправится. А небез-
вестно есть, что тот перевозъ какъ прежде, такъ и нне в целости 
состоитъ и переездъ чрезъ Днепръ свободной, и того ноября2

2 29 
числа посланной из Войсковой генералной канцеляріи Чеснакова 
полку хорунжеи Сава Еррошкевичъж, слѣдуя из Сечи, чрезъ Днепръ 
переехал. И какъ видно, оной депутат толко нехотя с помянутыми 

1 1 Написано на місці витертого.
2 2 Написано над рядком.
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просителми прибыть к слѣдствию чинит одни отговорки и дово-
дитъ до излишних переписокъ и ко остановки производством дела, 
требовано, дабы то дѣло за неприбытиTмъ депутата и доказателей 
і впред не могло получать остановки и продолжене чрез 
представленіи излишние переписки и затрудненіи, о высылке ево, 
депутата, из доказателми в Старосамарской ретранжаментъ к 
слѣдствию или о присылке другова из старшинъ воисковых в Кошъ 
о предложеніи.

Для того васъ, гсдна кошеваго атамана, прошу благоволите к 
реченному слѣдствию помянутого депутата Гаврилова или друго-
го кого надлежить, тожъ и доказателей выслать в непродолжител-
ном времени и накрѣпко имъ подтвердить, чтоб они до окончания 
оного были при томъ безотлучно, дабы в произвожденіи нима-
лейшей остановки чинится не могло. И что учинено будет, за 
извѣстие сюда сообщит. // 39 О чемъ для вѣдома и к помянутому 
подполковнику Ершову указъ посланъ.

Ея императорскаго величества самодержицы всероссіискои 
всемилостивѣишеи государыни учрежденный генераъ-

леитнантъ, двора его императорскаго высочества камеръгеръ 
графъ Петръ Девиэръ

Декабря 22 дня 1757 году.
К. Бѣлевскаяз.
№ 3813.
Помітка на арк. 32: Пол. 12 гTнвара 758 году.
ЦДІАК – Ф. 229. – Оп. 1. – Спр. 18. – Арк. 32, 39. Оригінал.
Опубліковано: Архів Коша Нової Запорозької Січі: корпус документів 1734-1775. – 
К., 2003. – Т. 3. – С. 488, 751 – 753.
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№ 14
1758 р., березня 18. – Повідомлення Коша депутатові від 
Українського ландміліцького корпусу в Слідчій комісії  

при Старосамарському ретраншементі Олексію Єршову  
про відправлення козаків для свідчення у справі щодо 

зловживання поручика Сєркова при депутатах Нестору 
Гаврилову та Андрію Семенову (Товстику) і з проханням 

завершити слідство
50 Высокоблгородній и высокопочтTний гспднъ подполковнікъ 

АлTrѣй ДмитриTвичъ, гсдръ мой
От 23 гTнваря сTго года к вашTму високоблагородию од [!] окончаниї1

1 
над порутчикомъ Сtрковим слTдствия jт Коша писано било2

2. А 
какови от Tго3

3 запорожскимъ козакамъ приключTни при 4-Калмиюсѣ 
і туда в пути-

4

4 и доказивани обиди били5

5, какъ ужT давно в точащTмся 
слTдствиї явно і состоїтъ, за нTсисканиTм по нTвозможности и 
далTкости, 4-а пачT бTдносты4, к тому слTдствию доказатTлTи, 4-в 
нTпріключTниі тогj4 на совѣсть 5-и правную-5 Tго присягу6

6, от-
дано било, і по какому указу, и с каковим опрTдTлTниTмъ, в такову 
далнюю и нTбTзопасную пограничность вишноT7

7 зимноT врTмя с 
командою поднял пут8

8 і по такому врTмTни мог причинит і уронъ, 
грабитTлства і побоTв9

9, козакамъ оскудѣния, трTбованно сюда ізъ 
[…]10

10,-4, однакъ11

11 въ Кошѣ ничTго нT получTно. БTз окончания жъ12

12 

1 1 Далі закреслено поручTного вам.
2 2 Далі закреслено а что от Войска ½апорожского о приключившTмся 

извѣстшTйся.
3 3 Далі закреслено Сtркова доказатTлям.
4 4 Написано на лівому полі.
5 5 Написано над рядком.
6 6 Написано над рядком замість закресленого Сtркова.
7 7 Далі закреслено і холо.
8 8 Далі закреслено і тѣмъ.
9 9 Далі закреслено врTмTни.

10 10 Текст пошкоджено на одне слово.
11 11 Написано над рядком замість закресленого и что по оному вашT висо-
коблгородие учинит соблагоизволили, в отвѣтъ.
12 12 Далі закреслено и опрTдѣлTния.
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// 50 зв. тому слTдствию1

13 остатся над права и укази никакъ 2

14 
[…].

15-Для того з содTржаниTм прTжнTго моTго з старшиною вой-
сковою трTбования блговолѣтT

3

15, вашT4

16 високоблгородиT5

17, 
прTдписаноT над поручиком Сtрковим поручTнноT6

18 слTдствиT7

19, 
4какъ в вишTписанном 8

20 положTнним образом, такъ і за сѣна, по 
доказатTлствам и в поруганиі Войска і похвалках, чTму доказатTл 
і нънѣ посилаTтся – писаръ бивший самарский Павло ЗtлTнскийа, 
правосудним 5-по указам-5 рѣшTниTм окончить9

21 при дTпутатах 
полковихъ старшинах НtстTру Гаврілову и АндрTю СtмTнову-4, 
даби в томъ 5-TщT болшTи-5 давности, 22-а обидимим нTудоволства-

10

22, височаишимъ жT11

23 командамъ прTдставлTний не послѣдовало 
24-и нT могло б произоити другим отвѣтам-

12

24. И что вашT висо-
коблгородие по сTму учинит, соблгоізволите13

25 увѣдомлTния14

26 і 
трTбуTмого о походѣ Сtркова ізвTстия ожидаTтся.

В. высокоблгород.
Марта 18 д. 1758 году.
Кошъ.

1 13 Далі закреслено бTз окончания.
2 14 Далі закреслено нT.
3 15 Написано на лівому полі замість закресленого и сих а яко.
4 16 Далі закреслено му.
5 17 Далі закреслено какъ.
6 18 Написано над рядком замість закресленого а особлыво над майоромъ 

Щtтининимъ к докончанию.
7 19 Далі закреслено прTдпоручTно, вашTго високоблгородия симъ прошу, 

TжTли бTз доказатTлTй оноT сиT слTдствиT, над Сtрковимъ производящоTся, 
до кончит и рѣшит указам монаршим противно нT будTт, купно при сTм прT 
дT путатѣ НtстTру Гаврилову произвTст по Tя ім. в-а указам и бTз далнѣх 
напрTд турбаций.
8 20 Далі закреслено такъ і за сѣна.
9 21 Далі закреслено і в Кошъ.

10 22 Написано над ряддком замість закресленого и.
11 23 Далі закреслено бTз.
12 24 Написано над рядком замість закресленого нT могло.
13 25 Далі закреслено бTз.
14 26 Далі закреслено нT оставит.
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ЦДІАК – Ф. 229. – Оп. 1. – Спр. 18. – Арк. 50. Відпуск.
Опубліковано: Архів Коша Нової Запорозької Січі: корпус документів 1734-1775. – 
К., 2003. – Т. 3. – С. 490, 757 – 758.

№ 15
1758 р., березня 19. – Ордер Коша депутатам Нестору  
Гаврилову та Андрію Семенову (Товстику) вирушати 

в Стару Самару задля слідства над майором Щетініним 
та порутчиком Семеном Сєрковим по скаргах на них 

запорозьких козаків
63 JрдTръ

JпрTдѣлTннимъ в слTдствиT в Стару Самаръ дTпутатамъ 
Нtстору Гаврилову і Андрѣю СtмTнову

По вручTннимъ вамъ з писTмь к слTдствію надобнимъ копиямъ и 
даннимь в Кошѣ словTснимъ наставлTниямъ какь вамь и самимь 
о производящомся над маіоромъ Щtтининимъ і порутчикомь 
Сtрковимь слTдствиї доволно ізвѣстно, Tхать в Старую Самарь и 
явится у гпдина подполковника Ершова, коTму тоT слTдствіT 
произвTстѣ поручTнно, и вручTнніT вамь писма до надлTжащих 
рукъ доставит и о скорѣйшомь произвождTнії того слTдствия и 
окончания сообщить к дѣламь доношTниTмъ і трTбовать и вступая 
вамь в тоT поручTнноT слTдствіT поступать с отвTтчиками и судя-
щими бTз всякой опасности и доказивали б вы подлTжащоT по 
правамь и указамь. А TжTли какова от стороннихь потачка моглаб 
слTдовать, чTго накрѣпко імѣTтT блюсти, отомь тоть часъ к дѣламъ 
протTсти подавать і кому надлTжить доказивать порочить и просить 
справTдливства. И вовсTмь поступать вамь вѣжливо, радѣтTлно, 
нTопуская ничTго и малѣйшTго постоянно і трTзвTнно всTгда смо-
тря и памятуя в каковихь тTрмѣнах и чTго из Коша трTбуTтся на 
томь и дTржатся. А доказатTлTй каковихь вамь надобно трTбовать 
от полковников о вновжT причинTннихь от порутчика ЗtлTнина 
кодацкому старшинѣ асаулу Никитѣ Планидину бранѣ бTзчTстию 
і похвалкаха, а протчиїмъ // 63 зв. обиватTлTмъ Мѣтлицкому и 
кодацкому Христичу бат[ожжя] бояхь и другихъ нTсноснихь оби-
дахъб, очTмь к гпдину подпо[лковнику] Ершову, а особливо к Tго 
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сиятTлству графу1

1 ДtвиTру с пр[шTниTмъ] сатисфакції писанно. 
Вамь о скорѣйшTмъ заразъ запрTщ[Tнії] порутчику ЗtлTнину о 
воздTржанії Tго с командою и о сиску T[го] посTму в комисию 
старатся і просить прилѣжно гспдина Ершова, и что произойдTть 
в Кошъ TжTчасто рTпортоват в обстоятTлствѣ и бить вамѣ 1-при 
тои-1 комисії до окончания, писара ж ЗtлTнского и Набока в 
доказатTлство взять і п[исар] ЗtлTнскій пTрTпискою вамь 
помощTствовать всTго того дѣла нTотмѣнно. Данъ марта 19 д. 1758 
году.

К. А. Г. Ф. С.
ЦДІАК – Ф. 229. – Оп. 1. – Спр. 35. – Арк. 63. Відпуск.

№ 16
1758 р., березня 30. Старосамарський ретранжамент. –  

Лист підполковника Олексія Єршова Кошеві про прибуття  
в Старосамарський ретранжемент депутатів від Запорожжя 

Нестора Гаврилова та Андрія Семенова (Товстика)
52 Ея импTраторскаго вTличTства Воиска ½апорожского Ни¾оваго

Его высокоблагородию гсдну атаману кашTвому Григорью 
Фtдорову ¾ старшиною

Гсдрю моTму
Два сообщTния того Воиска ½апорожскогj сTго марта от 17-го и 
20-го числъ сTго числа мною получTныа, пTрвоT о скорTишTмъ по 
ука¾омъ рTшTниї новомолского полку над порутчикомъ Сtрковымъ 
о битности Tво в партиї для и¾ыскания бTглыхъ такъ по сTлахъ 
слTдствTи; второT над маэорам Щtтининымъ в приTмT имъ у вора 
½а¾ули крадTныхъ лошадTйб по посылкT ¾а оными для кражи и в 
¾аплатT новокоидацкому ка¾аку Набоку ¾а крадTныхъ лошадTй 
дTнѣгъ оної Набок прислатъ к дока¾атTлству и дTпутаты от Войска 
½апорожского НTстTръ Гвриловъ, АндрTи СtмTновъ по онымъ 
дTлам 1-сTго мсца 29-го дня-

2

1 ¾дTсь при Старосамарскомъ 
рTтранжTмTнтT явились, и ¾а отбытиTмъ опрTдTлTнного к 

1 1 Написано на лівому полі.
2 1 Написано на лівому полі.
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произвождTнию тTхъ дTлъ аудиторав (кої нне порутчиком)1

2 УсичTва 
в БtлTвскую крTпость производство остановились, а когда от того 
прибудTтъ то оныT дTла производимы будуть, очѣмъ и къ Tго граф-
скому сиятTлству рTпортовано.

ВашTго высокоблагородия
гсдря моTгj

покорны слуга
Подполковникъ АлTrѣ Ершов

Марта 30-го дня
1758 году
С. рTтранжTментъ
Примітка: Пол. 3 марта.
ЦДІАК – Ф. 229. – Оп. 1. – Спр. 35. – Арк. 52. Оригінал.

№ 17
1758 р., жовтня 20. – Свідчення козака Корсунського куреня 
Івана Незная, який повернувся з Перекопу, про повернення  
з походу кримського війська без хана, відсторонення його  

від влади, очікування іншого хана із Царграда
213 [214] 1758 года октябра 20 д.2

1

Я нижt подписаній сtю моtю сказкою в Войсковой Войска Запо-
рожского Низового канцtляриїа обявляю3

2, будучи ннѣ в кримъ-
скому городѣ Пtрtкопѣ по купtчtству от вишписанного числа 
назадъ чрtз сtмъ недtлъ видѣлъ я, что вишtдшоt било войско 
кримскоt з ханомъ на tдисанских нага[й] возвратилосъ 4

3 и чрез 
Пtрtкопъ йшло в доми свої дни з шtстъ 4-со всtми войсковими 
клеинотами и знамtнами-

5

4, а притомъ войскt хана нtбило, 4-толко 
купtцъ российскій Алеrѣй Шостаковъб в Бакцисаръ чрез Пtрtкопъ 
проtхалъ, и tго-4 и от многих татар слихалъ, что ханъ лишtнъ чина 

1 2 Дужки автора.
2 1 Далі закреслено прибивший з Криму козакъ в Вой. з. криї показал.
3 2 Далі закреслено что будучи нинѣ сtго октябра въ 14 дtнъ.
4 3 Далі закреслено в доми.
5 4 Написано на лівому полі.
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и остался по сtй бокъ Пtрtкопа ко Днtпру, а на мѣсто tго будtтъ 
другой присланъ з Цариграда. И главнои толмачъв возвратясъ при 
тим войскt в Пtрtкопъ тамошнихъ кантаржѣвъг и толмачѣвъ в 
нѣрли сажал и званиї ихъ лишилъ. А турки сказуютъ1

5 слава Богу, 
что хана2

6 обсtнавлено, впtрtдъ будtтъ тихо, мирно, болшt жt я 
ничtго нtслихал і невидѣлъ // 213 зв. натом и подписуюся.

Козакъ куреня Корсунского Іванъ Незнай, а вомѣсто tго в. к. 
Андрtй Сtмtновъ подписался.

ЦДІАК – Ф. 229. – Оп. 1. – Спр. 36. – Арк. 213. Чернетка.

№ 18
Діловодний заголовок до справи про виклик в Генеральний 
військовий суда братів Андрія та Єлисея Терентенків задля 

вислуховування рішення суду стосовно позову на них  
лохвицького козака Микити Гараскевича

1 По доношTнію суда ЕнTралного 
ОрдTръ к атаману кошTвому Воиска Запорожского з атаманами з 
товариствомъ о висилкT в судъ ЕнTр. 1-буди находится-

3

1 тамо 
Андрѣя і ЕлисTя ТtрTнтTнков для вислушанія в ономъ судѣ ЕнTр. 
рѣшTнія по іску козака4

2 лохвицкого Никити ГTраскTвича5

3.
1759 годъ
Марта 21 д.
№ 2507; № 22; № 6347.
ЦДІАК – Ф. 51. – Оп. 3. – Спр. 15604. – Арк. 1. Оригінал.

1 5 Далі закреслено что.
2 6 Далі закреслено лишили.
3 1 Написано над рядком замість закресленого къ слушанію.
4 2 Далі закреслено житTля.
5 3 Далі закреслено на отца их ТtрTнтTнков козаков сотнѣ Лохвицкой.
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№ 19
1759 р., березня 19. – Донесення Генерального військового 

суду гетьманові Кирилу Розумовському і Генеральній 
військовій канцелярії про розшук братів Андрія  

та Єлисея Терентенків на Запорозькій Січі задля слухання 
справи щодо позову на них лохвицького козака Микити  

Гараскевича та його сестри Марії Гарасковни. № 851
2 ЯснTвTлможному високоповTлитTлному гспдну гспдну Малия 
Россії обоїхъ сторонъ ДнTпра и Войскъ Запорожскихъ гTтману, 

Tя импTраторскаго вTличTства дѣйствитTлному камTргTру, 
імпTраторской Санктъ-ПTтTрбургской АкадTмії наукъ 

прTзидTнту, лTйбгвардиї Ізмайловского полку подполковнику  
и обоїхъ россійских імпTраторскихъ ординовъ святихъ апостола 

АндрTя и АлTrандра НTвского, також полского Бѣлого орла  
и голстинского святия Анны кавалTру, Россійской імпTрії  

графу Кириллу ГригоріTвичу Tго сиятTлству Разумовскому
Въ ГTнTралную войсковую канцTлярію

Jт ГTнTралного войскового суда
ДоношTніT

Въ судѣ войсковомъ ГTнTралномъ слушано дѣла по іску козака 
житTля лохвицкого Никити ГараскTвича и Tго сTстри Марини Га-
расковни якоби о нTналTжномъ завладѣнії умTршимъ козакомъ 
лохвицкимъ СTмTномъ ТTрTнтиTвимъ наслѣдствTнних Tго 
ГараскTвича лѣса зъ садомъ, полTмъ и сTножатми и о протчTмъ, 
рѣшTнного пTрво сотникомъ, что ннѣ полковій лубTнскій судія 
ВасилиTмъ СтTфановичTмъ і опосля въ полковои лубTнской 
канцTляріїа; по апTлляції жT онихъ ГараскTвича зъ сTстрою въ 
ГTнTралній судъ къ разсматрTнію взятого, по которому дѣлу понTжT 
по разсмотрTнії оного усмотрTно яко по измTртвії показанного 
ТTрTнтиTва от сторони Tго судниT рѣчи и всT дѣло производимо 
било подъ имTнTмъ дѣтTй Tго, а дѣти оного ТTрTнтиTва два сини 
// 2 зв. при произвождTнії суда били малолѣтними и показани имъ 
лѣта Tдному Андрѣю чTтирнадцятъ, а мTншому ЕлисTю восTмъ, 
да изрѣшTнию въ полковой канцTлярії того дѣла въ слушанії 
рѣшTнія ониT ТTрTнтиTви сини въ доволствах или нTдоволствѣ нT 
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подписалисъ; старшій жT съ них Андрѣй подпискою показалъ, что 
бTз брата своTго ЕлисTя малолѣтного даби на прTдки от нTго спо-
ру нTбило подписатся онъ опасTнъ, по исчислTнию жT тому 
ЕлисTю съ показанія от Tго въ 1746 году, какъ дѣло производитисъ 
началосъ, лѣтахъ ужT нинѣ болѣT двадцяти лѣтъ виходитъ, почTму 
в силѣ правъ лѣтъ ужT совTршTнних, зачTмъ, понTжT подпису ихъ 
на рѣшTнії полковомъ въ доволствії или нTдоволствії по 
надлTжащому порядку нTобходимо битъ надобно, для того по-
сланнимъ зъ ГTнTралного войскового суда въ сотTнноT лохвицкоT 
правлTниTб указомъ вTлTно онихъ Андрѣя и ЕлисTя ТTрTнтиTвих 
дѣтTй вислатъ въ судъ ГTнTралній при доношTнії, но зъ оного 
сотTнного правлTнія въ судъ ГTнTралній доношTниTмъ прTдставлTно, 
яко по учинTнной от того сотTнного правлTнія съправки явилосъ, 
что упоминаTмихъ умTршTго козака ТTрTнтиTва дѣтTй АндрTя и 
ЕлисTя въ Лохвицѣ и нигдT въ Малои Россії нTимѣTтся, а находят-
ся оба въ СTчи Запорожской, а какъ вишшT значитъ упоминаTмоT 
полковой ЛубTнской канцTлярії рѣшTніT речTннимъ ТTрTнтіTвимъ 
синамъ нTминуTмо должно обявитъ, бTзъ обявлTния жT оного тоT 
дѣло разсмотриватъ и рѣшит нT доходитъ въ силѣ права книги 
статута роздѣла 4-го // 3 артикула 86-го. Для того о вишшTписанномъ 
въ ГTнTралную войсковую канцTлярию судъ ГTнTралній 
прTдставляTтъ даби от той ГTнTралной войсковой канцTлярії въ 
Сѣчъ Запорожскую къ атаману кошTвому о висилки ихъ 
ТTрTнтTнковъ въ судъ ГTнTралній для вислушанія имъ показанно-
го полковой канцTлярії рѣшTнія и для подпису на ономъ въ 
доволствії либо нTдоволствії прTдложTно было.

Ілия Хурманъ
1759 года.
Марта 191

1 д.
№ 851
Примітка: Пол. 17591  году марта 211 д. Записан к докладу.
ЦДІАК – Ф. 51. – Оп. 3. – Спр. 15604. – Арк. 2 – 3. Оригінал.

1 1 Підкреслено.
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№ 20
1759 р., березня 2[1]1

1 – Ордер Генеральної військової 
канцелярії Кошеві про пошук і відправку в Генеральний 

військовий суд братів Андрія та Єлисея Терентенків в справі 
позову на них лохвицького козака Микити Гараскевича  

за нібито неправомірно відібрані землі їх батьком  
Семеном Терентенком

4 ОрдTръ із ГTнTралной вой. крії високоблагородному гспдну 
атаману кошTвому Войска Низового Запорожского, стар. вой-

сковой, курѣннимъ атаманамъ з товариствомъ
3-СTго марта2

2 д.-3

3 доношTниTм4

4 къ ГTнTр. вой. криї5

5 прTдставлTно, 
6-в том жT ГTнTр. судѣ

6

6 слушано дѣло по иску козака житTля лох-
вицкого Никити ГTраскTвича і Tго сTстри Марини ГTрасковни, 
якобы о нTналTжномъ завладѣнії умTршимъ козакомъ лохвицкимъ 
СTмTномъ ТTрTнтиTвимъ наслѣдствTнних Tго ГTраскTвича лѣса з 
садомъ, полTмъ и сѣножатми і о протчTмъ, рѣшTнно пTрво сотни-
комъ (что ннѣ пол. луб. судія)7

7 ВасилTмъ СтTфановичTмъ, а посля 
в пол. луб. крії; по аппTлляції жT дT оних ГTраскTвича з сTстрою в 
ГTнTр. судъ к разсмотрTнію взятого, 8-а по тому дT дѣлу-

8

8 при 
разсмотрTнії оного усмотрTно, яко по измTртвії показанного 
ТTрTнтіTва от сторони Tго судніT рѣчи і всT дѣло производимо 
было под імTнTмъ дѣтTи Tго, а дѣти дT оного ТTрTнтіTва два сни9

9 
при произвождTнії суда были малолѣтними і показанни імъ лѣта: 
Tдному Андрѣю 14, а мTншому ЕлисTю 8; да і за рѣшTніTмъ дT в 
пол. крії того дѣла в слушанії рѣшTнія оніT ТTрTнтиTви сни в 
доволствѣ // 4 зв. іли нTдоволствѣ нT подписалисъ; старший жT 

1 1 Дату встановлено за документом № 18.
2 2 Число не вказано.
3 3 Написано над рядком.
4 4 Написано над рядком замість закресленого присланнимъ.
5 5 Написано замість закресленого крію доношTниTмъ.
6 6 Написано на правому полі замість закресленого в судѣ дв. вой. ГTнTр.
7 7 Дужки автора.
8 8 Написано на правому полі замість закресленого по которому дT дѣлу 
понTжT.
9 9 Мається на увазі сини.
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дT с них Андрѣй подпискою показалъ, что бTз брата своTго ЕлисTя 
малолѣтнTго дабы напрTд от нTго спору нT било подписатся онъ 
опасTнъ, по ісчислTнію жT дT тому ЕлисTю с показанія от Tго в 
1746-м году, какъ дѣло производится лѣтах ужT ннѣ болѣT 20-ти 
лѣтъ, виходит почTму в силѣ прав лѣтъ ужT совTршTнних, зачTмъ 
дT понTжT подпису их на рѣшTнії пол. в доволствії или нTдоволствії 
по надлTжащому порядку нTобходимо бытъ надобно. І для того дT 
по посланному з оного ГTнTр. вой. суда в сотTнноT лох. прав. ука-
зу о присилкT рTчTнних Андрѣя і ЕлисTя ТtрTнтіTвих дѣтTй в судъ 
ГTнTр. при доношTнії з оного сот. прав. доношTніTмъ в судъ ГTнTр. 
прTдставлTно, яко по учинTнному з того сотTн. прав. справки яви-
лосъ, что упоминаTмих умTршTго козака ТTрTнтиTва дѣтTй АндрTя 
і ЕлисTя в Лохвицѣ і нигдT в Малой Россії нTтъ, а находятся дT оба 
в Сѣчи Запорожскои1

10 онимъ TсдT АндрTю і ЕлисTю ТTрTнтиTвимъ 
нTминуTмо должно (какъ вишшT значит)7 упоминаTмоT пол. луб. 
крії обявил, бTз них2

11 то дѣло разсматриват и рѣшит нT доходит 
по силѣ прав малора. і прошTно оного суда ЕнTр. доношTниTмъ к 
вамъ прTдложTния о висилкT их ТTрTнтTнков3

12 в суд ГtнTралний 
для визшT писанной // 5 [4] надобности 13-по опрTдѣлTнию 
ГTнTралной-

4

13 войсковой крії 14-прTдлагаTтся вам-
5

14 кому надлTжит 
15-приказат TжTли-

6

15 виш писанніT 3-Андрѣй і ЕлисTй-3 ТTрTнтTнки 
в Сѣчи Запорожской 16-ннѣ находятся-

7

16 то 17-их для-
8

17 вислушания 
оного9

18 рѣшTнія вислат10

19 в Глухов в судъ ГTнTр. 20-нT продолжитTл-

1 10 Далі закреслено а.
2 11 Далі закреслено жT дT.
3 12 Виправлено з ТTрTнтTнтTнков.
4 13 Написано на правому полі замість закресленого для того.
5 14 Написано на правому полі замість закресленого вTлѣно послатъ к вамъ 
сTй ордTр и чрTз оний прTдложитъ, чтоб.
6 15 Написано на правому полі замість закресленого за то было от васъ 
справясъ буди.
7 16 Написано над рядком замість закресленого сищутся.
8 17 Написано на правому полі замість закресленого сюда для.
9 18 Написано над рядком замість закресленого в судѣ ГTнTр. помянутого.
10 19 Написано на правому полі замість закресленого висланоб било их 
ТtрTнтTнков.
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но-
1

20 і ГTнTралную вой. крію отрTпортоватъ, а о сTм жT ко видѣнию 
і в оний ГTнTр. суд ордTр посланъ.
1759 марта 22

21 д.
ЦДІАК – Ф. 51. – Оп. 3. – Спр. 15604. – Арк. 4 – 5. Чернетка.

№ 21
1759 р., липня 24. – Донесення Коша київській губернській 
канцелярії, засвідчене військовим канцеляристом Андрієм 

Семеновим (Товстиком), про неправомірне взяття мита  
з перевезення харчів на Переволочанській митниціа  

в запорозького козака Григорія Повтавця і роменського  
козака Романа Щербини та з проханням повернути  

взяті з них гроші
21 [37] Копія

В киTвскую губTрнскую канцTлярию
ДоношTниT

Прошлого 758 году октября от 163

1 д. от Коша Войска Запорож-
ского Низового о взятих противоуказно и нTнадлTжащT при 
ПtрTволочанской таможнѣ бившим дирTкторомъ Тапойловимъ за 
привозимиT в Сѣчъ Запорожскую у козака запорожского Григория 
Повтавця і козака полку ЛубTнскогоб города Ромнав Романа 
Щtрбини съTстниT і питTйниT і протчиT припаси, імTно в Повтав-
ця пятдTсятъ рублTй а у Щtрбини двадцятъ три рублѣ і двадцять 
копѣTкъ дTнгах киTвской губTрнской канцеляриї рTпортомъ било 
прTдставлTно с прошTнимъ тTхъ нTнадлTжащT за вишT писаниT з 
Малой Россиї въ Войско ЗапорожскоT провозимиT припаси, за 
коториT височайшимъ опрTдѣлTниTмъ нікакой пошлини взиматъ 
всTмилостивѣйшT запрTщTно, оним директоромъ взятих дTнTгъ 
тѣмъ хозяTвам в кохъ взяти возвращTния […]4

2 потому в киTвской 
губTрнской канцTлярії учинTно Кошѣ Войска Запорожского Ни-

1 20 Написано на правому полі замість закресленого за рTпортомъ в скорости 
в сискT нTсмотра нѣнаякиT ихъ отговорки.
2 21 Далі аркуш пошкоджено.
3   1 Підкреслено.
4   2 Одне слово не прочитано.
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зового никакой рTзолюциї і донинѣ нT получивъ. При той жT 
пTрTволочанской // 21 зв. і при других пограничних днTпровских 
таможнях і нинѣ в противность вишT писаному височайшому 
всTмилостивѣйшому опрTдTлTнию з вTзомих з Малой Россиї въ 
Войско ЗапорожскоT для здѣшних росходовъ съTстних, питTйних 
і других припасовъ нT такъ пошлини якъ разниT вимагатTлства 
нTмалим числомъ взимаются, очTмъ въ прTсѣчTніT такових проис-
ходствъ і поннѣ киTвской губTрнской канцTлярії прTдставляя про-
шу вишT писаниT в противностъ височайшихъ указовъ при 
ПtрTволочанской таможнѣ за провозимиT въ Войско ЗапорожскоT 
съTстниT і питTиниT припаси узятиT імTно у козака запорожского 
Повтавця пятдTсят рублTй, а у козака ромTнского Щtрбини два- 
дцят три рублѣ и двадцятъ копѣTкъ дTнгы приказатъ кому 
надлTжитъ возвратит і сTму нарочно1

3 посланному отдатъ к при-
возу оних в Кошъ для отдачи напрасно обидимим хозяTвамъ, а 
чтоб впрTд при тѣхъ таможнях за таковиT въ Войско ЗапорожскоT 
з Малой Росії привозимиT припаси в противностъ указовъ пошли-
ни іли каких от служитTлTй таможTйних здирствъ взимано нTбило, 
отомъ тѣмъ таможнямъ яко пограничним от киTвскои губTрнской 
канцTляриї запрTтитъ, даби чрTзъ то по здTшнTй пограничности і 
нTутTрпности нTпроизойшло от Войска далнѣхъ жалоб, а тѣ 
таможнѣ видя над собою нTопущTниT напрасно взятого могли б 
впрTдъ выдTрживатъ // 24 [40] запорожским козакам і малорос-
сиянам въ Сѣчъ слѣдующим съ харчами приключат нTуказних 
обид і взятковъ, і что воспослѣдуTтъ чрTз сTго нарочного ожидаTмъ 
милостивой рTзолюциї.
17591 году
Іюля 24 д.
Кошъ.
На скріпах аркушів: СвѣдитTлъ // ствовалъ канцTллярыстъ АндрTй 
Сtменовъ.
Съ подлиннимъ читалъ // подканцTлярист ПTтръ УманTцъ.
ЦДІАК – Ф. 229. – Оп. 1. – Спр. 64. – Арк. 21, 24. Копія.

1 3 Далі закреслено му.
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№ 22
1759 р., липня 24. – Донесення Коша київській губернській 
канцелярії, засвідчене військовим канцеляристом Андрієм 

Семеновим (Товстиком), про повернення грошей потрачених 
на перевезення жалування на Військо Запорозьке  

з Переволочноїа на Січ
22 [38] Копия

В киTвскую губTрнскую канцTлярию
ДоношTниT

Прошлого 758-го1

1 года ноябра от 61 д. оной киTвской губTрнской 
канцTлярії от Коша Войска Запорожского Низового рTпортомь 
прTдставлTннj і прошTно издTржаннихъ дTнTгъ от Войска Запо-
рожского з войсковой суммы на уплату за привоз з ПtрTволочной 
в Сѣчь въсTмилостивѣйшTмь жалованії отпускаTмого пороху и 
свинцю, коT всTвисочайшT повTлѣнно киTвской губTрнской 
канцTлярії в Сѣчь Запорожскую доставлять казTннимь коштомъ 
зъ оной киTвской губTрнской канцTлярії ¾ казTнной сумми 
возвращTния і приложTнних при томь служащT к тому и височай-
шихъ указовъ копії но на то представлTниT и […]2

2 никакой рTзолюциї 
Кошь Войска Запорожскаго в получTнії нTимѣTть, очемь вторич-
но нинѣ киTвской губTрнской канцTлярії прTдставляя прошу вишT 
писанниT издTржанъниT ¾дTшнTй войсковой суммы на уплату за 
пTрTвоз з ПtрTволочной в Сѣчъ Запорожскую зь 17521 года июля 
271 дня поровхового // 22 зв. і свинцового годового жалованъя 
дTнги, о коїхъ сколко числомъ ¾аплачTнны за 7561, 7571 і 7581 года 
сума прTдставлTнная явствуTть, за всѣ вишъ писаниT от 752 года 
издTржанъноT равнимь числомъ sа всякой годъ чрTзь сTго нарочно 
sъ симь посланного з казTнъной суммы в силу височайшTго 
опрTдTлTния Войску Запорожскому Низовому повTлѣть возврати[ть] 
и отпустить за роспискою и что на сиT воспослѣду[Tть] милости-
вою рTзолюциTю Кошъ Войска Запорожскаго снабдитъ чTго і 
ожидаю.

1 1 Підкреслено.
2 2 Одне слово не прочитано.
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1759-го1 года
Июля 241 дня.
На скріпах аркушів: СвѣдитTлъ // ствовалъ канцTлляристъ АндрTи 
СtмTновъ.
Съ подлиннимъ чыталь // подъканцTлярист ПTтръ УманTцъ.
ЦДІАК – Ф. 229. – Оп. 1. – Спр. 64. – Арк. 22. Копія.

№ 23
1759 р., жовтня 8. – Рапорт запорозьких депутатів в Кіш  

про недопуск до опису земель запорожців з боку слобідської 
депутації та арешт запорозького писаря Андрія Семенова 

(Товстика) комендантом фортеці Святої Єлизавети  
Матвієм Муравйовима

123 В Кошъ Войска Запорожского Низового вtлможному і висо-
кородному гпдну атаману кошовому Алtrѣю Бѣлицкомуб з до-

стойно почтtнною старшиною
Всtпокорнѣйшій рtпортъ

По отправлtниї вtлможности вашtй нас снаражtнною командою 
по сtнатскому указу для мtжования запорожских с новопосtлtннимъ 
Слободскимъ полкомъв зtмtлъ, ми сtго октябра 3 д. под крѣпостъ 
Святія Елисавtтыг прибилы. А за прибитиtмъ нашимъ в гспдна 
брtгадира и крѣпости Святія Елисавtты комtнданта Матвtя Ар-
тамоновича дtпутатов для показанія и описанія нашtй запорожской 
зtмлѣ трtбовано, по которому трtбованію опрtдѣлtни съ ихъ сто-
рони полковій jбозній Михалча да порутчик пtрмского полку княз 
Волконскій, і два сотники: Чtчtлъ и Аврамtнко. І с приtзду их к 
намъ в команду разговори с нашими дtпутатами были таковы, дабы 
от новосtрбской гранѣ имъ слобожанамъ по указу сtнатскому дат 
зtмлѣ на двадцят вtрстъ. Гспднъ брtгадир до того насъ вTсма 
нtдопускаtт, и ониt дtпутати и обозний бtз приказу tго брtгадира 
чрtзь данноt имъ наставлtніt, отводитъ нtхотят, и нtмалоt 
осtрдчtніt, понtжt сами собою бtз наших дtпутатов и до приtзду 
нашtго описания зtмлѣ до своtго полку гранъ положили до устя 
Камянки, которая в Ингулъ лtжит, да на устя Зtлtнои и Комисар-
ки, которій подлtжатъ прамою чtртою ко Днtпру, съ чtго видячи 



57

ми таковіt их самих бtз указа сtнатского в зtмлѣ нашtй упорства 
нtмалую признаtмъ сtбѣ обиду. А сtго ж окътябра 7 д. писмtнно 
к нtму гспдну брtгадиру от нас сообщtно, что вtсма оною чtртою 
и о нt дозволtниї от них мѣрат зtмлю обидими остаtмся, поси-
ланъ билъ писар Андрѣи Сtмtнов, котораго по сtрдцамъ прочtть 
после под караулъ узятъ приказалъ, которой // 123 зв. и до днTс 
содtржится бtз жаднои винности. 

Того рады вtлможности вашtи с покорностію нашtю чрtзъ 
нарочних сих к вамъ посланних извѣствуя, просимъ на сіT нашt 
увѣдомлtніt от Коша о таких намъ послѣдовавших причинъ в 
скорости писмtнно увtдомит, дабы в напрасности врtмя нашою 
tздою нtтtрят, а tжtли в скорости прислано битъ нtбудtт, тои 
сами в скорости в Сѣчъ tхат намѣрtны, и осtмъ в покорности 
нашtи рtпортуtмъ.
Бившій Войска Запорожского кошtвій Григорий Фtдоров с това-

риствомъ
1759 годъ, октябра 8 д.
Примітка: Пол. 15 октябра 1759.
ЦДІАК – Ф. 229. – Оп. 1. – Спр. 33. – Арк. 123. Оригінал.

№ 24
1759 р., жовтня 8. – Лист Олександра Яковлєва запорозьким 
депутатам про затримку запорозького полкового старшини 

Андрія Семенова (Товстика). № 529
124 Благородны і высокопочтtнны Воиска Запорожского гсдинъ 

бывшtи кошtвой атаманъ 
Мои благодtтtлъ

Вчtрашнtго числа Запорожской Сtчи казакъ полковой старшина 
Андрtи Сtмtновъ за похвалъныя слова в присудствии гдна 
брtгадира и крtпости Святыя Елисавtты камtнданта для допросу 
удtржанъ означtнной крtпости при гарнизоннои канцtлярииа.

Вашtго благородия покорныи слуга
Алеrандръ Яковлtвъ

Октября 8-го дня 
1759 году
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№ 529
Примітка: Получtно октябра 8 д. 1759 году.
ЦДІАК – Ф. 229. – Оп. 1. – Спр. 33. – Арк. 124. Оригінал.

№ 25
1759 р., жовтня 11. на р. Гола Кам'янка. – Рапорт запорозь-
ких депутатів в Кіш про намагання слобідських депутатів 

включити під Нову Сербію запорозькі землі, обставини  
затримки запорозького писаря Андрія Семенова (Товстика) 

комендантом фортеці Святої Єлизавети Муравйвим,  
хід слідства та повернення запорозької депутації на Січ

132 Вtлможному и високородному гспдну кошовому атаману 
Алtrѣю Григориtвичу tго вtлможности Бѣлицкому з войсковою 

старшиною и курѣнними атаманами
Покорнѣйшій рtпортъ

Напрtд сtго с нарочними атаманомъ пtрtяславскимъ Василtмъ 
Пишмичtмъа да Даниломъ Тараномъ доносили вашtи вtлможности 
о здtшних обращtниях, а в то врtмя когда отправка тогда тtмъ на-
рочнимъ била опрtдѣлtннои от вашtй вtлможности полковій писар 
Андрtй Сtмtновъ Товстикъ в крtпости по приказу брtгадира 
содtржался под карауломъ, а почtму в нижt слѣдующtмъ доношу. 

Что касалося по дѣлу к описанию зtмtлъ отомъ всtмъ к гспдну 
брtгадиру tго високородію Муравъtву нt съ одного лѣста писали, 
и на то получали сходствtнніt отвtти, напослѣдокъ жt того 
помоtму трtбованію будучи ставкою под кърtпостю писали к tго 
високородию гпдну брtгадиру о скорой присилки к намъ от 
кърtпости дtпутатовъ, почtму и комнѣ о скорой присилки писано 
съ обявлtниtмъ кто имtнно опрtдѣлtнъ в дtпутати. Напротиву 
чtго я обявил чрtз писмо к опрtдѣлtнному къ сtму описанію обо-
зному Михалчатѣ тож писалъ о скоромъ tго приtздѣ комънѣ, на 
что онъ писмtнно скорой свой приtздъ обявилъ, и къ намъ в нашу 
ставку сtго октябра 7 числа приtхаль. С нимъ были астраханского 
гронадtрского полкуб порутчикъ князъ Волконскій, сотники два – 
Аврамtнко и Чtчtлъ да саржантъ зающой [!] гtодtзийской науки, 
и он обозній данній tму ордtръ при томъ во мѣсто инструкъції 
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росписаніt обявилъ, а на томъ росписанії написано свtрху: “В 
сtкрtтѣ содtржат”, ис которого росписанія усмотрtлъ я, что 
написанніt в нtмъ урочища вtсма нtсходно противу сtнатской 
грамоти, с которой и я при сtбѣ копию имѣю, для того что оною 
повtлtно на двадцят вtрсть слободскому народу сtлится, а по-
тому росписанію, как они нинѣ розtздъ чинят, сугубо и болшt 
против того височайшого опрtдѣлtния можtт бит.

Для чtго я по отtздѣ оного обозного писалъ к гспдну брtгадиру, 
что как я от оного обозного слихалъ и будучій при мънt писар тоt 
росписаніt видѣлъ, что по тому прописаннимъ в ономъ росписаніи 
урочищамъ нt слѣдуtт мнѣ итит, для того что грамота сtнатская 
повtлѣваtт слободскому здtшнtму полку сtлtніt имtт на двадцят 
вtрстъ, а по нашtму знанію тtх мtст и урочищъ положtниt от 
сtрбской границѣ болшt сорока вtрстъ и далѣt состоїт, за тѣм пис-
момъ, котороt послалъ с писарtмъ просилъ обявит указъ, подлѣно 
л по тѣ мtста, коториt в росписанії означtни, вtлtно под слободскоt 
сtлtніt принят, причtмъ я и устно // 132 зв. писару вtлѣлъ отомъ 
жt указѣ, чтоб з нашtй сторони нtсумнитtлно било, tго високородію 
гпдну брtгадиру донtст и просит оной указ показат.

На что онъ будучи тогда пtрмского полку у полковника Гурtва 
квартtри, в вtчtру отказалъ “я дε самъ указъ”. Когда ж далѣt 
писар того ж указа потрtбовалъ с тѣмъ договоромъ, что tжtли б 
тотъ указ Войску Запорожскому вѣстимъ билъ, то ужt противится 
никак нtможно, а tжtли того указа с нашtй сторони нtзнатимут, 
то, чтоб далѣt нtучинилося драци потому что наши всѣ здtшниt 
мѣста и запорожци за свої почитают, как в грамотѣ и в прислан-
номъ крtпости Свтия Елисавtты к гспдам комtндантам указѣ 
означtно, всѣ сѣ мtста под запорожскимъ владѣниtмъ или точно 
сказат, что всѣ запорожскіt зtмлѣ, на коїх Нова Сtрбияв и 
Слободскій полкъ посtлилис, вtлtно описат.

Напротиву тѣх рѣчtй гспднъ брtгадир разгнѣвался и вtлѣлъ 
писара взят под караулъ, которой и содtржался на обвахтѣ двоt 
суток, гдt ж вtля tго взят под караулъ, как вишъ писано, в 
квартtрѣ полковника, того часу отtхал в Чорной лѣсг, оттудова 
по приtздѣ трtтого дня в вtчtру билъ в канцtляриї, куда і писар 
призван билъ, а до приходу tго в канцtлярию об отпуски писара в 
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tго квартtри просили полковник Вtрбицкій и дригіt. Когда ж при-
звали в канцtлярию писара, спрашивали tго по чиtму наставлtнию 
говорилъ будто такіt рtчи, что “ми по тѣмъ урочищамъ, коториt 
написани в росписаниї нt поtдtмъ и учинимъ драму”.

О сtмъ дtлѣ с писара допрос взят, а при допросѣ спрашивано 
tго, къто на такову рѣчъ tго наставлялъ и tст ли в tго какиt со-
гласники, онои писар в допросѣ показалъ, что на то tму приказу 
нtбило такову рѣчъ говорит и согласниковъ никаких дотого жъ 
нtбило, и самъ таковой рtчи нt говорилъ, а говорилъ так “tжtли 
указъ знали тоби и спорит нtлзя”. Когда ж брtгадир сказалъ, что 
точно так говорилъ, что “будtмъ дратся”, то писар сказалъ в 
допросѣ: “развѣ дt я тогда обtзумился и нtзналъ, что говорилъ”, 
то тогда аудитор Гаврило Ивановичъ по подсказалъ “такта и гово-
ри”, и потому написано в допросѣ, что писар говорилъ таковую 
рѣчъ, что будtмъ дратся по своtму лtгкомислию, на чtмъ будучи 
въ арtстѣ принуждtн и подписатисъ для того, чтоб бtзвинному 
чtловѣку в такой нуждѣ напрасно нt страдат. Свtрх жt того с 
полковника и других, коториt сними били, взята росписка, что они 
писара приняли на руки, и так отпущtнъ и сабля отдана tму. 
Наконtц жt по приказу tго прийшли в квартtру tго благодарит за 
отпускъ, то онъ брtгадир писару говорилъ: “я дε надѣюс, что ти 
впрtдъ будtшъ мнѣ другъ”, однак tщt напtрtдъ в канцtляриї ска-
зивалъ: “нtмного говори да знай і и с кимъ tщt говоришъ”.

Ми жt всѣ слtдуtмъ до Сѣчи, присtмъ всtмъ доношу и прtдаю 
вашtи вtлможности и всtму общtству под високоt разсмотрtниt. 
Впротчtм жt устно донtст за прибитиtмъ имѣю, притом совсtми 
гспдами обрtтающимися сомною вашtй вtлможности з воисковою 
старшиною и гпдами курѣнними атаманами поручаюся в мило-
стивой рtспtктъ и тако прtбуду.

Вtлможности вашtй покорнѣйшіt слугы
Грігорій Фtдоров с товариством

1759 году 
Октябра 11 д.
От устя Голой Камянки.
Примітка: Пол. 15 октябра.
ЦДІАК – Ф. 229. – Оп. 1. – Спр. 33. – Арк. 132. Оригінал.
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№ 26
1759 р., жовтня 16. – Донесення полкового старшини Андрія 
Семенова (Товстика) у Військову канцелярію Коша про пе-
редумови та перебування його під слідством у зв’яку з його 
арештом комендантом фортеці Святої Єлизавети Матвієм 

Муравйовим
133 Ея импtратjрскагj вtличtства Войска Запjрожскогj 

Низовjго въ Войсковую канцtлярию
Пjкjрноt дjношtніt

Кj описанию запjрожскихъ зtмtлъ при jпрtдѣлtннихъ зъ стороны 
запорозской гспдхъ дtпутатахъ пj опрtдѣлtнію Войсковой 
канцtляриї находился я для исправлtния въсякихъ случающихся 
пысмtннихъ дѣлъ в должносты пысаря, и в силѣ высочайшtго ука-
за, коїмъ повtлtнно притомъ jписаниї запjрожскихъ зtмtлъ битъ 
jт крtпосты Святия Елисавtты нарочнимъ к гспдну брtгадыру и 
крtпосты Святыя Елисавtты кjмtнданту Муравъtву нtjднократнj 
jт здtшнtй стороны состоя близъ слjбодской граны пысано трtбуя 
присилкы туда слjбодскихъ дtпутатовъ, нj токмо хотя jт нtго 
гспдна jт нtго гспдна брtгадира въ отвtтъ писаннj, чтj прислан-
ни будутъ дtпутаты, jднакъ jны туда къ границѣ слобjдской нt 
прибилы, для чtгj запjрожскиt дtпутаты, чтобъ удобного врtмtны 
в пjручtннjмъ дtлѣ нt тtрят, принуждtны tхатъ до крtпjсты.

За прибитиtмъ туда тож писмtннj трtбовали прысилкы 
дtпутатов, пjчtму jт крtпосты Святия Елисавtты гспда дtпутати 
слjбодскогj пjлку jбозний Мыхалча да астраханскогj // 133 зв. 
гранjдtрского конного пjлку пjрутчикъ князъ Волконский с 
протчиїмы къ здtшнимъ запjрожскимъ дtпутатамъ прыбили, и 
вручtнниt имъ jт гпдна брtгадира ордtръ и росписаниt на како-
вы рtчкы и урочища ититъ jбявылы, въ коїх усмотрtннj, чтj 
вtсма болѣt двадцяти вtрстъ для слободского сtлtнія прjписанно 
в томъ росписанії мtста, и потому согласия мtжду jбоїма 
стjронами нtучилосъ.

А по отtздѣ онихъ дtпутатов в повtлtнной имъ путъ гспда 
запорожскиt дtпутаты приказали мнѣ къ tгj высокорjдию гспдну 
брtгадиру напысатъ писмj с трtбованіtмъ jбявлtния указа под-
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линно л повtлtнно под слободскоt сtлtніt болѣt двадцяти вtрстъ 
оставитъ зtмлы, с которимъ писмомъ сtго тtчtнія въ 7 дtнъ к нtму 
гпдну брtгадиру я и отправлtнъ, и подал оноt на путы и вслtдъ 
за онимъ явился у нtго у квартtрѣ пtрмского полку у гспдна пол-
ковника Гурtва в вtчtру и просилъ рtзолюциї. Но онъ на тj 
jтказалъ, чтобъ tхалы пj данному jбозному росписанию, jднакъ 
я устно просил обявитъ указъ притомъ прtдставляя, чтj гспда 
дtпутаты слободскиt поtхали описоватъ зtмtлъ сами, и буды надъ 
указноt jпрtдѣлtніt слобожанамъ отвtдутъ, а нашtй сторони j 
прибавкы зtмлѣ указа нtвѣдают, а козаки до пtрвоучинtнной 
гранѣ за своt, слобожанT ж тjжъ чрtзъ пtрвую гранъ внутръ сюда 
за своt пjчитатимутъ, то таковому нtзнанию, чтобъ мtжду коза-
ками и слободскими // 135 людми съсоры і дракы въсtгдашнtй нt 
чинилосъ, а чрtзъ тt нtчтj інноt будtтъ слtдоватъ какъ прtдставлtніt 
і затруднtніt кjмандамъ и далниt клопоти.

За какову мою рѣчъ онъ гспднъ брtгадиръ разсtрдясъ навя-
зался на мtнt, что будто бы я говорил будtмъ дратся, а нt такъ какъ 
вышtписанно, і пjтому гнtву приказал взят мtнt под караулъ, 
jткол я и jтвtдtнъ в крtпостъ на обвахтъ, гдt содtржался чрtзъ 
два дны. А онъ гспднъ брtгадыръ тогда ж съ квартtри оного гпдна 
полковника Гуръtва отtхал в Чtрной лѣсъ, и по прибитиї jттол 
явился я у нtго по приказу tгj въ канцtляриї, гдt при нtмъ 
сtкрtтаръ Попов с мtня допросъ снималъ. И хотя я прtд нимъ 
многократнj сtбT jправдал, чтj такой рѣчи нtбило, а говорилъ 
какъ прtдписанно, но сtкрtтаръ в допросѣ написал якобы говорил. 
Я по своtму лtкгомислию такову рѣчъ на которомъ допросѣ буду-
чи мнѣ под арtстомъ і нtбивалому в такових напастяхъ, и чтобъ 
далѣt напрасно нt страдатъ, по їхъ приказу принуждtнъ пjдписатся 
и по подписѣ отпущtнъ к гспдмъ дtпутатамъ, jчtмъ Войсковой 
канцtляриї прtдставляю в милостивоt разъсмотрtніt.

Полковій старшина Андрtй Сtмtновъ
1759-го году 
Jктябра 16 д.
Примітка: Поданно октябра 17, 1759.
ЦДІАК – Ф. 229. – Оп. 1. – Спр. 33. – Арк. 133, 135. Оригінал.
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№ 27
1759 р., жовтень. – Рапорт Коша Генеральній військовій 

канцелярії та гетьману Кирилу Розумовському  
про арешт комендантом фортеці Святої Єлизавети  

Матвієм Муравйовим запорозького писаря полкового  
старшину Андрія Семенова (Товстика). № 3884

144 По титулѣ яснtвtлможного
В Гtнtрал. в. крію
Покорний репортъ

По извѣстному описанію запорожских зTмTлъ каково прTпятствіT 
в нTдокончаниї оних послѣдовало и […]1

1 и для чTго оноT остано-
вилосъ, отом вашTй яснTвTлможнос[ти] от меня сTго тTченія от2

2 
чис[ла] донTсTно. А сTго числа д[о]полненіT оного брTгадира н[а] 
тихъ и нT повTленних за […]1 почему онъ гспднъ брTгади[ръ] 
бывшTго при запо. дTпутатах3

3 писара4

4 полкового старшину АндрTя 
[СTмT]нова вTлелъ взят под кара[ул], под коїмъ и содTржатъ во 
Tди[ну] обиду и дасаждTніT, 4-каково от него СTмTнова5

5 подано-4 
доношTниT6

6 4с оного при сTм-4 точную7

7 копію8

8 прилагаT[тся]9

9, 
10-яко з сTго-

10

10 видимо, что5 нT для11

11 12-чTго и кого такъ-
12

12 чинится 
от нTго брTгадир[а] какъ толко к болшому прих[ва]ченію запо. 
зTмTлъ 4-от брTгадира МуравTва-4 по Tго самоизволству к крайне-

1      1 Далі аркуш пошкоджено на одне слово.
2      2 Далі закреслено 15.
3      3 Далі закреслено написане на лівому полі в должности.
4      4 Написано на лівому полі.
   5  5 Написано над рядком.  
6       6 Написано над рядком замість закресленого з чTго признават при сTмъ 
с подани[мъ] от нTго СtмTнова доношTниемъ.
7      7 Виправлено з точная.
8      8 Виправлено з копія.
9      9 Виправлено з прилагаTм.
10 10 Написано над рядком замість закресленого із чTго.
11 11 Виправлено з чTго.
12 12 Написано над рядком замысть закресленого след[о]вало.
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му утѣснTнию За. Войска1

13 вашT[и] я-вTлти под високоT и благора[з]-
смотрTніT 5-и защищTниT5 прTдставляю.
1759 года
Октяб.2

14 д.
№ 3884 З. В. К.
ЦДІАК – Ф. 229. – Оп. 1. – Спр. 33. – Арк. 144. Чернетка.

№ 28
1759 р., листопада 9. – Ордер Генеральної військової 

канцелярії Кошеві з повідомленням про відправку копій  
донесень гетьманові Кирилу Розумовському щодо утисків  

з боку депутатів слобідського полку та арешту писаря 
Андрія Семенова (Товстика). № 6552

153 Ордtръ изъ Гtнtралной войсковой канцtляриї высокоблаго-
родному гспдну атаману Войска Низового Запорожского, 

старшинѣ войсковой, курѣннымъ атаманамъ и всtму товариству
По доношtніямъ вашим, которим вы прtдставляя, 1-м, что зъ Сѣчи 
Запорожской депутаты съ присланными от Гtнералной канцtлярії 
старшинами сtхалисъ было для описанія запорожскихъ земелъ и 
угодій, но высланныt дt от господина брегадира и крѣпости Свтія 
Елисавtты коменданта Муравtва дtпутаты слободскій полковый 
обозный Михалча да Астраханского гранодtрского полку порутчи[к] 
князь Волконскій прибывъ обявили данноt имъ от он[ого] госпо-
дина брегадира Муравьtва письмtнноt росписаніt, в каторомъ дt 
имъ вtлено под слободскоt посtлtніt tщt до тридцяти, а в инныхъ 
мѣстахъ до с[оро]ка и до пятидtсяти вtрстъ принятъ, и по тѣ д[t] 
мѣста запорожскимъ зtлямъ описанію толко быт, а за тѣ мѣста 
тѣ висланныt обявили, что никуда нt поїдутъ по силѣ данного имъ 
наставленія и приказа писменного. 2-м, о приключенной от оного 
жъ господина брегадира Муравъtва бывшtму при запорожскихъ 
дtпутатахъ писару полковому старшинѣ Андрtю Семенову обидѣ 
содержаніемъ Tго в крѣпости Свтія Елисавети подъ карауломъ, 
трtбовали о томъ разсмотрtнія. 

1 13 Далі закреслено имъ.
2 14 Число не вказано.
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И по опрtдѣленію Генералной войсковой канцtляриї чрезъ 
доношtніt отом к tго ясневtлможности высокому разсмотрѣнію, 
включая при ономъ з тѣхъ вашихъ // 153 зв. доношtній справочніt 
копії прtдставлtно, очем для вѣдома и вамъ чрезъ сіt прtдла-
гаtтся.

Андрtй Бtзбородкоа

Николай Ханtнкоб

1759 году 
Ноября 9 д.
№ 6552.
Примітка: Пол. 191

1 ноябра.
ЦДІАК – Ф. 229. – Оп. 1. – Спр. 33. – Арк. 153. Оригінал.

№ 29
1760 р., січня 11. – Ордер Генеральної військової канцелярії 
Кошеві про розслідування справ щодо спроби слобідських 

депутатів загарбати запорозькі землі та арешт запорозького 
писаря Андрія Семенова. № 63

163 Ордtръ
Із Гtнtралной войсковой канцtлярії высокоблагородному атама-
ну Войска Низового Запорожского кошовому, старш[ине] вой-

сковой, курѣннимъ атаманамъ и всtму товарист[ву]
В получtнномъ сtго гtнваря 4 д. от tго сіятtлства графа яснtвtл-
можного высокоповtлитtлного гспдна гtтмана и кавалtра [висо]-
ко повtлитtлномъ ордtрѣ ізображtно. Присланиtѣдt от Гtнt
ралн[ой] канцtлярії пры доношtнії копії с получtннихъ здtсъ от 
васъ [до]ношtнія и рtпорта о произшtдшыхъ мtжду опрtдѣлtн-
ними сымъ высочайшыхъ tя импtраторскаго вtличtства по[вtлt]
ній ко учинtнию всѣмъ запорожскимъ зtмлямъ и угодиям[ъ]‚ 
описания и чtртtжа от комtнданта крѣпости Свтыя Елисав[tты]‚ 
брtгадира Муравtва, такожъ от Гtнtралной канцtлярії и от Сѣчи 
[За]порожской дtпутатами при съtздѣ ихъ к тому описанію2

1, и о 

1 1 Перша цифра виправлена з 2.
2 1 Одне слово не прочитано.
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приключtнной от помянутого брtгадыра Муравtва бы[в]шому 
при запорожскихъ дtпутатахъ писарю полково[му] старшинѣ 
Андрtю Сtмtнову обыдѣ, содtржаниtмъ tго в крѣпости под ка-
рауломъ, исшtдшого 759 году дtкабра 15 пр[и] листѣ tго яснtвtл-
мож ности прtдставлtни в Правитtл[ст]вующій Сtнатъ с прошt
ниtмъ высочайшого разсмотрtныя и указу, дабы какъ по пропи-
санному в доношtнії вашt[му] прошtнию в будущую вtсну 
дtпутати от крѣпосты Свт[ыя] Елисавtты с показаниtмъ подлин-
ного рубtжа опрtдѣлtнны слободскымъ посtлtниямъ по указу tя 
импtраторскаг[о] вtличtства, а нt по мнѣнию тамошнtго комtн-
данта Муравtва прислани, и описаниt запорожских зtмtлъ бtз-
спор[но] и бtз прихвачtнія учинtно было, такъ и помянутого 
запо ро[жс]кого старшину Сtмtнова в вишписанной приключtнной 
tм[у] обыдѣ бtз удоволства нtоставлtно б, о чtмъ во извѣстиt з 
опрtдѣлtниtмъ Гtнtралной войсковой канцtлярії вамъ з старши-
ною и товарыствомъ чрtз сиt прtдлагаtтся.

Сtмtнъ Кочубtйа

Андрtй Бtзбородко
1760 году 
Гtнвара 11 д.
№ 63.
Примітка: Пол. 1760 году, фtвраля 14.
ЦДІАК – Ф. 229. – Оп. 1. – Спр. 33. – Арк. 163. Оригінал.

№ 30
1760 р., квітня 10. Глухів – Ордер гетьмана Кирила  
Розумовського Кошеві відправити до Генерального 

військового суду братів Андрія і Єлисея Терентенків  
в зв’язку з позовом на їхні спадкові землі лохвицького  

жителя Микити Гараскевича. № 594
2 [3] Ея императорскаго величества Малія Россії обоїхъ сторонъ 

Днепра и Войскъ Запорожскихъ гетманъ, дѣйствителній  
камеръгеръ, императорской Санктъ-Пѣтеръбурской  

Академії наукъ президентъ, лейбъ-гвардії Ізмаїловского полку 
подполковникъ и обоїхъ россійскихъ императорскихъ ординовъ 
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святихъ [а]постола Андрея и Александра Невского,  
такожъ полского Бtлого орла и голстинского святія Анны  
кавалеръ, Россійской имперії графъ Кириллъ Разумовскій

Гспдну атаману кошевому Войска Низового Запорожского, 
старшинѣ войсковой, атаманамъ курѣннымъ и всему товариству
Минувшого 759-го году марта отъ1

1 д. по доношенію суда Генерал-
ного посланъ къ вамъ изъ нашей Генералной войсковой канцtллярії 
ордеръа і велѣно въ Генералній судъ вислатъ находячихся въ Сечи 
Запорожской умершого козака лохвицкого Семена Терtнтенка 
сновъ его Андрtя і Елисея Терентенковъ для вислушанія учинен-
ного въ полковой лубенской канцелярії по иску казак[а] и жителя 
лохвицкого Никити Гераскевича о нt належномъ якобы завладѣнії 
отцемъ ихъ Терентенковъ умершимъ козакомъ лохвицкимъ Семе-
номъ Терентенкомъ наследственныхъ оного Гараскевича лѣса зъ 
садомъ, полемъ и сеножатми и о протчемъ решенія, но потому 
ордеру вами испоненія неучинено и нерепортовано. Нынѣ суда 
Генералного подано намъ доношеніе, что і по нынѣ отъ Сѣчи За-
порожской означенныхъ Терентенковъ в присилки нетъ і в той ли 
Сѣчи Запорожской Терентенки или тамо ихъ неимѣется, извѣстія 
неполучено, истецъ же де козакъ Гараскевичъ поданнымъ въ судъ 
войсковый Генералній доношеніемъ представляя, что онъ чрезъ 
невисилку Терtнтtнковъ претерпѣваетъ напрасно долговременную 
волокиту и ис того пришолъ во всtкрайнѣйшое разореніе и убо-
жество и просилъ разсмотрtнія, для того и Генералній судъ о ви-
силке речtннихъ Терентенковъ к вислушанію рѣшенія просилъ къ 
вамъ нашего прtдложенія.

И того ради подтверждается вамъ за полученіемъ сего заразъ 
оній прежній нашей Генералной воисковой // 2 зв. канцелярії ор-
деръ исполнитъ и неожидая притвержденій показаннихъ Андрея 
и Елисея Терентенковъ (ежели они въ Сечи Запорожской находятся)2

2 
для вислушанія вышеписанного решенія вислатъ въ Глуховъ въ 
судъ войсковый Генералній непродолжително, ежелижъ ихъ тамо 

1 1 Число не вказано.
2 2 Дужки автора.
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нетъ, то отомъ прислатъ репортъ къ предложенію отомъ въ судъ 
Генералній.

Гtтманъ графъ К. Разумовский
1760-го году
Априля 10 д. 
Глуховъ
№ 594
Примітка: Пол. 30 апрtля.
ЦДІАК – Ф. 229. – Оп. 1. – Спр. 96. – Арк. 2. Оригінал.

№ 31
1760 р., квітня 14. – Наказ Коша шафаревіа Кодацького 

військового перевозу Гаврилу Шаромуб і писарю Андрію  
Семенову (Товстику) прийняти в порутчика Чапличина  

і відправити в Кіш три чавунні гармати. № 658
137 [138] Войскового кодацкого пTрTвоза панамъ шафару  

Гаврилу Шарому и писару АндрTю СTмTнову
Приказъ

Прилагая при семъ к вамъ къ гпдну подпорутчику Чапличину 
трTбованіT и ис киTвской губTрнской крії присланой туда1

1 артилTрії 
гспдина гTнTрала-маіора Чирковав вѣдомости копию вамъ2

2 сим 
повTлѣваTтсяс тѣмъ требованиTмъ к обявлTному Чапличину кото-
рому з васъ поTхатъ и из Старой Самари да Камянки три чугуніT3

3 
пушки и к нимъ подлTжащоT по вѣдомости принятъ за роспи-
скою4

4 // 137 зв. істрTбовавъ в Самарского и кодац[кого]5

5 полков-
никовъ6

6 по дв[?]7

7 да по Tдному козаку в конвой принятіT з Старой 
Самар[и] самарскою, а с Камянки кодацкою подводами отправ[ить] 
до Коша при рTпортѣ, а что ж по трTбованію вашому подвод[и] і 

1 1 Далі закреслено от в.
2 2 Далі закреслено чрTзъ.
3 3 Написано над рядком.
4 4 Далі закреслено а по принятії.
5 5 Далі закреслено пановъ.
6 6 Далі закреслено написане над рядком по Tдиной.
7 7 Далі аркуш пошкоджено.
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козаки дани били от Коша к полковникамъ предложTно. Априля 
14 д. 1760 году с К[о]ша.
№ 6581

8

ЦДІАК – Ф. 229. – Оп. 1. – Спр. 63. – Арк. 137. Чернетка. 

№ 32
1760 р., травня 2. – Наказ Коша шафарю кодацького 
військового перевозу відрапортувати писарю Андрію  

Семенову на ордер Кирила Розумовського та надіслати  
в Кіш для відповіді гетьману. № 1133

3 [4] Пану шафару2

1 воискового кодацкого пtрtвоза
Приказъ

С прислана ордtра3

2 в Кошъ от tго яснtвtлможности гспдна гпдна 
гtтмана и разних ординовъ кавалtра Кирила Григориtвича Разумов-
ского точную4

3 копию5

4 присtмъ6

5 прилагая7

6 7-повtлѣваtм по оному 
писару-

8

7 вашtму Андрtю Сtмtнову 9

8 приказат 10

9 сочиня 11

10 
обстоятtлний 11-какъ тѣм ордtром повtлѣваtтся-

12

11 рtпортъ при-
слатъ в Кошъ 11-к надлtжащому отвѣту-11 нtмtдлtно. З Коша мая 
213

12 д. 1760 году.
№ 1133
ЦДІАК – Ф. 229. – Оп. 1. – Спр. 96. – Арк. 3. Чернетка.

1      8 Підкреслено.
2      1 Далі закреслено и писару.
3      2 Написано над рядком; далі закреслено ордtра.
4       3 Виправлено з точная; написано над рядком замість закресленого ордtра 
сня.
5      4 Виправлено з копия.
6      5 Далі закреслено квамъ.
7      6 Виправлено з прилагаtтся. 
8      7 Написано над рядком замість закресленого и в силѣ оной писару.
9      8 Далі закреслено имѣtтt.
10   9 Виправлено з приказатъ, приказавъ.
11 10 Виправлено з сочинят; далі закреслено подлtжаший.
12 11 Написано над рядком.
13 12 Виправлено з 1.
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№ 33
1760 р., травня 9. – Лист писаря кодацького військового  

перевозу Андрія Семенова (Товстика) військовому писарю 
Івану Чугуєвцюа про неможливість з’явитися в Генеральному 

військовому суді через річний збір при Кодацькому 
військовому перевозі

9 [6, 5, 6] Мылостивій добродѣю и пане
Іванъ Афанасіtвичъ

Уклонъ нижайшій отдаю, а к отвѣту в судъ Генералній болшъ 
резоновъ нtзобралъ, какъ толко прописанніt в репортѣ, что предаю 
на высокоt благоразсмотрtніt, tщt ж неможно лъ то в репортѣ от 
Коша прибавитъ, что у збору годового нахожусъ и отлучитисъ 
нелзы, а tжtли что излишноt і непристиноt, то моt выключит, 
притом жtлаю вам всѣхъ благъ прtбиваю.

Вашъ покорнѣйшій слуга
Андрtи Сtменовъ

1760 года
Мая 9 д.
15 зв. На конверті: Мылостивому пану и добродѣtвѣ моtму Івану 
Афанасіtвичу tго высокородію Чугуtвцу, високопочтенному гпдну 
воисковому пысарtвѣ
Покорнѣйшt
ЦДІАК – Ф. 229. – Оп. 1. – Спр. 96. – Арк. 9, 15. Оригінал. 
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№ 34
1760 р., травня 26. – Рапорт Коша гетьманові Кирилу  

Розумовському про неможливість появи в Генеральному 
військовому суді Андрія Семенова (Товстика) через хворобу 

та збір військових грошей при Кодацькому перевозі,  
а брата його Єлисея через відсутність у Війську  

та залежність судової справи від лохвицьких козаків 
Павла Овдієнкаа та Андрія Яновськогоб, котрі доглядають  

за даним грунтом. № 1639
4 [5] По титлѣ яснtвtлможного

Покорнии рtпортъ
Пj високоповtлитtлному вашtи яснtвtлможности jрдtру на по-
слании с Коша къ шафару1

1 кодацкого пtрtвоза приказъ, каковъ того 
пtрtвоза писаръ Андрtи Сtмtнов2

2 рtпортом учинилъ отвѣтъ, что 
tму ннѣ 2-для вислушания учинtного в судѣ Гtнtралном по иску 
3-Лубtнского полку-

3

3 лохвиского козака Гарскtвича, якоби за 
нtналtжнt завладѣнниt jтцtм tго Сtмtнова tго Гараскtвича 
грунтахъ рѣшtния и подпису на jномъ2 за приключившоtсъ tму 
болѣзнию і что братъ tго в отлучки в службt находится4

4, такожъ, 
что то дѣло зависит на своиствtннихъ tго Сtмtнова войсковому 
товаришу Яновскому да козаку лохвицкому Овдѣtнку, скоїхъ5

5 въ 
Яновского6

6 і тотъ грунтъ 7-в присмотрѣ состоитъ
7

7. А кромѣ того, 
яко онъ находится от Коша при Кодацкомъ пtрtвозѣ для збору 
войсковои суммы отколъ tму отлучится8

8 нtможно, jнои в 
оригиналѣ присtмъ9

9 прилагая10

10 покорно рtпортую.

1      1 Виправлено з шафара.
2      2 Написано на лівому полі.
3      3 Написано над рядком.
4      4 Далі закреслено і чт.
5      5 Написано над рядком замість закресленого і снихъ.
6      6 Далі закреслено і нинѣ.
7      7 Написано над рядком замість закресленого находится.
8      8 Далі закреслено никакъ.
9      9 Далі закреслено к вашtи яснtвtлможности.
10 10 Далі закреслено і отом.
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1760 году
Мая 26 д.
№ 1639
ЦДІАК – Ф. 229. – Оп. 1. – Спр. 96. – Арк. 4. Чернетка.

№ 35
1760 р., жовтня 11. – Ордер гетьмана Кирила Розумовського 

Кошеві про складання “сказки” – свідчення з Андрія  
Семенова (Товстика) і його брата Єлисея про те, що вони 

повіряють свою справу з спадковими грунтами  
на військового товариша Андрія Яновського 

та при рапорті надіслати гетьману. № 3411
5 Ея імпtраторскаго вtличtства Малія Россії jбоїхъ сторонъ 

Днtпра і Войскъ Запорожскіхъ гtтманъ, дѣйствитtлній 
камtргtръ, импtраторской Санкт-Пѣтtрбургской акадtмії наукъ 
прtзидtнтъ, лtйбъ гвардії Изъмаїловского полку подполковникъ  
і jбоїхъ россійскіхъ імпtраторскихъ jрдиновъ свтихъ апостола 

Андрtя и Алtrандра Нtвского, такожъ полского Бѣлого орла  
и голстинского свтія Анны кавалtръ, Россійской імпtриї графъ 

Кириллъ Разумовскій
Гспдну атаману Войска Низовогj Запорожскагj кошtвому зъ 
старшиною войсковою, курѣнними атаманами и совсѣмъ това-

риствомъ
На посланныt jт насъ по доношtніямъ суда Гtнtралного к вамъ 
ордtри о висилкt обрѣтаючогося въ Кодакt писара Андрtя Сtмt
нова зъ братомъ tго в оной Гtнtралной судъ для вислушанія учинt
ного въ томъ Гtнtралномъ судѣ рѣшtнія по иску Лубtнского пол-
ку лохвицкого козака Гарскtвича, якобы за нtналtжноt владѣніt 
отцtмъ tгj Сtмtнова чtлобитчика Гtраскtвича грунтовъ, при 
рtпортѣ вашtмъ jтпущtнномъ мая от 26 дня сtго годуа, присланъ 
къ намъ рtпортъ Андрtя Сtмtнова с показаніtмъ въ томъ tго Сtмt
нова рtпортѣ сtго, яко по вишtписанному дѣлу по малолѣтству 
tго Сtмtнова и брата tгj от родствtнніковъ ихъ войскового това-
риша Маrима Яновского да лохвицкого козака Павла Овдѣtнка 
поставлtнъ билъ повѣрtнній и сами дt оны потому страпали и тоt 
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всt дѣло на их зависитъ, ибо дt и ннѣ помянутій Яновскій тотъ 
грунтъ в своtмъ смотрtнії имѣtтъ, почtму дt tму Яновскому і в 
оного дѣла слѣдуtтъ битъ, а tму Сtмtнову къ тому нtкасатся и по 
болѣзны tхатъ онъ нtвсостоянії; братъ жt дt tго находится в от-
лучки въ служби, которой і Сtмtнова рtпортъ в оригtналѣ при 
особомъ нашtмъ ордtрѣ к надлtжащому опрtдѣлtнию въ судъ 
Гtнtралній и отосланъ.

А понtжt сtгj октябра 9-го дня jт упомянутого Гtнtралного 
суда доношtніtмъ прtдставлtно намъ, хочай дt писаръ Сtмtновъ 
слагаtтъ показанноt дѣло на родствtнника своtго Яновского, но 
чтобъ tму Яновскому прtдписанноt рѣшtніt полковой лубtнской 
канцtлярії вислушатъ // 5 зв. і на ономъ въ доволствії или въ 
нtдоволъствії по обикновtнному порядку подписатисъ, того в 
означtнномъ рtпортѣ нtдоложtно, а бtз такова полного повѣрtнія, 
какъ оного рѣшtнія показанному Яновскому обявлtнно, такъ и 
дѣла того въ Гtнtралномъ судѣ разсматриват и рѣшитъ нtслѣдуtтъ, 
и затtмъ трtбовано к вамъ нашtго прtдложtнія въ томъ, дабы ви 
призвавъ писара Андрtя и брата tго Елисtя Сtмtновіхъ възяли с 
нихъ в присутствії вашtмъ сказку въ такой силѣ, что они какъ 
помя нутоt полковои лубtнской канцtлярії, яко и за состояніtмъ 
въпрtдъ потому дѣлу въ судѣ Гtнtралномъ рѣшtнія повѣраютъ 
вислушатъ и на оніхъ въ доволствії или нtвдоволствії подписатисъ 
рtчtнному войсковому товаришу Яновскому и что онъ потому дѣлу 
учинитъ прtкословитъ они нtбудутъ і и такову сказку прислано бъ 
нtпродолжитtлно. Тогj рады приказиваtмъ вамъ противъ вишt
писанного Гtнtралного суда трtбованія нѣчtго с того нtопуская з 
Сtмtновіхъ съказку взятъ и оную при рtпортѣ кнамъ прислатъ 
нtзакосня.

Гtтманъ графъ К. Разумовский
1760-го году
Jктябра 11 д.
№ 3411
Примітка: Пол. 17 д. ноябра 1760 году.
ЦДІАК – Ф. 229. – Оп. 1. – Спр. 96. – Арк. 5. Оригінал.
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№ 36
1763 р., травня 2. – Указ Генерального військового суду 
Кошеві взяти “сказку” – свідчення з Андрія та Єлисея 
Терентенків про те, що вони повіряють свою справу  

з спадковими грунтами на військового товариша Максима 
Яновського та при рапорті надіслати в Генеральний 

військовий суд. № 544
6 [5] Указь tя импtраторскаго вtличtства самодtржицы всtрос-
сійской з войскового Гtнtралного суда Войска Низового Запорож-
ского гспдну атаману кошовому с товариствомъ. По имѣючомуся 
въ Гtнtралномъ войсковомъ судѣ дѣлу по иску козака городового 
лохвицкого Никити Гараскtвича зъ умtршимъ лохвицкимъ жt 
козакомъ Сtмtномъ Тtрtнтtнкомъ за завладѣніt якоби имъ наслѣд-
ного tго лѣса зъ садомъ, полtмъ и сtнокосами въ полковой лубtн-
ской канцtлярії произвtдtнному и рѣшtнному, а по аппtляції 
оного Гараскtвича къ разсмотрtнію в судь Гtнtралній взятому на 
прtдставлtніt суда Гtнtралного по посланнимъ зъ Гtнtралной 
вой сковой канцtлярії и от tго яснtвtлможности високоповtлитtлного 
гспдна гспдна Малія Россії обоїхъ сторонъ Днtпра и Войскъ За-
порожъскихь гtтмана и разнихъ ординовъ кавалtра в Сtчъ Запо-
рожскую ордtромъ о висилки з той Запорожской Сtчи находящих-
ся тамо помянутого Тtрtнтtнъка синовь Андрtя и Елисtя Тtрtнтtн-
ковъ для выслушанія состоящогося по прописанному дtлу зъ 
умtр шимъ отцtмъ ихъ заводному рѣшtнія и подпису на ономъ 
доволства или нtдоволства, с той Запорожскои Сtчи от бывшого 
атамана кошtвого Алtrѣя Бѣлtцкого прошлого 760 году прt 
рtпортѣ къ tго яснtвtлможности присланъ рtпортъ, tму атаману 
кошtвому Бѣлtцкому поданній с прописаннихъ Тtрtнтtнковь от 
одного писара кодацъкого пtрtвоза Андрtя Сtмtнова, коїмъ онъ 
прtдставлялъ, что по вишшtписанному дtлу по малолѣтству tго 
Сtмtнова и брата tго от родствtнниковъ ихь войскового товариша 
Маrима Яновского да лохвицкого козака Павла Овдѣtнка // 6 зв. 
поставлtнъ былъ повѣрtнной и сами дt они по тому стряпали и 
тоt дt дtло на ихъ зависитъ ибо дt и ннѣ оной Яновскій тотъ грунтъ 
в своtмъ смотрtнії имѣtтъ, почtму дt tму и в того дtла бытъ 
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слtдуtт да и по болѣзни tго tхатъ онъ нtвсостоянії, а брат tго въ 
отлучки на службѣ находится, с которого рtпорта копія и в судъ 
Гtнtралній при ордtрѣ tго яснtвtлможности присланна. Чтожt 
оной писаръ Андрtй Сtмtновь Тtрtнтtнко по прописанному tго 
рtпорту слагалъ тоt дѣло напрtдъ помянутого родствtнника своtго 
войскового товариша Яновского но, чтобъ tму Яновскому 
прtдъписанноt рѣшtніt полковой лубtнской канцtлярії выслушатъ 
и на ономъ въ доволствії либо в нtдоволъствії по обикъновtнному 
порядку подписатся, тол втомъ рtпортѣ нtдоложtнно, а бtз такова 
полного повѣрtнія какъ оного рѣшtнія tму Яновскому обявлятъ, 
такъ и дtла того разсматриватъ и рѣшит нtслѣдуtтъ. Для того tго 
яснtвtлможности от суда Гtнtралного доношtниtмъ прtдставлtнно 
было о прtдложtнії паки къ атаману кошtвому, чтоб тамо призвавъ 
означtннихъ пысаря Андрtя и брата tго Елисtя Сtмtновихъ взято 
было у нихъ в присутствії tго атамана и протчtй старшини сказку 
в томъ, что они такъ помянутоt полковой лубtнской канцtлярії, 
яко і за состояніtмъ впрtдь потому дtлу в судѣ Гtнtралномъ 
рѣшtнія, повѣраютъ вислушатъ и на онихъ в доволствѣ или нtдо-
волствѣ подписатисъ рtчtнному войсковому товаришу Яновскому, 
и что онъ потому дѣлу учинитъ прtкословитъ нtбудутъ и ту сказ-
ку от атамана кошtвого присланно бъ къ tго яснtвtлможности для 
отсилки в судь Гtнtралній къ надлtжащому опрtдѣлtнію.

На оноt жt суда Гtнtралного // 7 прtдставлtніt прошлого 760 
года октябра 12 д. въ присланномъ от tго яснtвtлможности в судь 
Гtнtралній за ізвѣстіt ордtръ написанно, яко от tго яснtвtлможности 
о взятії в рtчtннихъ Тtрtнтtнъковъ трtбуtмой судомъ Гtнtралнимъ 
сказки и присилки оной къ tго яснtвtлможности при рtпортѣ къ 
атаману кошtвому зъ старшиною войсковою, курѣнними атамана-
ми и совсѣмъ товариствомъ ордtръ посланъ, точію таковой сказки 
и поннѣ в присилки в судѣ Гtнtралномъ нtимѣtтся і помянутій 
жt истtцъ козакъ лохьвицкій Гtраскtвичъ о разсмотрtнії того дtла 
стужаtтъ и поданнимъ в судь Гtнtралній прошлого марта 3 д. 
доношtніtмъ отомъ просилъ в судѣ Гtнtралномъ разсмотрtнія и 
опрtдѣлtнія, токъмо какъ вишшtписанно бtз подпису на означtн-
номъ полъковой лубtнской канцtлярії рѣшtнії по прописанному 
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дtлу состоявшомуся от сторони наслѣдниковъ Тtрtнтtнковихъ 
рtчtнного писара Андрtя и брата tго Елисtя доволства или нt до-
волства, оного дtла в судѣ разсматриват и рtшитъ нtвозможно.

Того ради по указу tя импtраторскаго вtличtства и по опрt
дѣлtнію Гtнtралного войскового суда вtлtно послатъ къ вамъ с 
товариствомъ сtй tя импtраторскаго вtличtства указъ, которимь 
прtдложитъ даби вы призвавъ означtнного писара Андрtя и брата 
tго Елисtя Сtмtновихъ Тtрtнтtнковь в присутъствії своtмъ и 
прот чtй старшини взяли внихъ въ вишшtпрописаннихъ обстоятtл-
ствах о повѣрtнії прописанному родствtннику ихъ войсковому 
товаришу Яновскому показанъного // 7 зв. дtла сказку, и по взятії 
оную сказку прислали въ судь войсковій Гtнtралній і вамъ Войска 
Низового Запорожского гспдну атаману кошtвому с товариствомъ 
о вишtписанномъ исполнитъ посtму tя импtраторскаго вtличtства 
указу. 1763 года мая 2 д.

Алtrандtръ Дублинский
Павtлъ Ломѣновский

Пtтръ Лобинский
Сtмtнъ Заруцкий

Іванъ Мартосъ
Стtфанъ Барановский

Писаръ Василъ Висоцки
Канцtлярыстъ войсковій Пtтро Базылtвычъ

№ 544
8 [8, 9] На конверті: Указъ tя импtраторскаго вtличtства само-
дtржицы въсtроссійской ізъ войскового Гtнtралного суда Войска 
Нызового Запорожского гспдну атаману кошtвому съ товары-
ствомъ
Сослат съ полковой миргородской канцtлярії бtзъ задtржанія ибо 
о нужном дtлt
Njм 544
Примітка: Остаtтся бtзъ исполнtния с тем ево бачит и Воиску 
указом написанно

Слід від печатки
ЦДІАК – Ф. 229. – Оп. 1. – Спр. 96. – Арк. 6 – 8. Оригінал.



77

№ 37
[1763 р.,]1

1 жовтня 20. – Інструкція Коша запорозьким  
депутатам Сидору Нещадному, Федору Голубу та полковому 
старшині Андрію Семенову (Товстику) про розмежування  

запорозьких земель. № 5316
14 Изъ Коша Войска Запорожского Низового2

2 гспдамъ  
запорожским3

3 полковникам4

4 Сидору Нtщадиму, Фtдору Голубу 
5-да полковому стар.-5

5 Андрtю Сtмtнову
Інструкція

Гспднъ гtнtралъ-порутчикъ и кавалtръ Мtлгуновъа 7-от д.6

6 про-
шлого сtнтябра-

7

7 писалъ кнамъ, что8

8 къ успокоtнию происходя-
щихъ мtжду Войскомъ Запорожскимъ и слободскими посtлtнцами 
споровъ 7-jпрtдtлилъ нинѣ онъ гпднъ гtнtралъ Мtлгуновъ7 по9

9 
прtждt учинtнно 3-от слободского посtлtния-3 гпдном гtнtрал-
аншtфомъ и киtвскимъ гtнtралъ-губtрнаторомъ и кавалtромъ 
Глtбовимъб указнои дватцятовtрстнои чtрты 7-імtнно взяв от устя 
рtки Самоткани и вtрхъ7 провtстъ10

10 мtжу11

11 на трtбованиt ж12

12 
Коша 18-j битії при тои мtжи13

13 по смtжности к знанию здtшним 
старшинам, онъ гпднъ гtнtралъ Мtлгуновъ jставилъ напроизволъ 
здtшній, а понtжt втом tго гспдна гtнtрала Мtлгунова прямt по 
вtршинѣ14

14 Самотканѣ ізлучинами написанною мtжjю урочищt 

1       1 Рік встановлено за попередніми документами, що стосуються роботи 
зазначених депутатів.
2      2 Далі закреслено благороднимъ.
3      3 Написано над рядком.
4      4 Виправлено з полковым; далі закреслено старшинамъ дtпутатамъ. 
5      5 Написано над рядком замість закресленого и.
6      6 Число не вказано.
7      7 Написано на лівому полі.
8      8 Написано над рядком замість закресленого даби.
9      9 Написано над рядком замість закресленого о.
10 10 Написано над рядком замість закресленого для.
11 11 Виправлено з розмtжувания.
12 12 Написано над рядком замість закресленого от.
13 13 Далі закреслено зд.
14 14 Далі закреслено по.
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по многим справкам і jпитам // 14 зв. в Кошt tстъ нtизвtстноt 
jноtшъ, да и о всtх мtстах до малѣишого начинанию та мtжа 
провtдtнна будtтъ в Воиски Запорожском для1

15 jбщtствtнного 
знания і2

16 надлtжитъ подрtбноt извtстиt імtтъ і бит по тои мtжи 
здtшним старшинам3

17 для того к битію при той мtжи jпрtдtлtния 
ви імttтt поступат по нижt пісанному.

1.-4

18 //
14 Принявъ вамъ сию инструкцію слtдоват в крtпостъ Святия 

Елисавtти к гспдну гtнtралу 3-і кавалtру-3 Мtлгунову и за 
прибитиtмъ5

19 20вруча до надлtжащих рукъ
6

20 7состоявшоtсъ от 
Коша писмо потому проситъ7, чтобъ вамъ 21-буди жt

7

21 учинtнна8

22 
3-какѣ по-3 означtнной при оно[и] дватцятовtрстной чtртѣ 9

23 // 
14 зв. с нарочними васъ 24мtжѣ провtстъ

10

24. //
15 2.

Когда ви по той межѣ jтправлtнни будtтt, то слtдуя jною 
імttтt какими jна точно імttтъ положtніt местами, балками, 
рtками і урочищами і точно ли по той двадцtтовtрстной прtжнtи 

1 15 Далі закреслено народи.
2 16 Далі закреслено нtмогло би здtшноt простоt Воиско імtтъ в принятії 
нинѣ над височаишоt запрtщtниt.
3 17 Далі закреслено надлtжитъ.
4 18 Написано на лівому полі замість закресленого опрtдѣлtно било. Для 
того.
5 19 Далі закреслено чин.
6 20 Написано над рядком замість закресленого трtбоватъ.
7 21 Написано над рядком замість закресленого для.
8 22 Виправлено з учинtнно.
9 23 Виправлено з  чtртижа; далі закреслено и мtжу жt увилtнния то і tго 
надлtжит к розмtжованию от сtбt опрtдѣлtнию // васъ по тои мtжѣ.
10 24 Написано замість закресленого и за опрtдѣлtниtмъ tхатъ вамъ купно по 
обявлtнной учинtнной чtрти и означатия до и конца озн. оной чtрти по 
подлtжащимъ мtстамъ, балкамъ и урочищамъ описаниt учинитъ и за 
прибитиtмъ в Кошъ то в ісходнали оними опрtдѣлtнними по онои чtртѣ 
будtтъ размtжованиt чинитнобъ, и что об ономъ послѣдуtтъ кнамъ в Кошъ 
для лутшого всtму Войску знанія обстоятtлнj рtпортоватъ вамъ жt всtй 
посилки обидъ прtдставитъ.
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25-чtртѣ и буди-
1

25 на то колико ислѣшную межу за ту чtрту в сто-
рону здtшную удалtнно і зtмtлъ jною прихвачtннj 7-і какиt по 
тои мtжѣ і в каких мtстах і урочищах будутъ чинtнна знакі, також 
сколко гдt явится в дистанції здtшнtй2

26 за тою чtртою слободских 
сtлtній і якихъ імtнно-7, учинит подробноt 3-і обстоятtлноt3 
jписаніt, котороt поворотясъ в Кошъ к знанію Воиску і к над-
лtжащому в том поступлtнію прtдставит 3

27 при писмtнном 
доtздѣ.

3.
Для знанія4

28 тои мtжи 3-і для протчіихъ, кои могут 5

29 вам 
случится надобностtи-3, братъ по способности з ближних зимов-
ников запорожских козаков, которt вам втом должни бит послуш-
ними.

4.
Будучиж вам 3-в сtй-3 поручtнности нисносниt свtрхъ 

вишtписанного дtла нtвступат і нtкасатся, а испол[нятъ] по 
вишtписанному. Октября. 20 д.
ЦДІАК – Ф. 229. – Оп. 1. – Спр. 151.– Арк. 14 – 15. Чернетка.

№ 38
1763 р., жовтня 30. Фортеця Святої Єлизавети. –  

Лист генерала Олексія Мельгунова кошовому отаману 
Григорію Федорову про звинувачення полковим старшиною 
Андрієм Семеновим (Товстиком) генерала в неправдивому 

розслідуванні забраного білогірським драгуном коня  
в запорозького козака та з проханням його покарати

19 Гсдрь мой Григорtй Фtдоровичъ
Присланныхъ сюда господъ запорожскихъ полковниковъ Нtщадима 
і Голуба поступками и обхождtниtмъ я вtсма доволенъ, а полковой 
старшина Андрtи Сtмtновъ похвалы сtбt в томъ нt заслужилъ и 

1 25 Написано над рядком замість закресленого іли.
2 26 Далі закреслено слобод.
3 27 Далі закреслено пр.
4 28 Написано над рядком замість закресленого показанияж j.
5 29 Далі закреслено могут.
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привлtкъ мtня к жалобе втомъ, что при случаt о извtстнои вамъ 
опознаннои бtлогородским драгуномъ у запорожского козака ло-
шади мною разбиратtлства, нtустыдился выговоритъ столь 
нtпристоиной рtчи: “развt здtсь такоt мtстj, что всt насилно 
грабятъ”, которой tво поступокъ для чtсти гtнtралской вtсма 
дtрзокъ и нtстtрпимъ. І хотя бы за такои tво проступокъ я могъ и 
самъ tво наказать прtдставлtниtмъ к господину яснtвtлможному 
гtтману, но будучи увtрtнъ, что и вы сами в томъ мнѣ удоволствіt 
здtлаетt, ваше высокоблагородиt з гсдами старшиною и товари-
ствомъ прошу учинить tму за то надлtжащtй штрафъ, и чtмъ онъ 
по приговору вашtму наказанъ будtтъ мtня увtдомить, чtго во 
ожиданіи з должным почтtниtмъ остаюсъ. А что слѣдуtтъ до 
лошади, то какоt об нtй по разобранию обстоятtлство нашлось 
прилагаю присtмъ записку для чtго оная і нtотдана.

Вашtго высокоблагородия гсдря моtго покорный слуга
А. Мелгуновъ

К. С. Елисавtты
Октября 30 дня
1763 году
Примітка: Пол. 1763 году ноябра 4 д.
ЦДІАК – Ф. 229. – Оп. 1. – Спр. 151. – Арк. 19. Оригінал.

№ 39
1763 р. листопада 9. – Лист Коша генералу Олексію Мельгу-

нову про вираження подяки за турботу про запорозьких 
старшин та про покарання Андрія Семенова (Товстика)  

приковуванням на тиждень до гармати. № 5594
22 Мылостивий гсдръ нашъ Алtrѣй Пtтъровичъ

Вашtго прtвосходитtлъства два писания чрtзъ старшинъ здtшнихъ 
Сидора Нtщадима с товарищы мы з должнѣишимъ почтtниtмъ 
получитъ имtлы чtсть і ис тѣхъ, такожъ зъ словtсного прtдставлtния 
jныхъ старшинъ о мылости вашtго прtвосходитtлства к Вjйску 
Запорожскому будучы многоувtрtнны імttмъ долгъ jсобо за 
оказанноt и тtмъ старшинамъ мылостивоt прызрtниt (которымъ 
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jни прtдъ всtмъ Кошtмъ доволно хвалятся)1

1 принtсть нашу 
въсtпокорнѣйшую благодаръность, жtлая въ повtлtнияхъ вашtго2

2 
прtвосходитtлства к услужностямъ дjлъжнимы быть навсtгда.

Чтожъ с тtхъ старшинъ Андрtй Сtмtновъ // 22 зв. вашtму 
прt вос ходитtлству учинылъ противнjй и нtпристjйной выговоръ, 
jчtмъ вашt прtвjсходитtлство сjизволили прtдписатъ жалобу, 
тj онъ за такой свjй худjй посътупокъ хотя подлtжалъ жtстокому 
здt наказанию и лишtнію чtсты, чtму и приговорtнъ былъ, однакъ 
за милость вашtго прtвjсходитtлства, которую дабы jнъ вtчно 
помятать моглъ, тtмъ jставлtнъ, а вмtстj тогj пры собраниї всtго 
Коша жtстокj избранtнъ и опрtдtлtннj 3-по здtшнtму обичаю-

3

3 
дtржать tгj на базарt публичнj на пушки jкованногj нtдtлю и 
дtржится. І будtт ли тотъ опрtдtлtнной tму штрафъ вашtму 
прtвосходитtлству во удоволствj, покорно просымъ нtосътавить 
пожаловать увtдомлtныtмъ, в[прот]чtмъ с нашымъ должнѣишимъ 
упокорtни[tмъ] записуtмся.
Ноябра 9 дня
1763 гjду
№ 5594 З. В. К.
Проба пера: Промtмория, промtмория.
ЦДІАК – Ф. 229. – Оп. 1. – Спр. 151. – Арк. 22. Відпуск.

№ 40
1763 р., листопада 20. Фортеця Святої Єлизавети – Лист  

генерала Олексія Мельгунова кошовому отаману Григорію 
Федорову про задоволення покаранням Андрія Семенова 

(Товстика). № 430
24 Гсдръ мои Григореи Фtдоровичъ

Писмо ваше от 9-го числа сего ноября, коимъ уведомлятъ изво-
лите, что Воиска Запорожского старшина Андреи Семеновъ за 
учиненнои мне противнои и непристоинои поступокъ при собраніи 

1 1 Дужки автора.
2 2 Далі закреслено високо.
3 3 Написано над рядком.
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всего Коша избранtнъ и определено по тамошнему обычаю дер-
жать tво на бозаре публично на пушке окованного нtдtлю, и будет 
ли тотъ определtннои tму штрафъ мне во удоволство требуете 
уведомления, мною вчерашнего числа получено. И темъ вашимъ 
определениtмъ я доволенъ і впред tжели паче чаяния чего и нена-
деюсь Воиска Запорожского от старшинъ какие непорядки здесъ 
чинtны будутъ, то конtчно неуну ды какъ к вамъ писать неоставлю, 
впротчем пребуду.

Вашъ гсдря моегj доброжелателны слуга
А. Мелгуновъ

Ч. 20-го ноября
1763 году
К. С. Елисаветы
№ 430 В. З.
Примітка: Пол. 1763 году ноябра 30 д.
ЦДІАК – Ф. 229. – Оп. 1. – Спр. 151. – Арк. 24. Оригінал.

№ 41
1764 р., січня 31. Бахчисарай. – Лист військового кантаржія 
Костянтина Іванова військовому писареві Андрію Семено-

вичу Товстику з повідомленням про успішний приїзд 
до Бахчисарая та прихильне ставлення консула 

до військового писаря і Війська Запорозького
26 Высокоблагородний і достойнопочтtнний гспднъ Войска 

Запорозкого войсковый писар Андрtй Сtмtновичъ, милостивий 
гсдрь мой

Чрtзъ сtго листоподавца доношу вамъ, что милостию Божиtю в 
Бахсарай благополучно приtхалы сtго гtнваря 28 дня, а что 
послѣдуtт впрtдь, Богъ вѣсть. Да tщt обявляю вам, что гспдин 
консулъ о чtм чрtзъ мtнt просить васъ старатца tжtлы будtт в 
Сѣчь писать вамъ в чtмъ tму нужда будtтъ, а онъ во всяких // 26 
зв. случаях одолжаtтца служить вам і всtму войску. А особлыво 
постаратца тtпtр достат грtчаних крупъ в Сѣчи іли в крtпосты, 
і пtрtслать чрtзъ случившихся купцов ілы лайтаръ.
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Ваши покорний слуга Костантій Іванов, кантаржій
Гtнвара 31 дня 1764 году.
Бахсарай.
Помітка: Пол. 1764 года, фtв. 9 д.
27 [28] На конверті: Высокоблагородному і достойнопочтtнному 
гспдну Войска Запорозъкого войсковому писару Андрtю 
Сtмtновичу Толстику. Подат почтtнно в Сѣчи.

Залишки печатки
ЦДІАК – Ф. 229. – Оп. 1. – Спр. 32. – Арк. 26 – 27. Оригінал.

№ 42
1764 р., квітня 19. – Грамота імператриці з вимогою пояс-
нень причин порушення встановленого нею порядку при 

виборі нової старшини на Січі
Божиею милостию мы Екатерина втораяа и прочая графу Ки-

рилу Григорьевичу Разумовскому и всему Войску Запорожскому 
наше императорское милостивое слово. 

В наш Сенат при доношении от генерал-аншефа, киевского 
генерал губернатора и кавалера Глебова присланы копии з двух 
репортов, полученных им, Войска Запорожского от кошевых ата-
манов бывшаго пред сим Григорья Федорова и вновь определен-
ного Филипа Федороваб, о бывшем в Войске Запорожском выборе 
и определении означенного нового кошевого и войсковых старшин; 
а в тех репортах показано, что бывшей кошевой атаман Григорей 
Федоров и войсковой судия Николай Тимофеевв, по старости их и 
немало понесенным в правлении кошевым Войска Запорожского 
трудами приключившимся болезням не могучи более при том 
правлении быть, сами от тех должностей отказались, почему на 
место того кошевого вышепоказанной новой кошевой атаман из 
бывших войсковых судей Филип Федоров, а на место войскового 
судьи Николая Тимофеева бывшей же войсковой судья Моисей 
Сухийг, войсковым писарем старшина полковый Андрей Семенов, 
да асаулом войсковым атаман куреня платнеровского Макар Нагай 
выбраны, и в те должности определены сего года генваря 1 дня, 
пред церквою божиею при распущеном знаме и подлежащей це-
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ремонии, в присудствии всех атаманов, стариков и честного това-
риства со всяким почтением и тихостию, и при том в церкве бо-
жией высочайше пожалованную для ношения кошевым атаманом 
нашее золотую с партретом медаль прежней кошевой, сняв с себя, 
на оного вновь определенного кошевого атамана наложил, и по-
тому он с старшиною главное коша Войска Запорожского правле-
ние приняв, долженствует всегда по верности своей подлежащей 
по тамошней пограничности высочайшей интерес, и все добрые 
затвержденные в Войске Запорожском порядки бз ималейшаго 
какова упущения хранить и о том всем неусыпное попечение иметь. 
О чем и от вас, нашего гетмана, также по репортам к вам означен-
ных бывшаго и нынешняго кошевых атаманов минувшаго марта 
27 числа лист получен. А по справке в Сенате в посланной к Во-
йску Запорожскому от 18 числа прошлого 1763 году нашего Им-
ператорскаго величества грамоте (при которой послана для ноше-
ния кошевому атаману нашее золотая медаль с партретом нашим) 
между протчим объявлено наше Импраторское соизволение дабы 
помянутые кошевой атаман и старшина без важных причин и пре-
ступлений прав и указов наших новыми переменямы не были, а 
когда в такой перемене их нужда или потребность случится, тогда 
надлежит, избирая на их места новых, по прежнему обыкновению 
представлять обних чрез гетмана малороссийского к нашей кон-
фирмации, о чем из Сената и к вам, нашему гетману, от 27 августа 
того ж года грамотою знать дано. А понеже о вышеписанном новом 
кошевого атамана и старшине выборе от Войска Запорожского чрез 
вас к высочайшей нашей конфирмации представление было ли в 
сенате не известно, ибо и во упоминаемом последнем для ведома 
присланном листе ничего не показано. Того ради в нашем Сенате 
определено: вам, нашему гетману, по силе вышепомянутой при-
сланной к Войску Запорожскому грамоти по команде над тем во-
йском, о новых кошевом и старшинах истрбовать надлежащаго 
известия, чего ради тот выбор учинен в противность вышеписан-
ной грамоты, и получа тот ответ, донесть нам, а Войску Запорож-
скому от вас подтвердить, дабы в такой перемене и выборе коше-
вого и старшин поступали они так, как выше обявленного послан-
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ною от нас высочайшею грамотою повелено непременно, в Санкт-
Петербурге, апреля 19 дня 1764 года. По Ея Императорскаго вели-
чества указу. Сенатор и кавалер граф П. Чернышев, сенатор и ка-
валер Николай Муравьев.
Опубліковано: Яворницький Д. Збірник матеріалів до історії запорозьких козаків // 
Твори у 20 томах. – Т. Історія, краєзнавство, археологія. – Київ-Запоріжжя, 
2004. – С. 184 – 185; Петро Калнишевський та його доба. Збірник документів 
та матеріалів – К., 2009. – С. 76 – 77.

№ 43
1764 р., червня 16. Глухів. – Указ Генерального військового 
суду Кошеві взяти “сказку” – свідчення з Андрія та Єлисея 

Терентенків про те, що вони повіряють свою справу 
з спадковими грунтами на військового товариша Максима 

Яновського та при рапорті надіслати в Генеральний 
військовий суд. № 881

10 [6, 9] Указъ tя імпtраторскаго вtличtства самодtржицы всt
россійской з воискового Гtнtралного суда Войска Низового Запо-
рожского гспдну атаману кошовому с товариствомъ. По имѣ
ющомуся в Гtнtралномъ войсковомъ судѣ дѣлу по иску козака 
городового лохвицкого Никити Гараскtвича з умtршимъ лохвиц-
ким жt козакомъ Сtмtномъ Тtрtнтtнкомъ за завладѣніt якобы імъ 
наслѣд нtго tго лѣса з садомъ, полtмъ и сtнокосами, в полковой 
лубtнской канцtлярії произвtдtнному и рѣшtнному, а по апtлляції 
оного Гараскtвича к разсмотрtнію в судъ Гtнtралній взятому, на 
прtдставлtніt суда Гtнtралного по посланним з Гtнtралной вой-
сковой канцtлярії а от tго яснtвtлможности високоповtлитtлного 
гспдна гспдна гtтмана, сtнатора, гtнtралъ-фtлдмаршала і многих 
ординовъ ковалtра, в Сѣчъ Запорожскую ордtрамъ о висилки стой 
Запорожскои Сtчѣ находячихся тамо помянутого Тtрtнътtнка 
синовъ Андрtя и Елисtя Тtрtнтtнковъ для вислушания состояв-
шогосъ по прописанному дѣлу з умtршимъ отцtмъ ихъ заводному 
рѣшtния и подпису на ономъ доволства іли нtдоволства с той За-
порожской Сѣчѣ от бившого атамана кошового Алtксѣя Бѣлtцкого 
прошлого 760 году при рtпортѣ к tго яснtвtлможности прислатъ 
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рtпортъ tму атаману кошовому Бѣлtцкому поданній, с про -
писанних Тtрtнтtнковъ отъ одного писара кодацкого пtрtвоза 
Андрtя Сtмtнова, коїмъ онъ прtдставлялъ, // 10 зв. что по 
вишtписанному дѣлу по малолѣтству tго Сtмtнова и брата tго от 
родствtнниковъ их войскового товариша Максима Яновского да 
лохвицкого козака Павла Овдѣtнка поставлtнъ билъ повѣрtнній 
и сами дt они потому стряпали и тоt дt дѣло на их зависитъ, ибо 
дt і нинѣ оной Яновской тотъ грунтъ в смотрtнії в сtбt имѣtтъ, 
почtму дt tму і в того дѣла бит слѣдуtтъ да к по болѣзни tго tхатъ 
онъ нtвсостоянії, а братъ tго в отлучки на службѣ находится, с 
которого рtпорта копія и в судъ Гtнtралній при ордtрѣ tго яснt
вtлможности прислана. И чтоже оной писаръ Андрtй Сtмtновъ 
Тtрtнътtнко по прописанному tго рtпорту слагалъ тоt дѣло на 
прtдписанного родствtнника своtго воискового товариша Янов-
ского, но чтоб tму Яновскому прtдписанноt рѣшtниt полковой 
лубtнской канцtлярії вислушатъ і на оном в доволствії іли 
нtдоволствії по обикъновtнному порядку подписатся, того в томъ 
рtпортѣ нtдоложtно, а бtз такова полного повѣрtния, какъ отом 
рtшатъ, tму Яновскому обявлятъ, такъ и для того разсматриватъ 
и рѣшитъ нtслѣдуtтъ. Для того tго яснtвtлможности от суда 
Гtнt ралного доношtниtм прtдставлtно било о прtдложtнії паки 
к атаману кошовому, чтобъ тамо призвавъ означtнного писара 
Андрtя и брата tго Елисtя Сtмtновихъ взято // 11 [7, 10] било у 
нихъ в присутствії tго атамана і протчой старшини сказки втом, 
что они такъ помянутоt полковой лубtнской канцtлярії, яко и за 
состояниtм впрtдъ потому дѣлу в судѣ Гtнtралномъ рѣшtнія 
повѣраютъ вислушатъ і на оних в доволствѣ или нtдоволствѣ под-
писатисъ рtчtн ному воисковому товаришу Яновскому и что онъ 
потому дѣлу учинитъ прtкословит нtбудутъ и ту сказку от атама-
на кошового присланоб къ tго яснtвtлможности для отсилки в 
судъ Гtнtралній к подлtжащому опрtдѣлtнію.

На оноt жt суда Гtнtралного прtдставлtниt прошлого 760 
году октябра 12 д. в присланномъ от tго яснtвtлможности в судъ 
Гtнtралній за извѣстиt ордtрѣ написано, яко от tго яснtвtлмож-
ности о взятії в рtчtнних Тtрtнтtнковъ трtбуtмой судомъ Гtнtрал-
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номъ сказки1

1 и присилки оной к tго яснtвtлможности при рtпортѣ 
къ атаману кошовому з старшиною войсковою, курѣнними атама-
нами и совсѣмъ товариствомъ ордtръ послан, точию таковой 
сказки в присилки в судѣ Гtнtралномъ нtбыло, означtнънtй жt 
истtцъ козакъ лохвицкій Гараскtвичъ прошлого 7632

2 году марта 3 
д. поданнимъ в судъ войсковій Гtнtралній доношtниtмъ прtдставляя 
свою по тому дѣлу долговрtмtнную волокиту, просилъ о призивѣ 
к вислушанию // 11 зв. того рѣшtния вишtпрописанного швагра 
ихъ Тtрtнтtнковъ Яновского тѣми дошкуtмими имъ грунтами 
владѣющого, по которому tго Гарасъкtвича доношtнію, яко какъ 
вишtписано бtз подпису назначtнномъ полковой лубtнской 
канцtлярії рѣшнії по прtдписанному дѣлу состоявъшомуся от 
сторони наслѣдников Тtрtнтtнковихъ рtчtнного писара Андрtя м 
брата tго Елисtя, доволства іли нtдоволства оного дѣла разсмо-
триватъ и рѣшит крайнt нtвозможно. Тогожъ 763 году марта от 
2 д. посланним з суда Гtнtралного в Сѣчъ Запорожскую квамъ с 
товариствомъ указомъ вtлѣно, дабы призвавъ означtнного писара 
Андрtя и брата tго Елисtя Сtмtнових Тtрtнтtнковихъ, в присутствії 
атамана кошового и протчой старшини взяли вних въ вишtпропи-
санних обстоятtлствахъ о повѣрtнії прописанному родствtннику 
ихъ воисковому товаришу Яновскому показанного дѣла сказку и 
по взятії оную сказку прислали в судъ воисковий Гtнtралній.

Прошtдшого же априля 30 д. сtго года вишписанній козакъ 
лохвицкій Никита Гараскtвичъ поданнимъ в судъ воисковій Гtнt
ралній доношtниtм прtдставляя о нtприсилки з Сtчѣ Запорожской 
в прописанной силѣ сказки, и что д[ε] онъ затtмъ прt тtрпѣваtтъ 
долговрtмtнно напрасную волокиту, просилъ // 12 [8, 11] потому 
дѣлу надлtжащого разсмотрtнія и опрtдѣлtния.

Того рады по указу tя імпtраторскаго вtличtства і по опрtдѣлt
 нию Гtнtралного войскового суда вtлtно послатъ к вамъ вторично 
сtй указъ і прtдъложитъ дабы ви в силѣ прtждt посланного з суда 
Гt  нtралного и сtго указовъ, призвавъ означtнного писара Андрtя и 
брата tго Елисtя Сtмtновихъ Тtрtнтtнковъ въ присутствії своtмъ 

1 1 Написано над рядком.
2 2 Остання цифра виправлена з 0.
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и протчой старшини взяли вних въ вишt про писанних обстоятtлствахъ 
о повѣрtнії прописанному родствtнику ихъ войсковому товаришу 
Яновскому показанного дѣла сказку и по взятѣ оную сказку присла-
ли в судъ Гtнtралній, і вамъ Войска Низового Запорожского гспдну 
атаману кошовому с товариством о вишtписанномъ исполнитъ посt
му tя імпtраторскаго вtличtства указу. 1764 году июня 16 дня. 
Глуховъ.

Ілия Фурманъ
Алtrандtръ Дублинский

Данило Покорний
Николай Тризна

Фtдоръ Максимовичъ
Яковъ Шаула

Пtтръ Янгорний
Іосифъ Маслов

Воисковій канцtляристъ Дымитрий Козачковский
На скріпах аркушів: Писаръ // Ва // силъ Висоцки
№ 881
Примітка: Полученъ іюля 9 д. 1764 году
13 [9, 12] Сtй указъ оставлtнъ1

3 бtз исполнtнія, потому что судъ 
прtдлагаtтъ указомъ невсылѣ порядковъ в нарушtниt волностtй 
правъ малороссійских а государствtних прівилtгий.
ЦДІАК – Ф. 229. – Оп. 1. – Спр. 96. – Арк. 10 – 12. Оригінал.

№ 44
1764 р., листопада 10. – Указ Генерального військового суду 

Кошеві взяти “сказку” – свідчення з Андрія та Єлисея 
Терентенків про те, що вони повіряють свою справу  

з спадковими грунтами на військового товариша Яновсько-
го та при рапорті надіслати в Генеральний військовий суд. 

№ 1369
14 [13] Указъ tя імпtраторскаго вtличtства самодtржицы всtрос-
сійской зъ войскового Гtнtралнjго суда Войска Низового Запо-
розского господину атаману кошtвому с товариствомъ. По 

1 3 Перша літера виправлена з літери і.
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їмѣючомусъ въ ономъ Гtнералном судѣ дѣлу по иску козака полку 
Лубtнского сотни лохвицкой Никити Гараскtвича зъ умtршимъ 
лохвицкимъ жt козакомъ Сtмtномъ Тtрtнтtнкомъ за завладѣніt 
якобы ним наслѣдиt tго лѣса зъ садомъ, полtм и сѣнокосами въ 
полковой лубtнской канцtлярії произвtдtнному и рѣшенному, а 
по апtлляції оного Гараскtвича въ суде войсковий Гtнералний 
пtрtнtсtнному  за силу високого  tго яснtвtлможности 
високоповtлитtлного гспдна гспдна гtтмана, сtнатора, гtнtралъ-
фtлдмаршала и разних ординовъ кавалtра ордtра по прtдставлtнію 
Гtнtралного войскового суда послtдовавшtму двократно от оно-
го войскового суда указани прtдлагано о висилки показанного 
Тtрtнтtнка находячихся тамо въ Сѣчи Запорожской синовъ tго 
Андрtя и Елисія Тtрtнтtнковъ для вислушанія состоявшогосъ въ 
полковой лубtнской канцtлярії по оному дѣлу рѣшtнія или о взятії 
съ онихъ Тtрtнтtнковъ въ присутствії вашtмъ въ прописаннихъ 
въ онихъ указѣхъ обстоятtлствахъ о повѣрtнії ними родствtннику 
ихъ войсковому товаришу Яновскому показанного дѣла скаску и 
по взятії б ви оную скаску въ судъ воисковий // 14 зв. Гtнtралний 
прислали, точію потtмъ указамъ никакова исполнtнія нtучинили 
и зачtмъ суду войсковому Гtнtралному знатъ нtдали.

А прошлого октябра 27 д. истtцъ козакъ Никита Гараскtвичъ 
поданнимъ въ судъ войсковий Гtнtралній доношtниtм мtжду 
протчtмъ прtдставилъ, что дt помянутихъ Тtрtнтtнковъ ни самих 
зъ Войска Коша Запорозского, а нѣ от них повѣрtнного съправ-
никъ вѣрующимъ донинѣ невисланно на одну tму истцу Гарскtвичу 
волокиту и убитки и просилъ отомъ въ Гtнtралномъ войсковом 
судѣ разсмотрtнія. И по указу tя імпtраторскаго вtличtства и по 
опредѣлtнію Гtнtралного войскового суда вtлtнно послат къ1

1 сtй 
трtтичнои указъ и прtдложит, дабы ви по получtнії сtго указа въ 
силѣ прtждt посланних изъ суда Гtнtралного и онои указовъ, 
означtннихъ Андрѣя и Елисtя Тtрtнтtнковъ въ присутствії своtмъ 
и протчtй старшини взяли съ онихъ Тtрtнтtнковъ въ прописанних 
въ прtжних указѣхъ обстоятtлствах о повѣрtниї ними обявлtнному 

1 1 Аркуш пошкоджено на одне слово.



90

родствtннику ихъ войсковому товаришу Яновскому показанного 
дѣла // 16 [14, 15] скаску и по взятиї оную скаску прислали въ судъ 
войсковий Гtнtралний или самих ихъ вислали въ судъ Гtнtралний 
для вислушанія прtдпомянутого рѣшtнія и господину атаману 
кошtвому Войска Низового Запорозского с товариствомъ о 
вишtписанномъ исполнит посему tя імпtраторскаго вtличtства 
указу. 1764 года ноябра 10 д.

Ілия Фурманъ
Алtrандtръ Дублинский

Владимир Губчицъ
Яковъ Огроновичъ

Іванъ Нtсмtлѣи
Василъ Шрабгtнар

Василъ Жучкtвич
Писаръ Василъ Висоцки 

Войсковій канцtляристъ Роман Григоровичъ
№ 1369
16 зв. В дѣло Андрtя Сtмtновича, котороt во внутрtных tст.
ЦДІАК – Ф. 229. – Оп. 1. – Спр. 96. – Арк. 14, 16. Оригінал.

№ 45
1765 р., серпень. Санкт-Петербург – Лист кошового отамана 

Петра Калнишевськогоа до військового судді Павла  
Головатогоб про заготівлю сіна, наказ отаману Коренівського 

куреня приберегти речі покійного козака Андрія  
Кривецькогов, котрий мав борг перед бунчуковим  

товаришем Максимом Яновським
138 Високородній гспдн воисковій судія Павел Фролович  

ис товариством 
Мої всегдашніе благодітели

Ваше писаніе чрез нарочних Павла Зайвого и товарища сего июля 
против 22 да чрез Киев отом же 27 чисел получил и о иміючихся 
в Войске извістиях и происходящих обстоятелствах с писма і ис 
приложеній при оном извістен, о напрасно следовавших от нена-
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вистников на старшин і на протчиїх представленій, что також по 
репорту полковника гардового, которого копія сюда приложена, 
иміет быть от мене здесь кому надлежит обявлено. По оному ж 
писму обявляю, ежели для войскового табуна в Солоной или в 
других містах на той стороні Дніпра приготовить сіна трав не до-
статочно, так где возможно приуготовленіе учинить токмо б без 
утісненія козаков сидящих зимовниками і причиненія обид стро-
жаише смотрителям приказивать.

Вашего високородия моїх всегдашних благодетелей доброжела-
тель и слуга всегдашний атаман кошовій Петр Калнишевский

1765 году
Августа1

1 д.
С.-Пітербург //
138 зв. Воисковій товариш Максим Яновский здесь представлял 
мні, что швагир его Андрей Семенович Кривецкий должен раз-
ними у его заборами денег болше ста рублей, о коем долгу на что 
брал подал реестр і что по извістію он Андрей Семенович умре 
просил, чтоб с имущества по нем оставшогось был удоволствован, 
которое до приезда его без роздачи удержано, а сверх того обявил, 
когда де бил обявленной Яновский в 764 году в Січі за доправкою 
у него Семеновича долгу то еще он Семенович взял в его Янов-
ского пістолети італианской работи. Више писанной реестр здесь 
оставлен а вам обявляется атаману куреня Коренівского отом обя-
вивши приказать, чтоб он если по смерти више писанного Семе-
новича, что с имущества и скота осталось до приезда реченого 
Яновского в Січ удержал под відомом куреня без роздачи.
Примітка: По. 1765 году октябра 8 д.
ЦДІАК – Ф. 229. – Оп. 1. – Спр. 175. – Арк. 138. Оригінал.
Опубліковано: Петро Калнишевський та його доба. Збірник документів та 
матеріалів – К., 2009. – С. 197 – 198.

1 1 Число не вказано.
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№ 46
1768 р., червня 2. Самара. – Лист отамана Коренівського  

куреня Грицька Довбиша кошовому отаману Петру Кални-
шевському про неможливість з’ясувати місце знаходження 
майна покійного Андрія Товстика, оскільки на час смерті  

отаманом в курені був Грицько Вивід
18 [13, 17] Вtлможний и високородній гспднъ високомилости-

вий патронъ і батку Пtтръ Ивановичъ
Писмо вtлможности вашtй сtго июня 1 дня получилъ, в которомъ 
от вашtй вtлможности мнѣ притвtрждtно, чтобъ за покойного 
Андрtя Сtмtнова Товстика имущtство я далъ знатъ гдt оноt на-
ходится испродано или нtтъ. Чрtзъ сиt вашtй вtлможности до-
ношу, я тогда атаманомъ в курtнѣ нtбилъ, какъ онъ Товстикъ 
прtдставился и за tго имущtствj гдt оноt дtвалосъ нtзнаю, а билъ 
в тt пори атаманомъ в курtнѣ Корtнѣвскомъ Грицко Вивѣдъ, ко-
торой отомъ имущtствѣ знатъ можtтъ гдt оноt, спродано ли tго 
брату Елисtю либо за tго покойного ради поминовtния на цtркви 
отдано и отомъ писмt, котороt от вашtй вtлможносты с 
Пѣтtрбурха писано надtюсъ онъ ізвѣстtнъ. Для лутчого жъ 
увѣрtнія я к вашtй вtлможности самъ самоскорѣйшt приtхатъ 
имtю, жtлаю вашtй вtлможносты в множайшиt лtта здравия и 
щасливѣйшого повtдtнія привсtможайшtмъ уклонѣ пожизнъ 
прtбиваю.

Вtлможности вашtй високомилостивого патрона і батка моtго 
всtнижайший слуга

Грицко Довбишъ
1768 году
Іюня 2 дня
Самар.
Примітка: П. іюня 5 д. 1768 году.
ЦДІАК – Ф. 229. – Оп. 1. – Спр. 96. – Арк. 18. Оригінал.
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№ 47
1768 р., червня 3. – Ордер Коша кальміуському, самарському, 
кодацькому, перевізькому, бугогардовому і протовчанському 

полковникам знайти брата Андрія Семеновича Товстика 
Єлисея та відправити до Коша. № 2081, 2082, 2083, 2084, 

2085, 2086
17 [16] До всѣхъ полковниковъ орд[tр]ы

Для нѣкоторой з гспдном бунчуковим товарищtмъ Яновъскимъ 
росправы козакъ курtня Корtнѣвского Елисtй Сtмtновъ, братъ 
Андрtя Сtмtновича Товъстика, крайнt в Сѣчи потрtбtнъ. Для того 
повtливаtтся вамъ tжtлы означtнный Елисtй Сtмtновъ в вашtм 
вѣдомствѣ сыщtтся, оному заразъ давъ подводу прислать tго до 
Коша. 1768 году іюня 3 дня.
№
2081 до калмиюского
2082 до самарского
2083 до кодацкого
2084 до пtрtвѣзкого
2085 до гардового
2086 до протовчанского
ЦДІАК – Ф. 229. – Оп. 1. – Спр. 96. – Арк. 16. Чернетка.

№ 48
1768 р., червня 13. – Лист Коша кодацькому полковнику 

знайти в селі Кам’янка брата покійного військового писаря 
Андрія Товстика Єлисея та відправити його в Кіш. № 2214

19 [14, 18] 2-Благородний гпднъ полковникъ кодацкой1

1  
з старшиною-

2

2 
Прtд симъ посланним к вам от Коша оръдtром вtлtнно помtршого 
воискового бившого пѣсара Андрtя Сtмtнова Товстика брата 
Елысtя вовсtм вtдомствѣ вашtм сыскиват і за сиском прислатъ 
tго в Кош, а ннѣ в Кошѣ ізвѣстно, что онои Елисtй находитца 

1 1 Написано над рядком замість закресленого самар.
2 2 Написано замість закреслленого До кодацкого полковніка.
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вtдомства 3-самарского в-
1

3 5-села2

4 Камянки въ школѣ
3

5 которой4

6, 
7-что то сtло от васъ нtвдалъ

5

7 імѣtтся, вы с получtнія сtго зараз 
от тол взяв прислат до Коша всtнtотмѣнно 9-с пtрвою оказиtю6

8 
пtвною-

7

9, понtжt при Кошѣ до нtго дѣло простираtтца, по кото-
рому дtлу9 бунчуковій товаришъ tго ждtтъ.

Вашъ доброжtлатtлъ
1768 году
Іюня 13 д.
№ 22148

10

ЦДІАК – Ф. 229. – Оп. 1. – Спр. 96. – Арк. 19. Чернетка.

№ 49
1768 р., червня 16. – Ордер Коша товаришу Коренівського 
куреня Григорію Виводу надати відомості стосовно майна 

покійного військового писаря Андрія Товстика. № 2242
20 [15, 19] Ізъ Коша Воіска Запорожского Низового товаришу9

1 
курtня Корtнѣвского Григорию Вивjду

Ордtръ
Кошу надлtжитъ имѣтъ справъку j смtрти воискового писара 
Андрtя Сtмtнова Товстика курѣнного Корtнѣвского, колишнимъ 
числомъ осталосъ зъ имѣния tго, яко то при зимовнику скота ро-
гатого10

2, лошадtй, такъжt ружжи, фантя и готовихъ дtнtгъ, и гдѣ 
оноt дѣвалосъ и ннѣ находится, вамъ tлико под врtмя смtрти 

1 3 Написано над рядком замість закресленого вашtго; далі закреслено въ.
2 4 Виправлено з селѣ.
3 5 Написано на лівому полі замість закресленого ъ Камъянкѣ в Старомъ 
Кодакѣ.
4 6 Написано над рядком замість закресленого до самого.
5 7 Написано на лівому полі.
6 8 Далі закреслено осtню.
7 9 Написано над рядком.
8 10 На лівому полі вздовж аркуша закреслено По указу tя вtличtства госу-
дарыни импtратрицы.
9 1 Далі закреслено того Воіска.
10 2 Далі закреслено овtцъ.
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оного Товстика в курtнѣ Корtнѣвскомъ атаманомъ будущtму 
повtлѣваtмъ о всtмъ томъ tго Товстика імѣниї спорадив 
самосправедливѣшt1

3 на писмѣ показаниt прислатъ в Кошъ іли къ 
дачи от оного пtрсонално въ Кошѣ // 20 зв. 2

4 явитис какъ 
найскораt.
1768 году
Іюня 16 д.
№ 2242
ЦДІАК – Ф. 229. – Оп. 1. – Спр. 96. – Арк. 20. Чернетка.

№ 50 – 51
1768 р., червня 16. – Донесення брата Андрія Товстика  

козака Коренівського куреня Єлисея Крилецького Кошеві 
про передачу справи зі спадковим грунтом бунчуковому  
товаришу Максиму Яновському; копії уступного запису  

та свідоцтва про передачу Єлисеєм Крилецьким спадкового 
грунту бунчуковому товаришу Максиму Яновському.

21 [16, 20] В Кошъ Войска Запорожского Низового вtлможному 
и високородному гсдну атаману кошtвому Пtтру Ивановичу 

Калнышtвъскому зъ високопочтtнъною войсковою старъшиною 
и курѣнъными атаманами

Доношtниt
В Кошъ Войска Запорожского Нызового от малоросъсийской 
бывшой Гtнtралной канцtляриїа на прtдставлtниt в тую канцt
лярию от Генералъного суда присланънимъ ордеромъ бывшого 
гетъмана малороссииского гспдна генерала, графа, сенатора и 
ковалера Кирила Григориевича tго сиятелства Разумовскогj, ве-
лено мене з братомъ моїмъ Анъдрѣемъ выслать для вислушания 
приговора учинtнъного в полковой Лубенской канъцеляриї, а по-
томъ и в Гtнtралномъ судѣ по иску Никиты Гаращенъка и tго 
сестри Марины Гарасковны, проживаючихъ в Лохвицѣ за лѣсъ и 
полt под селомъ Василками состоящыи на насъ по отцу козака 

1 3 Написано на лівому полі
2 4 Далі закреслено явится бtзъ
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лохвицкого Семtна Теренътиtва съпадаючого, которий лѣсъ ннѣ // 
21 зв. во владѣниї зятя мого бунъчукового товариша Маrима Янов-
ского находится, но за моtю в походъ отлучкою, а старшого брата 
Анъдрѣя обложною болѣзнию (с которой ужt и умрt) 1

1 в томъ 
малороссийскомъ Генералномъ судѣ явится било невозможно и 
отомъ з Сѣчи Запорожской отрtпортованъно. Зачимъ и показанъноt 
дѣло по доиску означенъного Гаращtнка и tго сестри остается и 
поднесъ от стороны моей в невислушанії и показаниї на тѣ суда 
нѣкакого доволъства и нtдоволства, а яко я в нарадѣ от того Коша 
Войска Запорожского посилкою къ исполнению повелѣнъного и 
ннѣ нахожусъ, затѣмъ ннѣ отлучится отселъ крайне невозможно. 
Чего ради тѣхъ судов полкового лубенскогоб и Гtнtралного войско-
вого рѣшtнии вислушать и на ониt доволство или нtдоволство от 
мене показать и всякиt апъприщийниt доношtния и челобитния 
подавать до крайнего всего того дѣла окончаныя, гдt подлежати-
метъ дохождениt имѣтъ, зятю моtму означенъному Яновскому 
вовъсемъ повѣряю и что онъ учинить, нивчtм // 22 [17, 21] пре-
кословить я нtбуду. Для того оного Коша Войска Запорожского 
всенижайшt прошу в завѣрtниt моtго сего полномочия дать з 
оного Коша Войска Запорожского tму зятю моему бунчуковому 
товаришу Маrиму Ивановичу сину Яновскому за пtчатью войско-
вою виписъ.

Козакъ курtня Корtнѣвского Елисtй Крилtцкий
1768 году
Июня 16 д.
Примітка: Подано іюня 18 д. 1768 году
ЦДІАК – Ф. 229. – Оп. 1. – Спр. 96. – Арк. 21 – 22. Оригінал.

№ 51
23 [18, 22] Тисяча сѣмсотъ шtстъдtсятъ осмого году июня 

шtстнадцятого дня
Всякому суду и праву и кому осtмъ потрtба указана бъ впрtдъ 
вѣдатъ, симъ моїмъ вѣ чистимъ доброволни[м] записомъ обявляю, 

1 1 Дужки автора.
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что я по смtрти своtго отца полку Лубtнского козака города 
Лошвицѣ [!] Сtмtна Тtрtнтиtва наслѣдникъ до tго нtдвижимихъ 
добръ tдинъ остался і въ разсуждtніи того, что зятъ мой бунчу-
ковий товаришъ Маrимъ Ивановъ синъ Яновский всякою мнѣ из 
малихъ м[нt] лѣтъ благодѣяніиt чинилъ и нинѣ дѣлаtтъ до всѣхъ 
нашt[и] спадаючихъ отчtскихъ и матtристихъ добръ tго Яновско-
го унаслѣждая здаю и вливаю tму всt своt право таково каково я 
имѣтъ по наслѣдству должtнъ, тоtстъ двор в городѣ Лохвицѣ 
смѣжной съ tдной стороны козака Павл[а] Овдѣtнка, а другой 
асаула сотtнного Василя Торанскаго, съ трtитой и чtтвtртой сто-
ронъ улицѣ поля и лѣси, такъ н[tс]порниt, яко и спорниt, о кото-
ромъ стѣхъ дѣло по судам[ъ] малороссіиискимъ по иску Никити 
Гаращtнка зъ tго сtстро[ю] состоїтъ, о какомъ спорно и полно-
мочию tму Яновскому от мtнt данно. Къ тѣмъ всѣмъ добрамъ 
моїмъ tго Яновского и tго потомство унаслѣждая в полноt і 
вѣчистоt tго владѣніt симъ моїмъ писаниtмъ зъ добро[й] моtй 
волѣ утвtрждаю, а сtбt во вся отдаляю от того и никакова права 
впрtдъ ныкогда, чтобъ спадано на мtнt нtоставляю, в завѣрtніt 
того при подписанії моtмъ упросилъ і свидитtлtй о подписt ихъ 
рукою и приложtниtм[ъ] пtчатtй сиt писмо даю.

Козакъ курtня Курtнѣвского Елисtй Кривtцкий
Присtму уступному листѣ билъ і по прошtнию козака курtня 
Корtнѣвского Елисtя Кривtцкого во свидитtлство подъписался 
воисковии товаришъ Василъ Мадtровский при пtчаты своtй.

Мѣсто пtчати
При даче сtго уступного запису билъ и во свидитtлство с прило-
жtниtм пtчати подписался Воиска Запорожского пtрtводчикъ 
Андрtй Константинова.

Мѣсто пtчати //
23 зв. При сtй уступнои записи билъ і во свидѣтtлство с прило-
жtниtм своtй пtчати подписался сотникъ абшtтованій Григорій 
Павлtнко.

Мѣсто пtчати
По указу tя импtраторскаго вtличtства в Кошѣ Воиска Запорож-
ского Низового вишtписаній уступній запис от козака оногож 
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Воиска курtня Корtнѣвского Елисtя Кривtцкого гспдну бунчуко-
вому товаришу Маrиму Яновскому данії імъ самимъ Кривtцкимъ 
билъ прtдставлtнъ съ прошtниtмъ в лутшую довѣрtнность и 
твtрдостъ на спокоиное и вѣчноt tму Яновскому съ потомкамы 
владѣніt конфирмациї. Для того в Кошѣ Войска Запорожского 
Низового опрtдѣлtнно, по писаніи уступніии записъ принявъ и 
списавъ съ tго в протоколъ от слова до слова копию, видатъ за 
подписомъ рукъ и притиснtниtмъ воисковои пtчати tму гпдну 
бунчуковому товаришу Маrиму Яновскому обратно, якоя записъ 
онъ Яновскии должtнъ для конфѣрмации в силѣ мал[о]россіискихъ 
правъ і в судѣ зtмскомъ повѣту ромtнского прtдставитъ. 1768 году 
июня 21 д.

В подлѣнномъ тако:
Воиска Запорожского Низового атаманъ кошtвий Пtтръ 

Калнишtвский
Воисковий судя Андрtй Носанъб

Воисковии писар Іванъ Глобав

Мѣсто пtчаты
№ 2318 В. Н. За.
На скріпах аркушів: С подлѣнним сводилъ // воисковий 
канцtляристъ Григорtй Волданский
ЦДІАК – Ф. 229. – Оп. 1. – Спр. 96. – Арк. 23. Копія.

№ 52
1768 р. червня 18. – Рапорт полкових кодацьких старшин  

Василя Пугача та Івана Полбенського Кошеві  
про відсутність брата Андрія Семенова Єлисея в Кодаку,  

а наявність останнього на проживанні в Кам’янці
25 [20, 24] В Кошъ Войска Запорожского Низового

Покорній рtпортъ
Напротивъ получtнного изъ Коша Войска З[а]порожского Низо-
вого ордtра о Елисtю Сtмtнову, брату Товстикову, всtпокорнѣйшt 
доно[шу] симъ, что tго въ вѣдомствѣ здtшнtмъ нtтъ, а какъ до-
волно извѣстно находится проживатtлствомъ в Камянки, что про-
тивъ Кодаку при тамошнtй школѣ.
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Полковыt старшины
Василъ Пугачъ

Іванъ Полбtнский
1768 года
Іюня 18 дня
Примітка: П. Іюня 21 1768 году.
ЦДІАК – Ф. 229. – Оп. 1. – Спр. 96. – Арк. 25. Оригінал.

№ 53
1768 р., червня 21. – Наказ Коша козачому отаману села 
Кам’янки Карпу Наружному повернути всі забрані речі  
в брата покійного військового писаря Андрія Товстика 

Єлисея. № 2275
24 [19, 23] Атаману козачому1

1 сtла Камянки Карпу Наружному
Приказъ

При взятиї тобою2

2 и отправшѣ 3-в Кошъ
3

3 Елисtя брата покойно-
го писара войскового Андрtя Сtмtнова Товстика4

4 забратыt тобою5

5 
у нtго вtщи всѣ отъ мала до вtлика возвратитъ tму Елисtю бtзъ 
задtржно повtлѣваtмъ. 1768 года іюня 21 дня.
№ 2275
ЦДІАК – Ф. 229. – Оп. 1. – Спр. 96. – Арк. 24. Чернетка.

1 1 Написано над рядком замість закресленого громадскому.
2 2 Написано над рядком замість закресленого Елисtя брат.
3 3 Написано над рядком.
4 4 Далі закреслено от толъ.
5 5 Написано над рядком замість закресленого вами.
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№ 54
1768 р., червня 24. – Ордер Коша самарському полковнику 

Дмитру Кулику знайти бувшого курінного отамана 
Куренівського куреня Григорія Вивода, що проживав  

в Самарі та відправити до Коша задля з’ясування долі майна 
покійного військового писаря Андрія Товстика. № 2329

26 Гспдну полковныку самарскому Дмытру Кулику 
зъ старшиною

Ордtръ
Ізъвѣстно в Кошѣ, что курtня Корtнѣвского товаришъ Григорый 
Виводъ находится нынѣ въ Самарѣ. Кошу жъ надлtжитъ имѣть 
справку по смtрти войскового писаря Андрtя Сtмtнова Товъстика 
курѣнного Корtнѣвского: коли, кимъ числомъ нtго1

1 осталосъ зъ 
имѣния tго, яко то при зимовныку скота рогатого, лошадtй, такъжt 
ружъжя, фантя и готовых дtнtгъ и гдѣ оноt дѣвалосъ і нынѣ на-
ходится, и яко онъ Выводъ в тоt врtмя находился в курtнѣ атама-
ном и о всtм томъ обстоятtлно знать можtтъ. Того ради вамъ 
повt лѣваtмъ, буди оной Вивод в Самарѣ находится заразь обявыть 
tму, чтобъ онъ 2-для учинtнія-

2

2 отомъ tго Товстика імѣниї 3-справки 
прислалъ до Коша в самои скоросты, ібо tго бунчуковій товаришъ 
гпдинъ Яновский дожидаtтъ

3

3. 1768 году іюня 24 д.
№ 2329м За. В. Н.
ЦДІАК – Ф. 229. – Оп. 1. – Спр. 96. – Арк. 26. Відпуск.

1 1 Написано над рядком.
2 2 Написано над рядком замість закресленого овсtмъ.
3 3 Написано над рядком замість закресленого самосправtлнѣишоt на писмѣ 
показаниt поручит вамъ для присикы в Кошъ, якоt і прислать вам бtз 
замtдьлѣния ілы отдачи оного пtрсонално въ Кошѣ явился, какъ най-
скоряt.
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№ 55
1768 р. липня 1 – Ордер Коша самарському полковнику  

Дмитру Кулику про пошук в Самарі та в зимівнику колиш-
нього курінного отамана Коренівського куреня Грицька  

Вивода задля з’ясування долі майна покійного військового 
писаря Андрія Товстика. № 2404

27 [22, 26] Гспдну полковнику самарскому Дмитру Кулику  
зъ старшиною

Ордtръ
Прошtдшого іюня от 24 д. сtго году посланнымъ къ вамъ съ Коша 
ордtромъ вtлtно курtня Корtнѣвского товариша Григорія Вывода 
буди онъ Самарѣ находится, обявитъ ему, чтоб онъ для учинtнія о 
имѣнії покойного войскового писара Андрtя Сtмtнова Товстика 
справки приtздилъ до Коша въ Самар скорости, въ силу коtго 
ордtра нtтолко въ приtздѣ оного Вывода, но нижt репорта отомъ 
отъ васъ по сіt врtмя въ присылки нtимѣется, а яко гспднъ бунчу-
ковый товаришъ Яновскій1

1 и по сю пору tго Вывода приtзда 
дожтдаясъ намъ бtзпрtстанно отомъ докучаетъ. Того ради вамъ 
повtлѣваtмъ за полученіtмъ сего заразъ буди оный Вывод тамо въ 
Самарѣ находится, то обявитъ по показанному буди ж tго тамо 
нѣтъ, то1 отомъ репортоватъ. За онымъ жt Выводомъ2

2 до tго зи-
мовника въ самой скорости къ обявленію ему отомъ, чтоб нимало 
нtмtдля тотъ часъ приtгдtлъ // 27 зв. до Сѣчи нарочного по-
слатъ.
1768 году іюля 1 д.
№ 2404.
ЦДІАК – Ф. 229. – Оп. 1. – Спр. 96. – Арк. 27. Чернетка.

1 1 Далі закреслено и.
2 2 Далі закреслено въ самой ско.
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№ 56
1768 р., липня 8. – Рапорт самарського полковника Дмитра 

Кулика Кошеві про отримання ордеру стосовно пошуку  
в Самарі товариша Куренівського куреня Грицька Вивода 

та відправку його до Коша
29 [24, 28] В Кошъ Войска Запорожского Низового

Репортъ
Jрдtръ вторичній Коша Войска Запорожского Низового сtго июля 
8 д. о висилки в Кошъ товариша курtня Корtнѣвского Григория 
Ви вода для прописанной в томъ ордtрѣ надобности получtнъ. А 
понtжt обявлtнънои Виводъ попрtжнtму ордtру в Самарѣ сисканъ 
і сtго июля 9 д. з данънимъ tму рtпортомъ отправлtнъ в Кошъ. 
Гдѣлъ онъ і поннѣ находится намъ нtвѣстимо, очtмъ покорнѣйшt 
рtпортуtмъ.

Полковникъ самарский Дмитрий Куликъ зъ старшиною
1768 году
Июля 8 д.
Примітка: П. іюля 15 д. 1768 году.
29 зв. На конверті: Въ Кошъ Воиска Запорожского Низоваго
Рtпортъ

Залишки печатки
ЦДІАК – Ф. 229. – Оп. 1. – Спр. 96. – Арк. 29. Оригінал.

№ 57
1768 р., липня 14. – Ордер Коша самарському полковнику 
Дмитру Кулику знайти в Самарі чи в зимівнику товариша 
Коренівського куреня Грицька Вивода і відправити до Січі 

для з’ясування долі майна покійного військового писаря 
Андрія Товстика та пояснити відсутність рапортів з цього 

приводу на попередні ордери. № 2615
28 Гпдну полковнику самарскому Дмитру Кулику зъ старшиною

Ордtръ
Посланными къвамъ от Коша двома ордерами вtлtно, куреня 
Куренѣвского товариша Григорія Вывода буди онъ въ Самарѣ на-
ходится обявитъ ему, чтоб онъ для учинtнія в имѣниї покойного 
войскового писара Андрtя Сtмtнова Товстика справки приtздилъ 
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до Коша въ самой скорости буди жъ tго или1

1 тамо нѣтъ то онъ 
репортоватъ, за нимъ жt Выводомъ до его зимовника въ самой 
скорости къ обявленію ему отомъ и чтобъ нимало немедля тотъ 
час приtздилъ до Сѣчи нарочного послатъ. А яко2

2 по тѣмъ нашимъ 
повtдѣніямъ и по сю пору от васъ нtтолко1 въ исполнtниї3

3 и 
неисполнениї о ниже репортовъ въ при4

4сылки о получени тѣхъ 
нашихъ повtлѣний здtсъ неимѣtтся. Бунчуковый же товаришъ 5

5 
гспднъ Яновский дожидаясъ // 28 зв. того скучаетъ и намъ бtз-
прtстанно отомъ приходя прозбу въ скорѣйшомъ оного Вывода до 
Сѣчи прtздѣ заноситъ. Того ради повtлѣваемъ вамъ съ получtния 
сего нимало немедля тотъ часъ учинитъ о немъ Выводі выправку 
и буди в Самарѣ находится, то обявитъ по ввишtписанному буди 
жъ нѣтъ, то нарочного тотъ же6

6 часъ въ tго зимовникъ къ обявленію 
ему отомъ и чтобъ какъ найскорѣйше приtздилъ до Сѣчи отпра-
витъ, а зачимъ по сіе время і васъ на прtжніt повtлѣнія наши 
исполнtнія никакова вами не учинено или и учинено да не репор-
товано, отомъ прислатъ до Коша отвѣтъ. 1768 году іюля 14 дня.
№ 2615
ЦДІАК – Ф. 229. – Оп. 1. – Спр. 96. – Арк. 28. Чернетка.

№ 58
1768 р., липня 22. – Рапорт самарського полковника Дмитра 

Кулика Кошеві про відправку товариша Коренівського  
куреня Грицька Вивода до Січі згідно першого ордеру,  

його пошук в зимівнику та з обіцянкою відрапортувати  
про результат. № 29

30 [25, 30] В Кошъ Войска Запорожского Низового
Рtпортъ

Трtтіи ордtръ Коша Войска Запорожского Низового сtго тtчtнія 
19 д. о висилки в Кошъ товариша курtня Корtнѣвского Григория 

1 1 Написано над рядком.
2 2 Далі закреслено и по прtжнему нипосему.
3 3 Далі закреслено ин.
4 4 Далі закреслено сил.
5 5 Далі закреслено Яновскій.
6 6 Далі закреслено т.
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Вывода для прописаннои в тtхъ ордtрах надобности получtнъ, а 
понtжt онъ Вивод въ виполнtніt tщt пtрвого ордtра в Самарѣ 
сисканъ и сtго тtчtнія 2 д. з даннимъ tму от насъ рtпортомъ в 
Кошъ отправлtнъ, а на вторичній ордtръ о нtизвѣстномъ намъ гдt 
находится и в Кошѣ зачимъ въ отправлtннимъ tго пtрвимъ 
рtпортомъ нtявился мtдлитtлствѣ сtгожъ тtчtнія 8 д. рtпортъ в 
Кошъ посланно, нинѣжъ яко здt въ Самарѣ помянутіи Виводъ 
нtсискиваtтся, въ зимовникъ tго с обявлtніtмъ о скоромъ в Кошъ 
приtздt нарочнои отправился и что за поворотомъ з зимовника 
нарочного явится в Кошъ рtпортованно будtть, очtмъ съ покорно-
стию рtпортуtмъ.

Полковникъ самарский Дмитрий Кулик зъ старшинjю
1768 году
Июля 22 д.
№ 29.
Примітка: Пол. іюля 27 д. 1768 году.
ЦДІАК – Ф. 229. – Оп. 1. – Спр. 96. – Арк. 30. Оригінал.

№ 59
1768 р., жовтня 5. – Лист бунчукового товариша Максима 
Яновського кошовому отаману Петру Калнишевському  
з проханням надати при донесенні Єлисея Кривецького  

про відчуження спадкового грунту випис щодо цього
31 [26, 30] Вtлможний и високородний гспднъ Пtтръ Ивановичъ

Високомилостивой патронъ
Нtобходимо потрtбно мнѣ по иску моtму вашtй вtлможности 
извtстному поданного в битностъ мою в Сѣчи Запорожской от 
козака курtня Корtнѣвского Елисtя Кривtцкого въ Кошъ о уступ-
ки мнѣ грунтовъ на tго спадаючихъ доношtния. Для того вашtй 
вtлможности въсtпокорнѣйшt прошу с оного доношtния с под-
писомъ вашtй вtлможности и с приложtниtмъ войсковой пtчати 
видатъ виписъ.

Вашtй вtлможности високомилостивого патрона моtго покор-
ний слуга и кумъ Максимъ Яновский
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1768 году
Октябра 5 д.
Примітка: П. Ок. 25 д. 1768 году.
ЦДІАК – Ф. 229. – Оп. 1. – Спр. 96. – Арк. 31. Оригінал.
Опубліковано: Петро Калнишевський та його доба. Збірник документів та 
матеріалів – К., 2009. – С. 205.

№ 60
1768 р., жовтня 8. – Лист бунчукового товариша Максима 
Яновського військовому писареві Івану Глобі з проханням 
надати при донесенні Єлисея Кривецького про відчуження 

спадкового грунту випис щодо цього
32 [27, 31] Високомилостивой гсдръ Иванъ Яковлtвичъ

Милостивонадtжний патронъ и благодѣтtлъ
По имѣючомусъ в коллtгиї Малороссійскойа и в судѣ Гtнtралномъ 
вамъ високомилостивому гсдру извtстному моtму дѣлу, нtобходимо 
потрtбно поданного в битностъ мою в Сѣчи Запорожской от ко-
зака курtня Корtнѣвского Елисtя Кривtцкого, Товстикового брата, 
в Кошъ о уступки мнѣ грунтовъ на tго спадаючих доношtния. Того 
ради васъ милостивонадtжного патрона и благодѣтtля 
всtпокорнѣйшt прошу с оного доношtния с подписомъ tго 
вtлможности гспдна кошtвого и старшинскимъ и с приложtниtмъ 
войсковой пtчати видатъ и чрtзъ сtго вручитtля виписъ.

Васъ високомилостивого гсдра моtго и надtжного патрона по-
корний слуга Макимъ Яновский

1768 году
Октября 8 д.
ЦДІАК – Ф. 229. – Оп. 1. – Спр. 96. – Арк. 32. Оригінал.
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№ 61
1768 р., жовтня 30. – Випис Коша Війська Запорозького  

бунчуковому товаришу Максиму Яновському про передачу 
йому спадкових грунтів братом покійного військового  

писаря Андрія Товстика Єлисеєм Кривецьким для розбору 
справи в суді з лохвицьким жителем Микитою Гаращенком 

(Гараскевичем). № 3609
33 [28, 32] По указу t. і. ва. Коша Войска З. Н. данна мною1

1 сия 
по[лку] Лубtнского бунчуковому [това]ришу Маrиму Яновскому 
в ныжtслtдующtй нинѣ 2прошtдшого іюня-

2

2 8 д. Воиска З.3

3 курtня 
Корtнѣвского Ели[сtй] Кривtцкій4

4 просилъ в Кошѣ Воиска 
Запор[ожского] Н. поданным от нtго5

5 вѣрующым доношtниtм1, 
что по имѣючtму[съ] в судѣ воисковом Гtнtралном 6

6 Никыти 
Гаращtнка і tго сtстри Марини Гарсковни проживаю[щtй] в 
Лохвицѣ иму за лѣсъ и полt под сtлом Василками состоящtй, 
якоби на tго 7-Гаращtнка і сtй tго-

7

7 ст[оя]чий8

8 и о протчtм, для 
отвѣту tму Елисtю Кривtцкому за отлучкою по командирацію с 
Воиска в поход явитца в суд Гtнtралный нtво[з]можно, а и то 
вѣряtт потому дѣлу9

9 гдt надлtжитъ хождtную імѣтъ судную, а 
tй говорит доношtнія подават в доволствію ілы в нtдоволствию3 
// 33 зв. подпѣкатца 11-зятъ10

10 tго-
11

11 малоросійский полку лубtнского 
бунчуковому товаришу Максиму Яновскому, что он Яновскій по 
тому дѣлу учинял втом он Кравtцкий прtкословіт нtстанt12

12 на 

1 1 Написано над рядком.
2 2 Написано на лівому полі замість закресленого о[к]тябра 1.
3 3 Далі аркуш пошкоджений на одне слово.
4 4 Далі закреслено поданным в доношtныtм прtдставил и.
5 5 Далі закреслено писанtй.
6 6 Далі закреслено лохвиц.
7 7 Написано над рядком замість закресленого Елисtя Кривtцкого і брата 
tго ум[tр] шаго Андрtя Сtмtнова Кривtцкий ж.
8 8 Далі закреслено которои лѣсъ ннѣ во владиныю t.
9 9 Далі закреслено въ tго.
   10 Далі закреслено дtдѣ.
   11 Написано над рядком; далі закреслено родной.
   12 Виправлено з нtстану.
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коѣм 1

13 вѣрующым доношtніtмъ онъ Кравtцкии просил того2

14 
доношtнія приняв к дѣлу сообщытъ, а для вѣроянія с того3

15 
вѣрующаго доношtнія урядовую випис видат і по вышtписанному 
16-Вои. З. козака-

4

16 Кривtцкого прошtныю5

17, а по опрtдѣлtнію 
Коша Вои. З. Н. для выписи в согласіt указов і прав с подписом6

18 
і приложtніtм пtчаты войсковой tму Яновскому в вышtписанных 
обстоятелствах данна7

19. 1768 году октябра 30 д.
ЦДІАК – Ф. 229. – Оп. 1. – Спр. 96. – Арк. 33. Чернетка.

№ 62
[1768 р., кінець жовтня – початок листопада] – Лист Коша 

бунчуковому товаришу Максиму Яновському 
з повідомленням про відправку останньому 

потрібного випису
34 [29, 33] Самоприятный гсдръ

Маrым Івановічъ
Два ваши писма я імѣл[ъ] чtстъ получитъ по которим[ъ] какь з 
надобного вам доношt[ния] выписъ за подписом8

1 і воисково[ю] 
пtчатю присtм 9

2 посилаю, такъ і по протчtмъ 10

3 при моtм 11

4 вам 12

5 
уклонѣ доброжtлатtлtнъ13

6 прtбуду.
Вашtго вис. благоприятной гсдря

ЦДІАК – Ф. 229. – Оп. 1. – Спр. 96. – Арк. 34. Чернетка.

1 13 Далі закреслено дан.
2 14 Виправлено з мого.
3 15 Далі закреслено доношt.
4 16 Написано на лівому замість закресленого tго.
5 17 Виправлено з прошtным.
6 18 Далі закреслено старшинскымъ.
7 19 Далі закреслено 1768 году ок.
8   1 Далі закреслено і а.
9   2 Далі закреслено квам.
10    3 Написано над рядком замість закресленого рtкомtндацыю вашtи сина 
Олшаnского Романа Олшанского вчtм подлtжатимtт нtоставно і.
11    4 Далі закреслено к.
12    5 Далі закреслено покорному.
13 6 Написано на лівому полі.



108

№ 63
[1768 р., кінець жовтня – початок листопада] –  

Лист військового писаря Івана Глоби бунчуковому товаришу 
Максиму Яновському про відправку останньому  

потрібного випису
34 [29, 33] Млстівій гсдръ

Маrым Івановічъ
По двум вашtго вис. писаныям вчtм с моtй сторони надлежит1

1 я2

2 
служит нtупущу3

3 нодобнаяж4

4 вашtму в. б.5

5 выписъ к вашtму в. 
б. при писмѣ tго вtлможности гспдна а. кошtвого Пtтра Івановіча 
К. отправ[лtна], впротчtм6

6.
ЦДІАК – Ф. 229. – Оп. 1. – Спр. 96. – Арк. 34. Чернетка.

1 1 Виправлено з подлtжало.
2 2 Далі закреслено у.
3 3 Написано над рядком замість закресленого і.
4 4 Далі закреслено выс.
5 5 Далі закреслено вѣдом.
6 6 Далі аркуш пошкоджено.
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КОМЕНТАРІ

№ 1
а Мертвовід – річка на півдні України, ліва притока Південного Бугу.

№ 2
а Пивгородський Миколаївський чоловічий монастир засновано 1629 р. 
як пустинь Київського Пустинно-Миколаївського монастиря. Розміщувався 
на горі Пивиха, поблизу містечка Городище (тепер Глобинського р-ну 
Полтавської обл.). Тут був один з найважливіших збірних пунктів гай-
дамаків. У володіннях монастиря формувалися гайдамацькі загони, а в 
навколишніх лісах ховалося чимало втікачів. У 1786 р. монастир закрито, 
маєтності секуляризовано. (Див. Полтавщина. Енцеклопедичний слов-
ник. – К., 1992. – С. 656; Архів Коша Нової Запорозької Січі: корпус 
документів 1734-1775. – К., 2003. – Т. 3. – С. 793.).

№ 3
а Мова йде про Брацлавську прикордонну комісію, утворену 1748 р. у 
зв’язку з активізацією гайдамацького руху на захопленій Польщею 
Правобережній Україні. Під час розгляду російських притензій до Польщі 
комісія засідала у с. Торговиці, а при розгляді польських претензій до 
Росії – у м. Архангелогородку (Архангельську), іноді – в м. Крилові. 
Ймовірно, діяла до 1793 р., коли відбувся другий поділ Речі Поспо-
литої.

б Романовський Дмитро (р. н. невід. – 24 серпня 1757 р.) – козак Канів-
ського куреня, депутат від Війська Запорозького в Брацлавській прикор-
донній комісії (1755 р.), військовий писар (1750 р., 1751 – 1752 рр., 
друга половина 1755 – перша половина 1756 р.). Помер у Києво-Межигір-
ському монастирі (Див. ЦДІАК – Ф. 51. – Оп. 3. – Спр. 9333; Ф. 59. – 
Оп. 1. – Спр. 2023, 10808; Ф. 229. – Оп. 1. – Спр. 37; Ф. 269. – Оп. 1. – 
Спр. 318, 2136; Архів Коша Нової Запорозької Січі: корпус документів 
1734-1775. – К., 2006. – Т. 4. – С. 745.).

в Якимов (Акимов) Григорій – полковник Кальміуської (1748 р.) та Ко-
дацької (1752 р.) паланок, депутат від Війська Запорозького в Брацлавській 
прикордонній комісії (1755 р.). (Див. Архів Коша Нової Запорозької Січі: 
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корпус документів 1734-1775. – К., 1998. – Т. 1. – С. 378 – 380; Архів Коша 
Нової Запорозької Січі: корпус документів 1734-1775. – К., 2003. – Т. 3. – 
С. 178, 185, 186, 196, 197, 207, 474, 608.).

г Розумовський Кирило Григорович (1728 – 1803 рр.) – останній гетьман 
Лівобережної України (1750 – 1764 рр.), російський генерал-фельдмаршал, 
граф, президент Російської академії наук. Виходець з козацької сім’ї 
с. Лемеші в Козелецькій сотні Київського полку. За сприянням свого 
брата О. Г. Розумовського був обраний гетьманом. При ньому здійснено 
судову реформу. Ставив питання про надання гетьманському урядові 
права дипломатичних зносин з сусідніми державами, чинив спроби пере-
будови Гетьманщини на українську державу європейського типу. Йому 
було підпорядковано Січ. Добився збільшення жалування для запорозь-
ких козаків. У 1764 р. на вимогу Катерини ІІ зрікся булави. Кілька років 
провів за кордоном, згодом оселився в Батурині.

д Київську губернську канцелярію засновано згідно з указом Петра І від 18 
грудня 1708 р. як вищий адміністративний і військовий орган російського 
управління на території Київської губернії. В її компетенції були охорона 
кордонів, організація прикордонних застав, збирання мита, ремонт мостів 
і доріг, видання паспортів, вирішення прикордонних конфліктів тощо. 
Ліквідовано указом Сенату 1775 р., фактично діяла до 1782 р. За царською 
грамотою від 31 серпня 1733 р. їй було підпорядковано Запорозьку Січ. За 
указом Сенату від 19 жовтня 1750 р. вона підлягала також гетьманові. Отже, 
Запорозька Січ мала подвійне підпорядкування, а з 1756 р. вона підлягала 
ще й Сенатові. Така ситуація існувала до скасування гетьманату 1764 р.

е Генеральна військова канцелярія – центральна установа гетьманського 
уряду в Україні XVII – XVIII ст. Перша згадка в документах датується 
1650 р. Здійснювала військове, адміністративне, судове й фінансове 
управління. Очолював генеральний писар. Перебувала в гетьманських 
столицях. У 1720 р. царський уряд позбавив її фінансових і судових 
повноважень. У 1722 р. Генеральну військову канцелярію було підпоряд-
ковано новоутвореній Малоросійській колегії. За гетьманування Д. Апос-
тола (1727 – 1734 рр.) більшість її прав і компетенцій відновлено. Після 
смерті гетьмана функції канцелярії було знову звужено, тоді ж її підпо-
рядковано Правлінню гетьманського уряду. З 1750 р. діяла при гетьмані 
К. Розумовському. Формально ліквідована 21 листопада 1764 р., фактично 
діяла до кінця 60-х рр. XVIII ст.
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є Мається на увазі реєстр убитих і захоплених у полон запорозьких козаків 
та їхнього майна. (Див. Архів Коша Нової Запорозької Січі: корпус доку-
ментів 1734-1775. – К., 1998. – Т. 1. – С. 380 – 383.).

ж Лантух Григорій Федорович – козак Рогівського куреня, депутат Комісії 
для розмежування земель з Військом Донським (1746 р.), Комісії для 
опису та складання планів запорозьких земель (1757 і 1759 рр.). Обирав-
ся кошовим отаманом у 1755–1756, 1758 (з кінця січня), 1761–1762 (до 
24 червня) і 1763 рр. (з кінця жовтня). Ордером малоросійського генерал-
губернатора П. О. Рум’янцева Г. Лантуха призначено кошовим отаманом 
на 1765 р., проте всупереч цьому Військо Запорозьке обрало кошовим 
Петра Калнишевського. У листі до гетьмана К. Розумовського від 8 лип-
ня 1761 р. Г. Лантух просив, щоб його родичі, котрі мешкали в с. Піски 
Курінної сотні Лубенського полку, були звільнені від сотенних повин-
ностей і підпорядковувалися лише гетьманській канцелярії. За собою ж 
просив залишити “нинішній його чин“. Біографічні відомості про нього 
знаходимо у його листі до генерального писаря А. Я. Безбородька: “Я от 
малых моих еще лет пры Войске Запорожском Нызовом в службе … до 
пятыдесяты лет нахожусь… Как и в прошлие крымские и во все походы 
был враженый против неприятеля в партиях прыступах и нещадя жыво-
та своего и ныгде не закрывая лица, поступал ревностно отчего и раны 
принимал и ныне в оном Войске Запорожском по разным ныжным чинам 
уже вторично по апробации вашей ясневелможности управляя, не малую 
должность, главним комендырем … служу” (ЦДІАК. – Ф.229. – Оп. 1. – 
Спр. 67. – Арк. 155, 209 – 210.; Петро Калнишевський та його доба. 
Збір ник документів та матеріалів – К., 2009. – С. 388; Архів Коша Нової 
Запорозької Січі: корпус документів 1734-1775. – К., 2003. – Т. 3. – 
С. 774).

№ 7
а Києво-Межигірський Спасо-Преображенський монастир (Межигірський 
монастир, “Білий Спас”, поблизу Вишгорода під Києвом) – за переказами 
засновано 988 р., у 1240 р. зруйновано монголо-татарами, згодом відбу-
довано. Згадки в документах – з XVI ст., ставропігійний – з 1609 р. З 60-х 
років XVII ст. монастир став козацьким, Січ утримувала його своїм кош-XVII ст. монастир став козацьким, Січ утримувала його своїм кош- ст. монастир став козацьким, Січ утримувала його своїм кош-
том. Звідси на Запорозьку Січ призначали священників, тут у шпиталі 
(засновано 1672 р.) проживали старі й хворі запорожці. У 1691 р. до 
нього було приписано Самарський, Лебединський та ін. монастирі, засно-
вані на території Запорожжя. У 1717 і 1764 рр. постраждав від  великих 
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пожеж. У 1774 р. коштом кошового отамана Петра Калнишевського в 
ньому зведено кам’яну Петропавлівську церкву. Після зруйнування Січі 
(1775 р.) монастир за царським указом 1786 р. перенесено у Таврію. В 
результаті пожежі 1787 р. припинив існування.

№ 8
а Гладкий Данило Стефанович (Данило Стефанов) (р. н. невід. – січень 
1758 р.) – козак Іркліївського куреня, у 1753 р. очолив депутацію до 
Санкт-Петербурга для отримання жалування Війську Запорозькому за 
1752 р., кошовий отаман (24 червня 1753 – 24 червня 1754 рр., 1757 – поч. 
1758 рр.). З травня 1755 до липня 1756 р.  очолював депутацію від Запо-
рожжя до Санкт-Петербурга, яка клопоталася про надання жалуваної 
грамоти Війську Запорозькому на землі та на безмитну торгівлю Запо-
рожжя з Гетьманщиною. (Архів Коша Нової Запорозької Січі: корпус 
документів 1734-1775. – К., 2003. – Т. 3. – С. 776, 781.).

№ 9
а Сенат – один з найвищих державних органів у Російській імперії, 
утворений 1711 р. Мав право видавати укази від імені царя, йому 
підпорядкували (у цивільних справах) Малоросійську колегію. Після 
смерті гетьмана Данила Апостола на початку 1734 р. Сенат до 1749 р. 
здійснював вище управління Лівобережною Україною. З січня 1756 р. 
Лівобережну Україну й гетьмана знову підпорядкували Сенатові.

№ 10
а Єлизавета Петрівна (1709–1762). — російська імператриця з 1741, 
дочка Петра I і Катерини I. 
б Статс-контора (Штатс-контор колегія) – державна установа Росії 
XVIII ст. Штат, президент і віце-президент затверджені в грудні 1717 р., 
функції – в грудні 1718 р. Відала державними видатками, за розпорядженням 
Сенату видавала встановлені урядовим установам та чиновникам. В 
листопаді 1723 р. перетворена в сенатську контору (Штатс-контора 
Сенату), в 1726 – 1730 рр. підпорядковувалася Камер-колегії, в липні 1730 
р. відновлена як самостійна колегія. В жовтні 1780 р. ліквідована, її 
функції передані утвореним в Петербурзі і Москві казначействам.

в Державна військова колегія – центральна установа Російської імперії. 
Засновано 1719 р. До її компетенції належали керівництво військово-
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сухопутними силами, підготовка офіцерів, рекрутські набори, фінансування 
та постачання армії, будівництво військових укріплень. Ліквідовано 
1812 р.
г “…новосеченскаго или из других ближних к тому войску магазейнов…” – 
мається на увазі Новосіченський ретраншемент, який був важливим 
армійським магазином. Крім функцій контролю за подіями на Січі, в 
обов`язки коменданта ретраншементу входила видача грошового і хліб-
ного жалування Запорозькому Війську. З Новосіченського ретраншемен-
ту запорожці отримували і боєприпаси. (Див.: Шпитальов Г. Запорізьке 
військо у другій половині 30-х років ХVІІІ століття // Наукові записки. 
Збірник праць молодих вчених та аспірантів. – К., 2001. – Т. 6. – C. 159-
180).
д Сенатська контора (1722 р.) керувала конторами колегій та інших 
установ, які розміщувалися в Москві, наглядала за діями губернаторів 
ближчих до Москви губерній, в т. ч. й Київської, а також Запорозької Січі. 
Фактично здійснювала притаманні Сенатові адм.-судові функції на 
підвідомчій їй території. Ліквідовано 1763 р., її функції передано 5-му 
департаментові Сенату.
е Щербатов Іван Андрійович (1696 – 1761 рр.) – російський державний 
діяч. За правління Єлизавети Петрівни – віце-президент Комерц-колегії, 
президент Юстиц-колегії, сенатор.

№ 12
а  Щетинін Парфеній – майор Ряського ландміліцького полку. В період з 
жовтня 1756 р. по серпень 1759 р. проходив в слідстві по справі грабунків 
коней в запорозьких козаків. (Див.: ЦДІАК – Ф. 229. – Оп. 1. – Спр. 35.).
б  Лівненський полк – один з Ландміліцьких полків, базувався в межах 
Полтавського полку (в районі Маячки та Царичанки).

№ 13
а Девієр Петро Антонович (1710 – 1773 рр.) – генерал-майор (з 1752 р.), 
генерал-лейтинант (з 1755р.), генерал-аншеф (з 9 лютого1762 р.), ад’ю-
тант Петра ІІІ. З 1763 р. у відставці.
б Старосамарський ретраншемент (Усть-Самарський ретраншемент) – 
споруджено у 1736 р. під час російсько-турецької війни 1735 – 1739 рр., 
на лівому березі гирла р. Самара. Ліквідовано 1783 р.
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в Сєрков Семен порутчик Новоскольського полку проходив в слідстві 
скарг на нього запорожців. (Див. ЦДІАК – Ф. 229. – Оп. 1. – Спр. 35.).
г Канцелярія Українського ландміліцького корпусу – військова та адміні-
стра тивно-судова установа, якій підпорядковувалися ландміліцькі 
гарнізони та поселення однодворців при Українській лінії. Створено 
1736 р. Місцеперебуванням канцелярії була Білівська фортеця (у 1754–
1756 рр. – фортеця Святого Олексія). Упродовж 1764–1769 рр. діяла тільки 
як військова установа.
д Ряський полк – один з Ландміліцьких полків, базувався в районі містечка 
Нехвороща.
е Таран Нестір Гаврилович – козак Васюренського куреня, депутат в від 
Війська Запорозького в Слідчій комісії при Старосамарському 
ретраншементі щодо словживань майора Парфенія Щетініна та порут-
чика Семена Сєркова (1757 р.), писар Самарської паланки (др.пол. 1758 р.) 
(Див. ЦДІАК – Ф. 229. – Оп. 1. – Спр. 35; Архів Коша Нової Запорозької 
Січі: корпус документів 1734-1775. – К., 2006. – Т. 4. – С. 750.).
є Кам’янський ретраншемент – споруджений 1737 р. під час російсько-
турецької війни 1735–1739 рр. Розміщувався на березі Дніпра, на північ 
від Старого Кодака.
ж “… посланной из Войсковой генералной канцеляріи Чеснакова полку 
хорун жеи Сава Еррошкевичъ …”. Хорунжого компанійців надвірної 
корогви гетьмана К. Розумовського С. Єрошкевича у жовтні 1757 р. було 
відправлено на Січ для розшуку гайдамаків, які вбили орлицького сот-
ника Д. Лаврентієва, а також для розслідування претензій сотника І. Бе-
резана та лавника Полтавського магістрату О. Малиховського до Війська 
Запорозького. Козаків надвірної корогви було приписано до Другого 
компанійського полку В. Часника. (Див. ЦДІАК – Ф. 51. – Оп. 3. – 
Спр. 9333, арк. 390; Ф. 51. – Оп. 3. – Спр. 12272; Ф. 51. – Оп. 3. – 
Спр. 18895. – Арк. 8 зв., 10 зв.; Архів Коша Нової Запорозької Січі: корпус 
документів 1734-1775. – К., 2003. – Т. 3. – С. 790).
з Білівська фортеця була місцем де розміщувалася канцелярія Українського 
ландміліцького корпусу. Тепер м. Красноград Харківської обл.

№ 14
а Зеленський Павло Семенович (1737 – р. см. невід.) – козак Уманського 
куреня, писар Бугогардівської (1756 р.) і Самарської (1757 р.) паланок, 
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отаман с. Ручки Рашівської сотні Гадяцького полку (1759 р.), сотник 
Рашівської сотні (1760 – 1783 рр.). (Див. Архів Коша Нової Запорозької 
Січі: корпус документів 1734-1775. – К., 1998. – Т. 1. – С. 463 – 464.; Архів 
Коша Нової Запорозької Січі: корпус документів 1734-1775. – К., 2006. – 
Т. 4. – С. 758.).

№ 15
а “…причинεннихь от порутчика Зεлεнина кодацкому старшинѣ асаулу 
Никитѣ Планидину бранѣ бεзчεстию і похвалках…”. Мова йде про 
конфлікт коменданта Кам’янського ретраншементу порутчика Андрія 
Зеленіна з полковим кодацьким осавулом Микитою Плакідіним, де пер-
ший погружував побиттям кодацькому осавулу. (Див. ЦДІАК – Ф.229. – 
Оп. 1. – Спр. 35. – Арк. 55 – 56.).
б “…а протчиїмъ обиватεлεмъ Мѣтлицкому и кодацкому Христичу 
бат[ожжя] бояхь и другихъ нεсноснихь обидахъ …”. Мова йде про 
кам’янського жителя Леська Метлицького та новокодацького жителя Се-
мена Христича, яких намагалися пограбували солдати команди порутчика 
Андрія Зеленіна. (Див. ЦДІАК – Ф. 229. – Оп. 1. – Спр. 35. – Арк. 57, 84.).

№ 16
а Мається на увазі Повідомлення “сообщение” Коша підполковнику 
старосамарського гарнізону Олексію Єршову про відправку в слідчу 
комісію над майором Ряського ландміліцького полку Парфенієм Щетініним 
депутата Нестора Гаврилова та свідка кодацького козака Івана Набока від 
17 березня 1758 р., документ датований 20 березня 1758 р., адресований 
підполковнику Олексію Єршову в справі відсутній. (Див. ЦДІАК – Ф. 
229. – Оп. 1. – Спр. 35. – Арк. 53 – 54;).
б “…над маэорам Щεтининымъ в приεмε имъ у вора Sаsули крадεныхъ 
лошадεй…”. У жовтні 1756 р. на допиті у військовій пушкарні козак 
Іркліївського куреня Матвій Зозуля зізнався, що крав у запорожців коней 
для майора Парфенія Щетініна, який перепродував їх у Харкові. (Див. 
матеріали слідства ЦДІАК – Ф. 229. – Оп. 1. – Спр. 35.).
в Аудитор – чиновник у військовому суді, який поєднував функції про-
курора, секретаря і діловода.

№ 17
а Військова канцелярія – адміністративний орган, через який здійснювалося 
керівництво всіма внутрішніми і зовнішніми справами. Через неї про-
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ходив офіційний та приватний документообіг та офіційне листування 
запорозької старшини. До складу Військової канцелярії в різні часи вхо-
дило від декількох писарчуків до 35 канцеляристів та підканцеляристів. 
Очолював канцелярію військовий писар.
б Шестаков Олексій – путивльський купець, посередник у зносинах Коша 
та київської губернської канцелярії з кримським ханом щодо наміру 
останнього приборкати єдисанську орду, що повстала в 1758 р. і мала 
намір перейти на бік Російської імперії. Він інформував Запорожжя та 
Київ про наміри хана піти з військом проти єдисанців. (Див. ЦДІАК – 
Ф. 229. – Оп. 1. – Спр. 36.).
в Товмач – людина, що робить усні переклади.
г Кантаржій – на Запорозькій Січі охоронець та наглядач за мірами і 
вагами; збирач податків з товарів, що ввозилися на Січ.

№ 18
а Генеральний військовий суд відомий ще за Б. Хмельницького. Як 
постійно діючу установу Гетьманської України утворено 1721 р. З 1750 р. 
суд розгдядав справи про гайдамаків, вбивства, грабежі та інші злочини, 
скоєні на Запорожжі. З 1765 р. був підпорядкований Малоросійській 
колегії. Ліквідований у 1781 р.

№ 19
а Полкова канцелярія – місцева установа на Україні 2-ї пол. XVII – 
XVIII ст. в компетенцію якої входили адміністративні, військові й судові 
справи на території полку. Очолювалася полковником і полковим писарем, 
підпорядковувалася Генеральній військовій канцелярії, а з 1764 р. – Другій 
Малоросійській колегії. Ліквідована 1782 р. відповідно до указу Сенату 
від 16.09.1781 р. у зв’язку з створенням намісницьких правлінь.
б Сотенне правління. Модель адміністративного устрою полку дублюва-
лася і на сотенному рівні, де владні повноваження реалізував сотник, 
опираючись на сотенну старшину – городового отамана, сотенного оса-
вула (або ж кількох осавулів чи осавула і підосавула), сотенного хорун-
жого та сотенного писаря.

№ 20
а Права за якими судиться малоросійський народ – збірник норм права 
18 ст., що діяли у Лівобережній Україні. Проект складання кодексу за-
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вершився 1743 р. Кодекс мав чітку структуру і складався з 30 розділів, 
які поділялися на 531 артикул  і 1716 пунктів. Фактично це був перший 
ко декс українського права. 

№ 21
а Переволочанська митниця була утворена внаслідок проведення митної 
реформи 1753 – 1757 рр. (встановлення митного кордону між Смоленсь-
кою губернією та Запорозькою Січі), у січні 1755 р. митниця вже почала 
збір мита; була ліквідована 1776 р. через створення нової мережі митних 
установ в Новоросійській та Азовській губерніях. (Див. Джерела з історії 
Південної України. Т. 8 // Формування митної мережі Південної України 
(1775 – 1819) / Упорядник Ю. Головко / Передмова: Ю. Головко. – 
Запоріжжя: “Тандем – У”, 2007. – С. 73, 93, 151, 558.).
б Лубенський полк – адміністративно-територіальна і військова одиниця 
Гетьманщини. Створений у 1648 р. Після Зборівської угоди, 1649 р., його 
територію розділено між Миргородським і Кропивнянським полками. 
Відновлено 1658 р. Полкове місто – Лубни, у 1714 – 1727 рр. – Ромни. 
1782 р. полк ліквідовано, а його територія увійшла до складу Київського 
та Чернігівського намісництв.
в Ромни – сотенне містечко Лубенського полку.

№ 22
а Переволочна – сотенне містечко Полтавського полку. Після ліквідації 
полку (1764 р.) включене до Новоросійської губернії.

№ 23
а Муравйов Матвій Артемонович – брегадир, комендант фортеці Святої 
Єлизавети (1759 – 1760 рр., 1761 – 1764 рр.) (Детально див. Посунь-
ко О. М. Історія Нової Сербії та Слов’яносербії – Запоріжжя, 1998.).
б Білицький Олексій Григорович – козак Поповичівського куреня, війсь-
ковий суддя (1758 р.), кошовий отаман (1759 – 1761 рр.).
в Новослобідський полк – адміністративно-територіальна і військова 
одиниця. Перебував у віданні головного командира Нової Сербії. Ство-
рено 1753 р. на правобережних землях Келебердянської й Орлицької 
сотень Полтавського полку та землях Війська Запорозького з числа меш-
канців, витиснутих зі своїх осель при заснуванні Нової Сербії. Підпорядко-
вувалася гарнізонній канцелярії фортеці Святої Єлизавети. Новослобід-
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ський полк проіснував до створення у 1764 р. Новоросійської губернії, 
коли його було реорганізовано й переіменовано в Єлизаветградський 
пікінерський полк.
г Святої Єлизавети фортеця – адміністративний центр Новосербського 
поселення (Нової Сербії та Новослобідського козацького полку). Назва-
на на честь імператриці Єлизавети Петрівни. З 1775 р. фортеця Святої 
Єлизавети остаточно втрачає своє оборонне значення. З 1785 р. вона 
перетворюється на місто Єлисаветград (тепер місто Кіровоград).

№ 24
а Гарнізонна канцелярія фортеці Святої Єлизавети – військова та адмі-
ністративно-судова установа, якій підпорядковувалися гарнізон і цивільне 
населення фортеці, а також Новослобідський полк. Створена згідно з 
указом Сенату від 29 грудня 1757 р. Складалася із “присутствія” (комен-
дант, кріґсцалмейстер й аудитор) та власне канцелярії (два канцеляристи, 
підканцелярист, писар і чотири копіїсти). До складу канцелярії також 
входили аудитор, перекладач, прикордонний лікар, гарнізонний квартир-
мейстр, інженер. Ліквідовано 1784 р. (Архів Коша Нової Запорозької Січі: 
корпус документів 1734-1775. – К., 2003. – Т. 3. – С. 791.).

№ 25
а Пишмич Василь Андрійович – козак Переяславського куреня, курінний 
отаман (1762 р.), військовий осавул (кін. 1762 – перша половина 1763 рр., 
друга половина 1765 р., 1775 р.).
б Астраханський гренадерський полк – сформований весною 1700 р. в 
Новгороді князем Трубецьким з рекрутів як піхотний Романа Брюса полк 
у складі гренадерської та 9-ти фузелерних рот. 1708 р. – астраханський 
полк, 1762 р. – астраханський піхотний полк. Брав участь в Північній 
війні (1700 – 1720 рр.), російсько-персидській війні (1722–1723 рр.), 
російсько-турецьких війнах (1735–1739 рр., 1768–1774 рр., 1787–1791 рр.). 
Розформований в 1918 р.
в Нова Сербія – адміністративно-територіальна та військова одиниця. 
Створено 1752 р. в зв’язку з поселенням сербів-граничарів, які перейш-
ли на російську службу з габсбурзьких володінь. Під Нову Сербію було 
відведено правобережні землі Миргородського полку (Цибулівська та 
Крилівська сотні, частина Власівської, Кременчуцької, Потоцької сотень) 
та Полтавського полку (частина Келебердянської сотні). Ліквідовано 1764 
р., її територія увійшла до складу Новоросійської губернії. (Архів Коша 
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Нової Запорозької Січі: корпус документів 1734 – 1775 – К., 2006. – Т. 4. – 
С. 739; Детально див. Посунько О. М. Історія Нової Сербії та Слов’яно-
сербії – Запоріжжя, 1998.).
г Чорний ліс (тобто дикий, густий). – історична назва лісового масиву, 
розташованого на межі степової та лісостепової зон, у межах сучасних 
Знам’янського та Олександрійського районів Кіровоградської області. У 
складі “великого” Чорного лісу, знаходиться кілька локальних масивів – 
Чута, Нерубай, Чорний та ін. Природні багатства та переваги в обороні 
ще XVI ст. перетворили Чорний ліс на один з найулюбленіших районів 
діяльності запорожців-промисловиків. У XVII ст. у лісі виникають 
численні запорозькі зимівники, а сам Чорний ліс та прилеглі до нього 
території аж до 1709 р. становлять північно-західну частину Запорозьких 
Вольностей. У часи Нової Січі точилися постійні суперечки між запо-
рожцями та новими переселенцями – козаками Полтавського та Мирго-
родського полків, з приводу його належності.

№ 28
а Безбородько Андрій Якович (1711–1780 рр.) – служив у Генеральній 
військовій канцелярії військовим канцеляристом; з 1750 р. – генеральний 
писар; з 1762 р. – генеральний суддя Гетьманщини.
б Ханенко Микола Данилович (1691–1760 рр.) – з 1741 р. – генеральний 
хорунжий Гетьманщини.

№ 29
а Кочубей Семен Васильович (1725–1779 рр.) – представник українського 
старшинського роду. З 1746 р. – полковник Ніжинського полку, з 1751 р. – 
генеральний обозний Гетьманщини, з 1771 р. – член 2-ї Малоросійської 
колегії.

№ 31
а Шафар – збирач податків на користь Війська Запорозького на перевоз-
ах.
б Шарий Гаврило Якович – козак Дядьківського куреня, представник від 
Війська Запорозького в комісії для слідства над Легою Федором та по-
рутчиком Кологривовим (1754 р.), шафар Кодацького перевозу (1760 р.), 
отаман Дядьківського куреня (1761, 1762 рр.). (Див. Архів Коша Нової 
Запорозької Січі: корпус документів 1734-1775. – К., 2003. – Т. 3. – С. 719, 
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720, 723; Архів Коша Нової Запорозької Січі: корпус документів 1734-
1775. – К., 2008. – Т. 5. Реєстр Війська Запорозького Низового. – 
С. 320.).
в Мова очевидно йде про Черткова Василя Олексійовича (1726 – 1793 рр.) – 
генерал-майора, головного командира Дніпровської лінії (з 1771 р.), гу-
бернатора Азовської губернії (1776 – 1782 рр.).

№ 33
а Чугуєвець Іван Васильович (р. н. невід. – 5 лютого 1770 р.) – козак Ва-
сюринського куреня, військовий писар (друга половина 1757 – перша 
половина 1760 р., перша половина 1761 р.). З 1762 р. – на службі в 
Державній колегії іноземних справ у чині колезького асесора. Був при-
кордонним комісаром у Слідчій комісії для вирішення взаємних претензій 
між Запорожжям і Кримом. (Див. Архів Коша Нової Запорозької Січі: 
корпус документів 1734-1775. – К., 2006. – Т. 4. – С. 757; його атестат: 
Архів Коша Нової Запорозької Січі: корпус документів 1734-1775. – К., 
1998. – Т. 1. – С. 474 – 477.).

№ 34
а Мова йде про Овдієнка Павла – лохвицького козака, котрий згадується  
серед козаків та міщан Лохвиці, які в листі просили кошового отамана 
Петра Калнишевського допомогти відбудувати місцеву церкву, від 
28 січня 1763 р. (Див. Петро Калнишевський та його доба. Збірник доку-
ментів та матеріалів – К., 2009. – С. 183–184). 
б Мова йде про Яновського Максима Івановича – військового товариша 
(1763 – 1764 рр.), бунчукового товариша (1768 р.), кума кошового отама-
на Петра Калнишевського. (Див. Петро Калнишевський та його доба. 
Збірник документів та матеріалів – К., 2009. – С. 184, 187, 189, 190, 197, 
205, 206.).

№ 37
а Мельгунов Олексій Петрович (1722–1788 рр.) – губернатор Новоросійської 
губернії (1764–1765 рр.), президент Камер-колегії (до 1777 р.), генерал-
губернатор Архангельської губернії (1780–1784 рр.), генерал-губернатор 
Вологодської губернії (1780–1788 рр.).
б Глєбов Іван Федорович (1707–1774 рр.) – головний командир Нової 
Сербії (1752–1756 рр.), генерал-майор від артилерії (з 1749 р.), генерал-
лейтенант (з 1755 р.), київський генерал-губернатор (1760–1766 рр.).
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№ 42
а Катерина ІІ Олексіївна (уроженка Софія Фредеріка Августа, принцеса 
Ангальт-Цербстська; 1729 – 1796 рр.) – імператриця всеросійська (з 
1762 р.). 
б Пилипенко Пилип Федорович – козак Канівського куреня, військовий 
суддя (перша половина 1754 р.), кошовий отаман упродовж 1764 р. (Архів 
Коша Нової Запорозької Січі: корпус документів 1734-1775. – К., 2006. – 
Т. 4. – С. 757.).
в Косап Микола Тимофієвич (Тимофєєв) – козак Дерев’янківського куре-
ня, в 1757 р. фігурує в джерелах як курінний отаман згаданого куреня, 
військовий осавул (1756 р.), військовий суддя у 1771-1772 рр.
г Сухий Мусій – отаман Джерелівського куреня (1761, 1762 рр.), військовий 
суддя упродовж 1764 р. (Архів Коша Нової Запорозької Січі: корпус 
документів 1734-1775. – К., 2008. – Т. 5. Реєстр Війська Запорозького 
Низового. – С. 301.).

№ 45
а Калнишевський Петро Іванович (бл. 1690 – 1803 рр.) – козак Кущівського 
куреня, військовий осавул (1754 і 1757 рр.), військовий суддя (1761 – 
перша половина 1762 рр.), кошовий отаман (друга половина 1762 – кінець 
жовтня 1763 рр., 1765 – 1775 рр.). Після ліквідації Січі засланий у Со-
ловецький монастир, де й помер. (Детально див. Петро Калнишевський 
та його доба. Збірник документів та матеріалів – К., 2009. – 429 с.; 
Архів Коша Нової Запорозької Січі: корпус документів 1734-1775. – К., 
2006. – Т. 4. – С. 761.).
б Головатий Павло Фролович (бл. 1715 – 1795 рр.) – козак Шкуринського 
куреня, військовий суддя (1765 – 1766 рр., перша половина 1767 р., 1774 – 
1775 рр). Після ліквідації Січі засланий до Тобольська в Знаменський 
монастир, де й помер. (Архів Коша Нової Запорозької Січі: корпус доку-
ментів 1734-1775. – К., 2006. – Т. 4. – С. 770.).
в В даному випадку мова йде про Андрія Семеновича Товстика, прізвище 
ж Кривецький автором вжито помилково, оскільки під таким прізвищем 
(Кривецький, Крилецький), фігурує брат Товстика Єлисей. Це також 
підтверджує вказівка на родинні зв’язки Андрія Терентенка через сестру, 
яка була одружена на згаданому Максиму Яновському, що видно з інших 
документів (Див. документи № 36, 43, 44).
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№ 50
а “…от малоросъсийской бывшой Гtнtралной канцtляриї…”. Генеральна 
військова канцелярія формально ліквідована 21 листопада 1764 р., фак-
тично діяла до кінця 60-х рр. XVIII ст. (Див. коментар № 3е).
б Полкові суди в Гетьманській Україні відомі ще в XVII ст. Першим актом, 
що нормував роботу полкових судів була інстуркція гетьмана Д. Апостола 
1730 р. До складу цих судів входили полковий суддя, полковий писар, у 
засіданнях брала участь уся полкова старшина (по черзі) та представник 
від значкових товаришів. Суд розглядав кримінальні й цивільні справи. 
Апеляційною інстанцією був гетьман, Генеральна військова канцелярія, 
Генеральний військовий суд. Ліквідовано судовою реформою гетьмана 
К. Розумовського 1763 р., проте ліквідаційний період тривав до 1770 р. 
(Архів Коша Нової Запорозької Січі: корпус документів 1734-1775. – К., 
2003. – Т. 3. – С. 793.).

№ 51
а Константинов Андрій Дмитрович – колишній козак Сумського слобід-
ського полку, при Військовій канцелярії Коша займав посаду переклада-
ча (середина – друга половина 60-х рр.), був перекладачем на Микитин-
скому перевозі по смерті перекладача Федора Семенова (1764 р.), з 1768 р. 
на службі в київській губернській канцелярії. (Див. ЦДІАК – Ф.229. – 
Оп. 1. – Спр. 101. – Арк. 37; ЦДІАК – Ф. 229. – Оп. 1. – Спр. 147. – Арк. 77 – 
77 зв.; Андриевский А.А. Реляции киевского генерал-губернатора за 1768 
и 1769 гг. – К.: Типография Императорского университета Св. Влади-
мира, 1892. – С. 110; Скальковский А. К истории Запорожья. Порубеж-
ные любезности // Киевская старина. – 1882. – Т. 4. – С. 161 – 162; Синяк І. 
Товмачі та перекладачі у Війську Запорозькому доби Нової Січі // По-
кликання: збірник праць на пошану професора о. Юрія Мицика. – К., 
2009. – С. 317 – 330.).
б Носань (Носач) Андрій Артемович – отаман Іркліївського куреня 
(1756 р.), військовий осавул (друга пол. 1760 – перша половина 1761 рр.), 
військовий суддя (перша пол. 1768 р.). (Архів Коша Нової Запорозької 
Січі: корпус документів 1734-1775. – К., 2008. – Т. 5. Реєстр Війська За-
порозького Низового. – С. 313.).
в Глоба Іван Якович (р. н. невід. – 1791 р.) – козак Пашківського куреня, 
старший військовий канцелярист (1761 р.), військовий писар (24 червня 
1761–1763), (лютий 1764–1775 рр.). Після ліквідації Січі його заслано до 



Сибіру, помер 1791 р. у Туруханському монастирі. (Архів Коша Нової 
Запорозької Січі: корпус документів 1734-1775. – К., 2003. – Т. 3. – 
С. 776.). 

№ 60
а Друга Малоросійська колегія – колегіальний орган управління Лівобе-
режною Україною. Створено згідно з маніфестом Катерини ІІ від 10 лис-
топада 1764 р. “Об увольнении от гетманского правления графа Розумов-
ского и учреждении Малороссийской коллегии и генерал-губер натора”. 
Нараховувала вісім членів: чотирьох українців та чотирьох росіян. Пре-
зидент колегії – малоросійський генерал-губернатор П. О. Румянцев. У 
своїй діяльності керувалася російськими нормативними документами та 
поточними указами. Ліквідовано указом Сенату від 20 серпня 1786 р. 
(Архів Коша Нової Запорозької Січі: корпус документів 1734-1775. – К., 
2006. – Т. 4. – С. 770.).
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Авраменко, сотник, депутат від 
Новослобідського полку для 
опису земель Війська Запо-
розького 11, 56, 58

Андрієвський А. А. 124
Андруха 30
Апостол Д., гетьман 112, 114, 124

Базилевич Петро, військовий кан-
целярист Генерального 
військового суду 76

Барановський Стефан, урядник
 Гене рального військового суду 

76
Безбородько Андрій Якович, 
 генеральний писар Гене-

ральної військової канцелярії 
65–66, 113, 121

Березан І., сотник 116
Білий Микита, отаман Незамаїв-

ського куреня 30
Білий Федір, полковник 8–9, 28–35, 

38–39
Білицький Олексій Григорович, 

кошовий отаман 56, 58, 74, 
85–86, 119

Василь, запорозький козак 32
Васильєв Артемій, див. Кумпан 

Артемій Васильович
Вербицький, полковник 60
Вивід Грицько, отаман Коренів-

ського куреня 17–18, 92, 94, 
100–102

ІМЕНИИЙ ПОКАЖЧИК

Висоцький Василь, писар Гене-
рального військового суду 76, 
88, 90

Волданський Григорій, 
військовий канцелярист 98

Волконський, князь, порутчик 
 Астраханського гренадерського 

полку, депутат від Новосло бід-
ського полку для опису земель 
Війська Запорозького 11, 56, 58, 
61, 64

Гаврило Іванович, аудитор 60
Гаврилов Нестір, див. Таран 

Нестір Гаврилович
Гараскевич Микита, лохвицький 

козак 6, 15, 48–49, 51, 66–67, 
71–72, 74, 85, 87, 89, 95–97, 106

Гарасковна Марія, сестра лох-
вицького козака Микити Гара-
скевича 15, 49, 51, 95, 106

Гаращенко Микита, див. Гараске-
вич Микита

Гісцова Л. 21
Гладкий Данило Стефанович, ко-

шовий отаман 8, 32, 40, 114
Глєбов Іван Федорович, 

київський генерал-губернатор 
13, 77, 83, 122

Глоба Іван Якович, військовий 
писар 5, 10, 14, 17, 20, 98, 105, 
108, 124

Головатий Павло Фролович, вій сь-
ко вий суддя 14, 18, 20, 90, 123
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лантміліцьких полків в слідчій 
комісії щодо зловживань 
російського командування 10, 
40, 42–43, 45–47, 117

Єфименко П. 5

Жукевич Василь, урядник Гене-
рального військового суду 90

Зайвий Павло, запорозький козак 
90

Заруцький Семен, урядник Гене-
рального військового суду 76

Зеленін Андрій, порутчик, комен-
дант Кам’янського ретранше-
менту 45–46, 117

Зеленський Павло, колишній 
 писар Самарської паланки 10, 

44, 46, 116
Зозуля Матвій, злодій, козак 

Іркліївського куреня 46, 117

Іванов Костянтин, військовий 
кантаржій 14, 82–83

Калнишевський Петро Іванович, 
кошовий отаман 14, 17–18, 20, 
85, 90–92, 95, 98, 104–105, 
113–114, 122–123

Караненко Іван, отаман Бату-
ринського куреня 30

Карась Кіндрат, мешканець м-ка 
Золотноша, батько гайдамаки 
Остапа Кожуха 22

Катерина І 114
Катерина ІІ 112, 123, 125
Катерина, мешканка м-ка Золото-

ноша, матір гайдамаки Остапа 
Кожуха 22

Головко Ю. 119
Голуб Федір, полковник, депутат 

від Війська Запорозького в комі-
сії про розмежування земель в 
зв’язку з утворенням Новоросій-
ської губернії 13, 77, 79

Гончар Пилип, отаман 
Івонівського куреня 31

Григорович Роман, військовий 
канцелярист Генерального 
військового суду 90

Грушевський М. С. 21
Губчиць Володимир, урядник Гене-

рального військового суду 90
Гур’єв, полковник Пермського п. 

58, 62

Данило, син Максима Яновського 
20

Девієр Петро Антонович, 
генерал-лейтинант, головноко-
мандувач Українського ланд-
міліцького корпусу 10, 40, 42, 
46, 115

Дерикорчли Семен, військовий 
товариш 40

Довбиш Грицько, отаман 
Коренівського куреня 17, 92

Дублінський Олександр, урядник 
Генерального військового суду 
76, 88, 90

Єлизавета Петрівна, російська 
 імператриця 9, 35, 114–115, 

120
Єрошкевич Сава, хорунжий 
 в полку В. Часника 41, 116
Єршов Олексій Дмитрович, 

підполковник, депутат від 
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Лобуровський Григорій, 
військовий отаман 41

Ломіновський Павло, урядник 
 Генерального військового суду 

76
Лях Іван, козак Шкуринського 
 куреня 24

Мадеровський Василь, 
військовий товариш 97

Максимович Федір, урядник 
 Генерального військового суду 

88
Малий Іван, отаман Кисляків-

ського куреня 31
Малиховський О., лавник Полтав-

ського магістрату 116
Мартос Іван, урядник Генераль-

ного військового суду 76
Маслов Йосип, урядник Гене-

рального військового суду 88
Матвій 26
Матрос Андрій, отаман Донського 

куреня 31
Мельгунов Олексій Петрович, 

генерал-порутчик 13–14, 77–
82, 122

Метлицький Лесько, кам’янський 
житель 45, 117

Михалчата, див. Міхалча
Мицик Ю. 124
Міхалча, обозний, депутат від 

Новослобідського полку для 
опису земель Війська Запо-
розького 11, 56, 58, 61, 64

Муравйов Матвій Артемонович, 
комендант фортеці Святої 
Єлизавети 11–12, 56, 58, 61, 
63–66, 119

Кожух Остап, гайдамака 6–7, 22
Козачковський Дмитро, 

військовий канцелярист Гене-
рального військового суду 88

Кологривий, порутчик 121
Константинов Андрій Дмитрович, 

перекладач Військової канце-
лярії Війська Запорозького 97, 
124

Косап Микола Тимофієвич, 
військовий суддя 83, 123

Кочубей Семен Васильович, 
урядник Генеральної 
військової канцелярії 66, 121

Кривошея В. В. 20
Крилецький (Кривецький) 
 Єлисей, див. Терентенко 

Єлисей
Крутофал Мусій, отаман 

Іркліївського куреня 30
Кузик Т. 5
Кулик Дмитро, полковник Самар-

ської паланки 18, 100–104
Кумпан Артемій Васильович, 

військовий писар 8, 10, 20
Кухаревський Іван, осавул 8–9, 

28–35, 38–39

Лаврентієв Д., орлицький сотник 
116

Лантух Григорій Федорович, 
кошо вий отаман, депутат від 
Війська Запорозького для опи-
су запорозьких земель 13–14, 
27, 29–30, 32–33, 46, 57, 60, 
79, 81, 83, 113

Лега Федір 121
Лобинський Петро, урядник Гене-

рального військового суду 76
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Павленко Григорій, абшитований 
сотник 97

Петро І 112, 114
Петро ІІІ 115
Петруша Олексій, військовий 
 писар 5
Пилипенко Пилип Федорович, 
 кошовий отаман 83, 123
Пишмич Василь Андрійович, 
 отаман Переяславського 
 куреня 58, 120
Плакідін Микита, осавул 

Кодацької паланки 45, 117
Планідін Микита, див. Плакідін 

Микита 
Повтавець Григорій, запорозький 

козак 53–54
Покорний Данило, урядник 
 Генерального військового суду 

88
Полбенський Іван, полковий 
 кодацький старшина 98–99
Попов, секретар гарнізонної 

канцелярії 62
Попович Лук’ян 31
Посунько О. М. 119, 121
Пугач Василь, полковий кодаць-

кий старшина 98–99

Радзивілл князь 26
Розумовський Кирило Григоро-

вич, гетьман 6–9, 12, 15–16, 
18–19, 24, 28, 32–35, 38–39, 
49, 63–64, 66–69, 71–73, 83, 
95, 112–113, 116, 124–125

Розумовський О. Г., брат гетьмана 
Кирила Розумовського 112

Романовський Дмитро, військо-
вий писар, депутат від Війська 

Муравйов Микола, сенатор і кава-
лер 85

Набок Іван, кодацький козак 9, 
39–40, 46, 117

Нагай Макар, отаман Платнерів-
ського куреня, військовий 

 осавул 83
Наружний Карпо, козачий отаман 

с. Кам’янка 19, 99
Незнай Іван, козак Корсунського 

куреня 10, 47–48
Несмілий Іван, урядник Генераль-

ного військового суду 90
Нещадим Сидір, полковник, депу-

тат від Війська Запорозького 
 в комісії про розмежування 
 земель в зв’язку з утворенням 
 Новоросійської губернії 13, 77, 

79–80
Никанор, архімандрит Києво-
 Межи гірського монастиря 8, 

31
Нір Петро, отаман Рогівського 
 куреня 30
Нос Василь, козак Васюринського 

куреня 23
Носань (Носач) Андрій Артемо-

вич, військовий суддя 98, 124

Овдієнко Павло, лохвицький 
 козак, опікувався спадком 

братів Терентенків 16, 71–72, 
74, 86, 97, 122

Огронович Яків, урядник Гене-
рального військового суду 90

Оксентій, отаман Крилівського 
куреня 30

Ольшанський Роман 107
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Таран Нестір Гаврилович, депу-
тат від Війська Запорозького в 
слідчій комісії щодо зловжи-
вань російського командуван-
ня 10, 25, 41–46, 116–117

Терентенки 15–16, 48–52, 67, 75–
76, 86–89

Терентенко Єлисей, козак Коренів-
ського куреня, брат Андрія Те-
рентенка (Товстика) 6–7, 15–20, 
48–52, 66–67, 71–76, 85–86, 
92–93, 95–99, 104–107, 123

Терентенко Семен, лохвицький 
козак, батько Андрія та 
Єлисея Терентенків 5–6, 15, 
49, 51, 67, 74, 85, 96–97

Терентієв Семен, див. Терентенко 
Семен

Тимофєєв Микола, див. Косап 
Микола Тимофієвич

Торанський Василь, сотенний 
Лохвицький осавул 97

Третяк Андрій, отаман 
Поповичівського куреня 30

Тризна Микола, урядник Гене-
рального військового суду 88

Трубецький, князь 120

Уманець Петро, підканцелярист 
Військової канцелярії Коша 
54, 56

Усичев, аудитор, порутчик 47

Федоров Григорій, див. Лантух 
Григорій Федорович

Федоров Пилип, див. Пилипенко 
Пилип Федорович

Федося, мешканка с. Потокі, матір 
гайдамаки Василя Табанця 23

Запорозького в Прикордонній 
брацлавській комісії 8, 24, 111

Румянцев П. О., малоросійський 
генерал-губернатор 113, 125

Семенов Андрій, отаман Васю-
ринського куреня 30

Семенов Єлисей, див. Терентенко 
Єлисей

Семенов Федір, перекладач на 
Микитинському перевозі 124

Сєрков Семен, порутчик Ново-
скольського полку 40–41, 43–
46, 116

Синяк І. Л. 5, 7–8, 10, 124
Сірий Іван, козак 23
Скальковський А. О. 124
Соколовський Микола, мешка-

нець с. Потокі, батько гайда-
маки Василя Табанця 23

Сокур Олекса, див. Петруша 
Олексій 

Софія Фредеріка Августа, прин-
цеса Ангальт-Цербстська, див. 
Катерина ІІ

Стефанов Данило, див. Гладкий 
Данило Стефанович

Стефанович Василь, суддя 
 Лубенського п. 49, 51
Сухий Мойсей (Мусій), 

військовий суддя 83, 123
Сухий, козак Конелівського куре-

ня, ватажок гайдамак 22–23

Табанець Василь, гайдамака 7, 
23–24

Тапойлов, колишній директор 
Переволочанської митниці 53

Таран Данило 58
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Шаула Яків, урядник Генерально-
го військового суду 88

Шерстюк Василь, отаман 
Канівського куреня 30

Шестаков Олексій, путивльський 
купець 47, 118

Широкий Михайло, отаман 
Пашківського куреня 31

Шмигель Іван, отаман Шкуринсь-
кого куреня 30

Шостаков Олексій, див. Шестаков 
Олексій

Шпитальов Г. 115
Шрабгенар Василь, урядник Гене-

рального військового суду 90

Щербатов Іван Андрійович, князь, 
та ємний радник і кавалер 37, 
115

Щербина Роман, роменський 
 козак 53–54
Щетинін Парфеній, майор Рясь-

кого ландміліцького полку 39–
41, 44–46, 115–117

Яворницький Д. 21, 37, 85
Якимов (Акимов) Григорій, депу-

тат від Війська Запорозького в 
Прикордонній брацлавській 
комісії 8, 24, 111

Яковлєв Олександр 57
Янгорний Петро, урядник Гене-

рального військового суду 88
Яновський Максим Іванович,
 військовий та бунчуковий това-

риш Лубенського полку, родич 
Анд рія та Єлисея Терентенків, 
опі ку вався їхнім спадком 16–20, 
71–76, 85–91, 93, 95–98, 100–
101, 103–108, 122–123

Федот, солдат Лівенського 
ландміліцького полку 40

Фролович Павло, див. Головатий 
Павло Фролович

Фурман Ілля, див. Хурман Ілля

Ханенко Микола Данилович, 
урядник Генеральної 
військової канцелярії 65, 121

Хмельницький Б. 118
Христич Семен, новокодацький 

житель 45, 117
Хурман Ілля, урядник Генерально-

го військового суду 50, 88, 90

Чапличин, порутчик 68
Черков, див. Чертков Василь 

Олексійович
Чернишев Петро, граф, сенатор і 

кавалер 85
Чертков Василь Олексійович, 

генерал-майор 68, 122
Чечел, сотник, депутат від Ново-

слобідського полку для опису 
земель Війська Запорозького 
11, 56, 58

Чорній Грицько, отаман 
Сергіївського куреня 31

Чорній Олекса, отаман 
Титарівського куреня 30

Чорній Стецько, отаман 
Щербинівського куреня 30

Чугуєвець Іван Васильович, вій сь-
ко вий писар 8, 10, 13, 20, 70, 
122

Шарий Гаврило Якович, шафар 
Кодацького військового пере-
возу 12, 68, 121
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Азовська губ. 119, 122
Архангелгородок (Архангельськ) м. 

111
Архангельська губ. 122
Астраханський гренадерський п. 

11, 58, 61, 64, 120

Батурин м. 112
Бахчисарай м. 47, 81, 83
Білівська ф. 40, 42, 47, 116
Білогородський п. 13
Богородичне м-ко, див. Стара 
 Самара 
Браїлів, м-ко Брацлавського в-ва 

23
Брацлавське в-во 24
Бугогардівська паланка 116

Васильки с. 95, 106
Вишгород, м-ко під Києвом 113
Військо Донське 113
Власівська сот. 120
Вологодська губ. 122

Гадяцький п. 117
Гард, центр Бугогардівської па-

ланки 23
Гетьманська Україна, див. Геть-

манщина 
Гетьманщина 6, 12, 15–17, 24, 27, 

33, 38, 49–50, 52–54, 66, 72, 
74, 114, 118–119, 121, 124

Глобинський р-н 111
Глухів м. 52, 66–68, 85, 88
Гола Кам’янка р. 58, 60

ГЕОГРАФІЧНИЙ ПОКАЖЧИК

Городище м-ко 111
Гранівщина с. 22

Дніпро 24, 33, 35, 38, 41, 48–49, 
56, 66, 72, 74, 91, 116

Дніпровська лінія 122
Дніпропетровськ 5, 7
Другий компанійський п. В. Час-

ника 41, 116

Єлизаветградський пікінерський п. 
120

Єлизавети Святої ф. 11–12, 56–59, 
61, 63–66, 78–82, 119–120

Єлисаветград, див. Кіровоград

Запоріжжя 37, 85, 119, 121
Запорожжя 6–7, 10, 15, 17, 20, 22, 

35, 38, 46, 113–114, 118, 122, 
124

Запорозькі Вольності 121
Зелена р. 56
Знам’янський р-н 121
Знаменський м-тир 123
Золотоноша, сотенне м-ко Пере-

яславського п. 22

Інгул р. 23, 56

Калміус 43
Кам’янка р. 56
Кам’янка, с. Кодацької паланки 

19, 68, 93–94, 98–99
Кам’янський ретраншемент 41, 

116–117
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Мала Росія, див. Гетьманщина
Маячки 115
Межигірський м-тир, див. Києво-

Межигірський Спасо-
Преображенський м-тир

Мертвовід р. 22, 111
Микитинський перевіз 124
Миргородський п. 119–121
Москва 35–37, 114–115

Нерубай 121
Нехвороща м-ко 116
Ніжинський п. 121
Нова Сербія 11, 58–59, 119–122
Нова Січ 5, 7–8, 10, 20–22, 24, 27, 

29–34, 39, 42, 44, 121, 124
Новоросійська губ. 13–14, 119–

120, 122
Новосіченський магазин 36
Новосіченський ретраншемент 

114
Новоскольський п. 40, 116
Новослобідський п. 11, 56, 59, 

119–120

Олександрійський р-н 121
Олексія Святого ф. 116
Орлицька сот. 119

Переволочанська митниця 53–54, 
119

Переволочна м-ко 55, 119
Перекоп 47–48
Пермський п. 62
Петербург, див. Санкт-Петербург
Петропавлівська церква 114
Пивгородський Миколаївський 

чоловічий м-тир 24, 111
Пивиха г. 111

Келебердянська сот. 119
Києво-Межигірський Спасо-

Преображенський м-тир 8, 
31, 111, 113

Київ м. 21, 31, 37, 85, 90, 118
Київська губ. 112, 115
Київське н-во 119
Київський п. 112
Київський Пустинно-Миколаїв-

ський м-тир 111
Кіровоград 120
Кіровоградська обл. 121
Кодак м-ко 72, 98
Кодак Старий 94, 116
Кодацька паланка 9–10, 19, 40–41
Кодацький військовий перевіз 12, 

16, 68–71, 74, 121
Козелецька сот. 112
Комісарка р. 56
Красноград м. 116
Кременчуцька сот. 120
Крилів м-ко 25, 111
Крилівська сот. 120
Крим 47, 122
Кропивнянський п. 119
Курінна сот. 113

Ландміліцькі п. 115
Лебединський м-тир 113
Лемеші с. 112
Лівненський п. 40, 115
Лівобережна Україна 112, 114, 118, 

125
Лохвиця, сотенне м. Лубенського п. 

5, 15, 50, 52, 95, 97, 106, 122
Лохвицька сот. 5, 48
Лубенський п. 5, 53, 71–72, 89, 

106, 113, 119
Лубни м. 119
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Слов’яносербія 119, 121
Смоленська губ. 119
Соловецький м-тир 123
Солона р. 91
Стара Самара 39, 45, 68
Старосамарський ретраншемент 

10, 40, 42–43, 46–47, 115–
116

Сумський слобідський п. 124

Таврія 114
Тобольськ 123
Торговиця с. 111
Туруханський м-тир 125

Україна 111–112, 118
Українська лінія 116
Український ландміліцький кор-

пус 10, 40, 43, 116
Усть-Самарський ретраншемент, 

див. Старосамарський ре-
траншемент

Харківська обл. 116
Харкім м. 117

Царград 47–48
Царичанка 115
Цибулівська сот. 120

Часника В. п., див. Другий 
компанійський п. В. Часника

Чернігівське н-во 119
Чорний 121
Чорний ліс 59, 62, 121
Чута 121

Шпола, с. Звенигородського ст-ва 
22–23

Пиво-Городинський м-тир, див. 
Пивгородський Миколаїв-
ський чоловічий м-тир

Південна Україна 119
Південний Буг р. 111
Підпільненська Січ, див. Нова Січ
Піски с. Курінної сот. Лубенсько-

го п. 113
Полтавська обл. 111
Полтавський п. 115, 119, 121
Полтавщина 111
Польська губернія 26
Польська область 22–23
Польща 23–26, 111
Потоки, с. поблизу Бріїлова 23
Правобережна Україна 111
Потоцька сот. 120 

Рашівська сот. 117
Річ Посполита 111
Романа Брюса піхотний п. 120
Ромни м. 53, 119
Російська імперія 24, 49, 67, 72, 

114, 118
Росія 111, 114
Ручки с. 117
Ряський п. 40, 115–117

Самара м-ко, центр Самарської 
паланки 18,92, 100–104

Самара р. 115
Самарська паланка 18, 116
Самарський м-тир 113
Самоткань р. 13, 77
Санкт-Петербург 8, 29–30, 32–39, 

85, 90–92, 114
Сибір 125
Слобідський п., див. Новослобід-

ський п.
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адм.-судові – адміністративно-судові
Арк.  –  аркуш
в т. ч.  –  в тому числі 
в-ва (в-во)  –  воєводства, воєводство
г.  –  гора
губ.  –  губернія
див.  –  дивись
ІР НБУ  –  Інстиут рукопису Національної бібліотеки України  
   ім. В. І. Вернадського
К.  –  Київ 
м.  –  місто
м-ко  –  містечко
м-тир  –  монастир
н-цтво  –  намісництво
обл.  –  область
Оп.   – опис
п.   –  полк
р.   –  рік, річка
р. н. н.  –  рік народження не відомий
р-н  –  район
рр.  –  роки
с.   –  село
С.   –  сторінка
сот.  –  сотня
Спр.  –  справа
ст.   –  століття
ст-во  –  староство
ст-тва  –  староства
Т.   –  том
Ф.   –  фонд
ф.  –  фортеця
ЦДІАК – Центральний державний історичний архів України 
    у м. Києві

СПИСОК СКОРОЧЕНЬ

Список умовних скорочень
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а. (кошевого)  –  атамана (кошевого)
А. (Мелгуновъ)  –  Алексей (Мелгуновъ)
А. К. (К. А.)   –  Атаман кошевий (Кошевий отаман)
в. – войсковий
(Вашего) вис.  –  (Вашего) високопревосходительства 
В. Высокоблгород.  –  вашего высокоблагородия
(Войска Запорожского) Н. –  (Войска Запорожского) Низового
В. З.  –  Войско Запорожское
в. к.  –  войсковий канцелярист
вой.  –  войсковой
ГTнTр.  –  ГtнTралной (ГTнTралном)
ГtнTрал. в.  –  ГtнTралную войсковую
д.  –  день (дня)
ЕнTр.  –  ЕнTральний
T. і.  –  Tя імпTраторских
Tя і. ва. (Tя ім. ва.); Tя і. ву. – Tя імпTраторскаго вTличTства; Tя імпTра - 
  тор скому вTличTству
З. В. К.  –  Запорожское Войско Кош
За.  –  Запорожского
За. В. Н.  – Запорожское Войско Низовое
запо.  –  запорожских
К. (Разумовский)  –  Кирилло (Разу мовский)
К. А. Г. Ф. С.  –  Кошовий отаман Григорий Федоров 
  с товариством
К. БѣлTвская  –  Крепость БѣлTвская
К. Розумовский  –  Кирило Розумовский
К. С. (ЕлисавTты)  –  Крепостъ Святои (ЕлисавTты)
лох. прав.  –  лохвицкое правление
малор.  –  малоросийских
ок.  –  октября
П, По., Пол.  –  Получено (полковой)
(ПTтра Івановіча) К.  –  (ПTтра Івановіча) Калнишевского
пол. луб.  –  полковой лубенский (лубенской)
С. рTтранжTментъ  –  Старосамарский рTтранжTментъ
С.-Петербург  –  Санкт-Петербург

Список скорочень 
вживаних у документах
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сот. (сотен.) прав.  –  сотенное правление
стар.  –  старшинѣ 
стар.  –  старшине
Тита.  –  Титаровский
Щербинов.  –  Щербиновский
я.  –  ясне
яснTвTл.  –  яснTвTлможность (яснTвTлможности)



апстла  –  апостола
Бгу (БжіT)  –  Богу (БожіT)
вTлти  –  вTлможности
гпдам  –  господам
гсдна (гсдну)  –  господина (господину)
гсдръ (гсдрю, гсдря)  –  государъ (государю, государя)
гспднъ (гспдинъ, гпднъ), 
гспдну (гпдну), гспдам, 
гспдами (гсдами), гспдхъ, 
гспдна (гпдна), гспда  –  господин, господину, господам, господами,  
  господахъ, господина, господа
крії (крію)  –  канцелярії, канцелярію
мнтрѣ  –  монастирі
мсцѣ  –  месяци
ннѣ (нънѣ)  –  нинѣ
ннѣшній  –  нинѣшній
отцъ  –  отец
поннѣ  –  понинѣ 
сни  –  сини
Стыхъ (Стыя, Стія)  –  Святых (Святыя)
члвкъ  –  чTловTкъ

Список слів під титлом
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ХРОНОЛОГІЧНИЙ ПЕРЕЛІК ДОКУМЕНТІВ

№ 1; 1754 р., червня 4. Кіш. – Протокол допиту гайдамаки Остапа Кожу-
ха завірений військовим канцеляристом Андрієм Семеновим (Товсти-
ком).

№ 2; 1754 р., червня 15. Кіш. – Протокол допиту гайдамаки Василя Табан-
ця завірений військовим канцеляристом Адрієм Семеновим (Товстиком).

№ 3; 1755 р., травня [не раніше 16]. – Інструкція Коша призначеним в 
депутати до Прикордонної брацлавської комісії запорозьким старшинам 
Дмитру Романовському і Григорію Якимову.

№ 4; 1756 р., травня 7. – Донесення Війська Запорозького гетьманові 
Кирилу Розумовському про відправлення козацької депутації в складі 
полковника Федора Білого, писаря Андрія Семенова (Товстика) і осавула 
Івана Кухаревського для отримання щорічного жалування.

№ 5 – 6; 1756 р., травня 7. – Донесення Коша київській губернській кан-
целярії про відправлення козацької депутації в складі полковника Федо-
ра Білого, писаря Андрія Семенова (Товстика) і осавула Івана Кухаревсь-
кого в Санкт-Петербург для отримання жалування і про необ хід ність 
забезпечити її подорожньою та охороною; реєстр членів депутації.

№ 7; [1756 р., травня 7.; 1757 р.] – Лист Коша до архімандрита Києво-
Межигірського монастиряа Никанора про утримання монастирським 
коштом коней, належних відправленій для отримання жалування козацькій 
депутації в складі полковника Федора Білого, писаря Андрія Семенова 
(Товстика) і осавула Івана Кухаревського до їх повернення в Київ.

№ 8; 1756 р., травня 7. – Лист кошового отамана Григорія Федорова (Лан-
туха) до запорозьких депутатів у Санкт-Петербурзі про надання ними 
допо моги старшинам полковнику Федору Білому, писареві Андрію Семе-
нову (Товстику) і осавулу Івану Кухаревському, відрядженим до столиці 
за жалуванням для Війська, а також про відправлення риби та інших 
пода рун ків для гетьмана Кирила Розумовського та світських і духовних 
сановників.

№ 9; 1756 р., липня 11. Санкт-Петербург. – Повідомлення гетьмана Ки-
рила Розумовського Кошеві про відправлення козацьких депутатів пол-
ковника Федора Білого, писаря Андрія Семенова (Товстика) і осавула 
Івана Кухаревського, які прибули за жалуванням, до Сенату з необхідними 
рекомендаціями. № 617.
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№ 10; 1756 р., липня 24 – Грамота імператриці Єлизавети гетьману Ки-
рилу Розумовському про видачу Запорозькому Війську грошового утри-
мання, свинцюі пороху на поточний рік, а також грошової компенсації 
депутатам від Запорожжя полковнику Федору Білому, писарю Андрію 
Семенову (Товстику) і осавулу Івану Кухаревському.

№ 11; 1756 р., липня 31. Санкт-Петербург. – Повідомлення гетьмана 
Кирила Розумовського Кошеві про розміри виділеного на Військо Запо-
розьке грошового жалування та провіанту, а також платні депутатам від 
Запорожжя полковнику Федору Білому, писарю Андрію Семенову (Тов-
стику) і осавулу Івану Кухаревському. № 664.

№ 12; 1757 р., листопада 20. – Свідчення кодацького козака Івана Набока 
про компенсацію йому майором Парфенієм Щетінінима за вкрадені коні 
десять рублів, та надання Набоком майору барана за дозвіл косити сіно 
при Усть Самарі, завіреного кодацьким писарем Андрієм Семеновим 
(Товстиком).

№ 13; 1757 р., грудня 22. Фортеця Білівська. – Ордер командира 
Українського ландміліцького корпусу генерал-лейтенанта Петра Девієра 
Кошеві про термінове направлення депутата від Коша і свідків у Слідчу 
комісію при Старосамарському ретраншементі для завершення розгляду 
справи щодо зловживань майора Парфенія Щетініна і поручика Сєркова 
та віддачу понад нормово викошеного сіна писарю Кодацької паланки 
Андрію Семенову (Товстику) № 3813.

№ 14; 1758 р., березня 18. – Повідомлення Коша депутатові від Українського 
ландміліцького корпусу в Слідчій комісії при Старосамарському 
ретраншементі Олексію Єршову про відправлення козаків для свідчення 
у справі щодо зловживання поручика Сєркова при депутатах Нестору 
Гаврилову та Андрію Семенову (Товстику) і з проханням завершити 
слідство.

№ 15; 1758 р., березня 19. – Ордер Коша депутатам Нестору Гаврилову 
та Андрію Семенову вирушати в Стару Самару задля слідства над майо-
ром Щетініним та порутчиком Семеном Сєрковим по скаргах на них 
запорозьких козаків.

№ 16; 1758 р., березня 30. Старосамарський ретранжамент. – Лист під-
полковника Олексія Єршова Кошеві про прибуття в Старосамарський 
ретранжемент депутатів від Запорожжя Нестора Гаврилова та Андрія 
Семе нова (Товстика).
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№ 17; 1758 р., жовтня 20. – Свідчення козака Корсунського куреня Івана 
Незная, який повернувся з Перекопу, про повернення з походу кримсь-
кого війська без хана, відсторонення його від влади, очікування іншого 
хана із Царграда.

№ 18; Діловодний заголовок до справи про виклик в Генеральний війсь ко-
вий суд братів Андрія та Єлисея Терентенків задля вислуховування рішення 
суду стосовно позову на них лохвицького козака Микити Гараскевича.

№ 19; 1759 р., березня 19. – Донесення Генерального військового суду 
гетьманові Кирилу Розумовському і Генеральній військовій канцелярії 
про розшук братів Андрія та Єлисея Терентенків на Запорозькій Січі 
задля слухання справи щодо позову на них лохвицького козака Микити 
Гараскевича та його сестри Марії Гарасковни. № 851.

№ 20; 1759 р., березня 2[1] – Ордер Генеральної військової канцелярії 
Коше ві про пошук і відправку в Генеральний військовий суд братів Андрія 
та Єлисея Терентенків в справі позову на них лохвицького козака Мики-
ти Гараскевича за нібито неправомірновідібрані землі їх батьком Семеном 
Терентенком.

№ 21; 1759 р., липня 24. – Донесення Коша київській губернській канце-
лярії, засвідчене військовим канцеляристом Андрієм Семеновим (Тов-
стиком), про неправомірне взяття мита з перевезення харчів на Переволо-
чанській митниціа в запорозького козака Григорія Повтавця і роменсько-
го козака Романа Щербини та з проханням повернути взяті з них гроші.

№ 22; 1759 р., липня 24. – Донесення Коша київській губернській 
канцелярії, засвідчене військовим канцеляристом Андрієм Семеновим 
(Товстиком), про повернення грошей потрачених на перевезення жалу-
вання на Військо Запорозьке з Переволочної на Січ.

№ 23; 1759 р., жовтня 8. – Рапорт запорозьких депутатів в Кіш про недо-
пуск до опису земель запорожців з боку слобідської депутації та арешт 
запорозького писаря Андрія Семенова (Товстика) комендантом фортеці 
Святої Єлизавети Матвієм Муравйовим.

№ 24; 1759 р., жовтня 8. – Лист Олександра Яковлєва запорозьким депу-
татам про затримку запорозького полкового старшини Андрія Семенова 
(Товстика). № 529.

№ 25; 1759 р., жовтня 11. на р. Гола Кам'янка. – Рапорт запорозьких депу-
татів в Кіш про намагання слобідських депутатів включити під Нову 
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Сербію запорозькі землі, обставини затримки запорозького писаря Андрія 
Семенова (Товстика) комендантом фортеці Святої Єлизавети Муравйвим, 
хід слідства та повернення запорозької депутації на Січ.

№ 26; 1759 р., жовтня 16. – Донесення полкового старшини Андрія Се-
менова (Товстика) у Військову канцелярію Коша про передумови та пере-
бування його під слідством у зв’яку з його арештом комендантом фортеці 
Святої Єлизавети Матвієм Муравйовим.

№ 27; 1759 р., жовтень. – Рапорт Коша Генеральній військовій канцелярії 
та гетьману Кирилу Розумовському про арешт комендантом фортеці 
Святої Єлизавети Матвієм Муравйовим запорозького писаря полкового 
старшину Андрія Семенова (Товстика). № 3884.

№ 28; 1759 р., листопада 9. – Ордер Генеральної військової канцелярії 
Кошеві з повідомленням про відправку копій донесень гетьманові Кири-
лу Розумовському щодо утисків з боку депутатів слобідського полку та 
арешту писаря Андрія Семенова (Товстика). № 6552.

№ 29; 1760 р., січня 11. – Ордер Генеральної військової канцелярії Кошеві 
про розслідування справ щодо спроби слобідських депутатів загарбати 
запорозькі землі та арешт запорозького писаря Андрія Семенова. № 63.

№ 30; 1760 р., квітня 10. Глухів – Ордер гетьмана Кирила Розумовського 
Кошеві відправити до Генерального військового суду братів Андрія і 
Єлисея Терентенків в зв’язку з позовом на їхні спадкові землі лохвиць-
кого жителя Микити Гараскевича. № 594.

№ 31; 1760 р., квітня 14. – Наказ Коша шафареві Кодацького військового 
пе ревозу Гаврилу Шарому і писарю Андрію Семенову (Товстику) прийняти 
в порутчика Чапличина і відправити в Кіш три чавунні гармати. № 658.

№ 32; 1760 р., травня 2. – Наказ Коша шафарю кодацького військового 
перевозу відрапортувати писарю Андрію Семенову на ордер Кирила 
Розумовського та надіслати в Кіш для відповіді гетьману. № 1133.

№ 33; 1760 р., травня 9. – Лист писаря кодацького військового перевозу 
Андрія Семенова (Товстика) військовому писарю Івану Чугуєвцю про 
неможливість з’явитися в Генеральному військовому суді через річний 
збір при Кодацькому військовому перевозі.

№ 34; 1760 р., травня 26. – Рапорт Коша гетьманові Кирилу Розумовсь-
кому про неможливість появи в Генеральному військовому суді Андрія 
Семенова (Товстика) через хворобу та збір військових грошей при Ко-



143

дацькому перевозі, а брата його Єлисея через відсутність у Війську та 
залежність судової справи від лохвицьких козаків Овдієнка та Яновсько-
го, котрі доглядають за даним грунтом. № 1639.

№ 35; 1760 р., жовтня 11. – Ордер гетьмана Кирила Розумовського Кошеві 
про складання “сказки” – свідчення з Андрія Семенова (Товстика) і його 
брата Єлисея про те, що вони повіряють свою справу з спадковими грун-
тами на військового товариша Яновського та при рапорті надіслати геть-
ману. № 3411.

№ 36; 1763 р., травня 2. – Указ Генерального військового суду Кошеві 
взяти “сказку” – свідчення з Андрія та Єлисея Терентенків про те, що 
вони повіряють свою справу з спадковими грунтами на військового то-
вариша Максима Яновського та при рапорті надіслати в Генеральний 
військовий суд. № 544.

№ 37; [1763 р.,] жовтня 20. – Інструкція Коша запорозьким депутатам 
Сидору Нещадному, Федору Голубу та полковому старшині Андрію Се-
менову (Товстику) про розмежування запорозьких земель. № 5316.

№ 38; 1763 р., жовтня 30. Фортеця Святої Єлизавети. – Лист генерала 
Олексія Мельгунова кошовому отаману Григорію Федорову про звину-
вачення полковим старшиною Андрієм Семеновим (Товстиком) генерала 
в неправдивому розслідуванні забраного білогірським драгуном коня в 
запорозького козака та з проханням його покарати.

№ 39; 1763 р. листопада 9. – Лист Коша генералу Олексію Мельгунову 
про вираження подяки за турботу про запорозьких старшин та про по-
карання Андрія Семенова (Товстика) приковуванням на тиждень до 
гармати. № 5594.

№ 40; 1763 р., листопада 20. Фортеця Святої Єлизавети – Лист генерала 
Олексія Мельгунова кошовому отаману Григорію Федорову про задово-
лення покаранням Андрія Семенова (Товстика). № 430.

№ 41; 1764 р., січня 31. Бахчисарай. – Лист військового кантаржія Кос-
тянтина Іванова військовому писареві Андрію Семеновичу Товстику з 
повідомленням про успішний приїзд до Бахчисарая та прихильне став-
лення консула до військового писаря і Війська Запорозького.

№ 42; 1764 р., квітня 19. – Грамота імператриці з вимогою пояснень при-
чин порушення встановленого нею порядку при виборі нової старшини 
на Січі.
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№ 43; 1764 р., червня 16. Глухів. – Указ Генерального військового суду 
Кошеві взяти “сказку” – свідчення з Андрія та Єлисея Терентенків про 
те, що вони повіряють свою справу з спадковими грунтами на військового 
товариша Максима Яновського та при рапорті надіслати в Генеральний 
військовий суд. № 881.

№ 44; 1764 р., листопада 10. – Указ Генерального військового суду Кошеві 
взяти “сказку” – свідчення з Андрія та Єлисея Терентенків про те, що вони 
повіряють свою справу з спадковими грунтами на військового товариша 
Янов ського та при рапорті надіслати в Генеральний військовий суд. 
№ 1369.

№ 45; 1765 р., серпень. Санкт-Петербург – Лист кошового отамана Петра 
Калнишевського до військового судді Павла Головатого про заготівлю 
сіна, наказ отаману Коренівського куреня приберегти речі покійного 
козака Андрія Кривецького, котрий мав борг перед бунчуковим товари-
шем Максимом Яновським.

№ 46; 1768 р., червня 2. Самара. – Лист отамана Коренівського куреня 
Грицька Довбиша кошовому отаману Петру Калнишевському про немож-
ливість з’ясувати місце знаходження майна покійного Андрія Товстика, 
оскільки на час смерті отаманом в курені був Грицько Вивід.

№ 47; 1768 р., червня 3. – Ордер Коша кальміуському, самарському, ко-
дацькому, перевізькому, бугогардовому і протовчанському полковникам 
знайти брата Андрія Семеновича Товстика Єлисея та відправити до Коша. 
№ 2081, 2082, 2083, 2084, 2085, 2086.

№ 48; 1768 р., червня 13. – Лист Коша кодацькому полковнику знайти в 
селі Кам’янка брата покійного військового писаря Андрія Товстика 
Єлисея та відправити його в Кіш. № 2214.

№ 49; 1768 р., червня 16. – Ордер Коша товаришу Коренівського куреня 
Григорію Виводу надати відомості стосовно майна покійного військового 
писаря Андрія Товстика. № 2242.

№ 50 – 51; 1768 р., червня 16. – Донесення брата Андрія Товстика ко-
зака Коренівського куреня Єлисея Крилецького Кошеві про передачу 
справи зі спадковим грунтом бунчуковому товаришу Максиму Яновсь-
кому; копії уступного запису та свідоцтва про передачу Єлисеєм Кри-
лецьким спадкового грунту бунчуковому товаришу Максиму Яновсь-
кому.
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№ 52; 1768 р. червня 18. – Рапорт полкових кодацьких старшин Василя 
Пугача та Івана Полбенського Кошеві про відсутність брата Андрія Семе-
нова Єлисея в Кодаку, а наявність останнього на проживанні в Кам’янці.

№ 53; 1768 р., червня 21. – Наказ Коша козачому отаману села Кам’янки 
Карпу Наружному повернути всі забрані речі в брата покійного військового 
писаря Андрія Товстика Єлисея. № 2275.

№ 54; 1768 р., червня 24. – Ордер Коша самарському полковнику Дмитру 
Кулику знайти бувшого курінного отамана Куренівського куреня Григорія 
Вивода, що проживав в Самарі та відправити до Коша задля з’ясування 
долі майна покійного військового писаря Андрія Товстика. № 2329.

№ 55; 1768 р. липня 1 – Ордер Коша самарському полковнику Дмитру 
Кулику про пошук в Самарі та в зимівнику колишнього курінного отама-
на Коренівського куреня Грицька Вивода задля з’ясування долі майна 
покійного військового писаря Андрія Товстика. № 2404.

№ 56; 1768 р., липня 8. – Рапорт самарського полковника Дмитра Кулика 
Кошеві про отримання ордеру стосовно пошуку в Самарі товариша 
Куренівського куреня Грицька Вивода та відправку його до Коша.

№ 57; 1768 р., липня 14. – Ордер Коша самарському полковнику Дмитру 
Кулику знайти в Самарі чи в зимівнику товариша Коренівського куреня 
Грицька Вивода і відправити до Січі для з’ясування долі майна покійного 
військового писаря Андрія Товстика та пояснити відсутність рапортів з 
цього приводу на попередні ордери. № 2615.

№ 58; 1768 р., липня 22. – Рапорт самарського полковника Дмитра Кули-
ка Кошеві про відправку товариша Коренівського куреня Грицька Виво-
да до Січі згідно першого ордеру, його пошук в зимівнику та з обіцянкою 
відрапортувати про результат. № 29.

№ 59; 1768 р., жовтня 5. – Лист бунчукового товариша Максима Яновсь-
кого кошовому отаману Петру Калнишевському з проханням надати при 
донесенні Єлисея Кривецького про відчуження спадкового грунту випис 
щодо цього.

№ 60; 1768 р., жовтня 8. – Лист бунчукового товариша Максима Яновсь-
кого військовому писареві Івану Глобі з проханням надати при донесенні 
Єлисея Кривецького про відчуження спадкового грунту випис щодо 
цього.



№ 61; 1768 р., жовтня 30. – Випис Коша Війська Запорозького бунчуко-
вому товаришу Максиму Яновському про передачу йому спадкових 
грунтів братом покійного військового писаря Андрія Товстика Єлисеєм 
Кривецьким для розбору справи в суді з лохвицьким жителем Микитою 
Гаращенком (Гараскевичем). № 3609.

№ 62; [1768 р., кінець жовтня – початок листопада] – Лист Коша бунчу-
ковому товаришу Максиму Яновському з повідомленням про відправку 
останньому потрібного випису.

№ 63; [1768 р., кінець жовтня – початок листопада] – Лист військового 
писаря Івана Глоби бунчуковому товаришу Максиму Яновському про 
відправку останньому потрібного випису.
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