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Герб Івана М азепи





Передмова

П ротягом  ХІХ-ХХ ст. зд ійснено цілий ряд оф іц ійних  публікац ій  
документів козацької адміністрації, у тому числі й універсалів та листів 
українських гетьманів. Д рукувалися вони насамперед у періодичних і 
неперіодичних виданнях, а також  в однотомних і серійних збірниках. Перша 
відома нам публікація універсалів, у тому числі й Івана Мазепи, з’явилася 
1824 р., у часописі “Украинский журнал”, який виходив 1824-1825 рр. у Харкові 
за редакцією викладача Харківського університету, місцевого літератора 
О.Склабовського. Часопис мав відділи: науковий, художній і “суміш”. Згодом 
з’явився ще й відділ політичних відомостей та широкого огляду столичних 
журналів. У науковому відділі вміщувалися статті про найновіші наукові теорії 
і відкриття. Чимало матеріалів присвячувалося історії, етнографії та культур
ному життю. Саме в цьому відділі з’явилася» публікація “М алороссийская 
старина”, що включала папери сімейного архіву Марковичів про соціально- 
економічні і побутові явища історії Лівобережної України ХУІІ-ХУІІІ ст. Серед 
них були й невідомі до того універсали другої половини ХУИ -  першої 
половини ХУІИ ст., у тому числі й Івана Мазепи, про земельні надання і маєт
ності, про торгівлю й промисли, мемуари і листування старшини, підготовлені 
до друку О. Марковичем. Всі вони були виявлені ним в архіві свого діда 
генерального підскарбія Якова Андрійовича Марковича1.

У числі інших видань, що час від часу друкували універсали гетьманів 
Лівобережної України, слід насамперед назвати “Черниговские губернские 
ведомости”, “Университетские известия”. “Чтения в историческом обществе 
Нестора-Летописца”, “Киевскую старину”, “Записки Наукового товариства 
імені Ш евченка у Львові”, “Чтения в императорском обществе истории и 
древностей российских”, “Труды Полтавской ученой архивной комиссии”, 
“Труды Черниговской губернской архивной комиссии”, “Акты, относящиеся 
к истории Западной России” , “Акты, относящ иеся к истории Ю жной и 
Западной России”, “Архив Ю го-Западной России”, “Памятники, изданные 
Временной комиссией для разбора древних актов”, “Генеральное следствие о 
маетностях Нежинского полка 1729-1730 гг .” , “Генеральное следствие о 
маетностях Черниговского полка 1729-1730 гг.”, “Український архів”, “Україн

1 “Украинский журнал”, 1824. -  №  19-20; №  21.
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ський археографічний збірник”, “Стороженки. Фамильный архив”, “Сули- 
мовский архив. Фамильные бумаги Сулим, Скоруп и Войцеховичей XVII- 
XVIII вв.”. Нині продовжують друк гетьманських універсалів такі видання як 
“Записки НТШ”, “Український історик”, “Сіверянський літопис” та ін.

Та все це тільки незначна частина того, що було створено (багато доку
ментів загинуло під час лихоліть, тому підрахувати, скільки універсалів видав 
той чи інший гетьман практично неможливо). Проте й уціліле досі тотально 
не обстежене і не систематизоване, не оприлюднене, що створює додаткові 
труднощі у вивчені історії Гетьманщини.

Одні документи зберігаються в архівосховищах і рукописних відділах 
бібліотек і музеїв України, інші в різний час потрапили до архівосховищ 
Російської Федерації, Польщі та інших країн Західної Європи. Невелика 
кількість гетьманських універсалів опинилася навіть за океаном, що під
тверджує публікація чотирьох універсалів гетьмана Івана Мазепи (1691, 1693, 
1695 і 1702) під назвою “Мазепіяна в Гарвардській манускрипній колекції 1691- 
1709”, здійснена Богданом Струмінським2. Дослідники доби Івана Мазепи 
налічують близько тисячі універсалів гетьмана.

1999 р. виповнилося 360 років від дня народження і 290 років від дня 
смерті гетьмана Лівебережної України Івана Мазепи (1687-1709).

Інститут української археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушев- 
ського НАН України цій даті присвячує перший випуск збірки “Універсалів 
Івана Мазепи 1687-1709.” До неї включено 497 документів і 90 документів 
полковників і сотників, запозичених насамперед з фондів Центрального 
історичного архіву України в Києві, Інституту рукописів Національної біб
ліотеки ім. Вернадського НАН України і частково з архівів Російської Федерації 
і Польщі. Близько 180 універсалів відомі з попередніх публікацій. Причому, 
перегляд матеріалів монастирських фондів дозволив виявити ряд оригиналів, 
які були відомі з копій. Стосуються вони різних сторін ж иття Гетьманщини і 
насамперед земельних відносин, розвитку промисловості, торгівлі тощо.

2 Bogdan A. Struminsky. Ukrainian Hetmans Universaly (1678-1727) at the Lilly Library of 
Indiana University // Harvard Ukrainion Studies. -  Volum V Numver 3. September. -  1981.
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Вступ

Великий політик і відважний полководець Богдан Хмельницький очолив 
і протягом десяти років керував боротьбою українського народу за визволення. 
Йому вдалося згуртувати в єдиний повстанський табір різні суспільні сили й 
повести їх на повалення влади польської шляхти в Україні.

Стоячи біля джерел творення Української держави Хмельницький багато 
зробив для становлення державного апарату, організував одну з найсильніших 
дисциплінованих армій тодішньої Європи, зміцнив її політичними союзами, що 
сприяло її розвитку і зростанню. Але його наступники допустили розгортання 
відцентрових сил, що призвело до занепаду держави, до появи того періоду в 
нашій історії, який дістав назву Руїни.

Нові керівники -  гетьмани не зуміли опанувати народні маси і спрямувати 
їх до однієї мети. Руїна все поглиблювалася. Народ був розбитий. Ворожі 
загони стояли у наших містах і селах. Чимраз більше стискалися московські 
кліщі, в яких мала сконати незалежність Української держави.

І ось у такий час гетьманом став Іван Мазепа. Він розумів, що таке держава 
і що таке нація, усвідомлював, що велич держави стоїть не на династії, а на 
внутрішній єдності і силі народу. Силу нації бачив не лише в озброєнні 
військовому, а й у духовному. Саме завдяки своєму політичному хистові Мазепа 
зміг помірятися і так довго перемагати хитрість московського царя, який за 
всяку ціну хотів остаточно підірвати коріння українського народу.

На час гетьманування Івана Мазепи припадає початок важливої поворотної 
доби в історії Московської держави в Україні. Збігом історичних обставин на 
чолі обох держав стали такі виключні індивідуальності як молодий цар Петро 
І і гетьман Іван Мазепа. Завдання, які вони собі ставили і досягти яких нама
галися всіма силами своєї вдачі, у багатьох точках були протилежні і таїли в 
собі небезпеку важких конфліктів. Історичні події розвинулися так, що кон
флікт, а за ним і відверта боротьба між ними виникла пізніше, ніж можна було 
сподіватися і через це саме набрала більшої сили і значення та спричинилася 
до важливіших наслідків.

Гетьманування Мазепи було останнім, за якого ще Українська держава 
майже цілком мала свій автономний державний устрій, накреслений попе
редніми договорами. Після Мазепи розпорядженнями Петра І відносини між 
Москвою й Україною були змінені так кардинально, що від попередньої 
автономії України лишилися незначні рештки.
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Історичні події цієї доби, як і центральна її ф ігура -  гетьман Мазепа, 
завжди привертали увагу дослідників. На превеликий ж аль, безстороннє 
вивчення цієї доби стикається з величезними труднощами через брак доку
ментальних даних. Джерелом для студій та пізнання доби й особи гетьмана 
Мазепи є майже виключно офіційні матеріали, здебільшого чужого поход
ження, бо гетьманський архів, як відомо, загинув у Батурині 1708 р. Чисто 
українських актів, не адресованих Москві, майже не збереглося. Бідна ця доба 
і на чужі матеріали, мемуари тощо. Те ж, що частково збереглося досі тотально 
не обстежено, не систематизовано й не оприлюднено. Найбільше збереглося 
московських джерел офіційного характеру, які є однобічними і тенденційними, 
а перевірити чи доповнити їх немає чим.

З огляду на це, обмежимося розглядом лише фактів, які безпосередньо 
стосуються теми. 25 липня 1687 р. на місці постою українсько-московського 
війська на річці Коломаку відбулася генеральна рада, на якій гетьманом було 
обрано Мазепу. Після обрання прочитано попередні і новоприйняті пункти. 
Гетьман і старшина склали присягу і підписали пункти, схвалені на Генеральній 
Раді. Вони одержали назву “Коломацькі статті”1. Щодо своєї форми Коло- 
мацькі статті являють собою двобічний договір між гетьманом України Іваном 
Мазепою і козацькою старшиною, з одного боку, та московськими царями 
Іваном і Петром та царівною Софією, з другого боку. Одні статті (1, 4-6, 9, 
22) м істять пропозиції гетьмана і старшини, другі (2, 10, 12-15, 18-20) 
пропозиції від імені царів, нарешті, є статті (3, 7, 8, 16, 17, 21), що містять 
пропозиції гетьмана і старшини та контрпропозиції царів. Щодо свого змісту 
Коломацькі статті, як і Батуринські 1672 р. та Переяславські 1674 р. є статтями 
додатковими до Глухівських статей 1669 р. Справді, більшість Коломацьких 
статей має своїм джерелом Глухівські статті і лише 5 статей нових (з 18 до 22)2.

Як і в попередніх договорах, у Коломацьких статтях не додержано ні 
плану, ні логічного зв’язку між  статтями. Помітно лише, що редактори 
трималися послідовності Глухівських статей і то так, що, поставивши в статті 
1 загальне прохання старшини про підтвердження попередніх прав і воль
ностей, у наступних статтях, аж до 17 включно, вмістили дослівно Глухівські 
статті і в кінці додали нові статті (з 18 до 22)3. Говорячи про зміст Коломацьких 
статей, необхідно звернути увагу на те, як монархічна Росія на практиці 
урізувала автономні права України, проводила політику соціального і націо
нального поневолення українського народу.

Кожна зміна гетьмана закінчувалася підписанням договірних статей. Такий 
договір був підписаний, про що мова йшла вище, і під час обрання Мазепи. І 
на цей раз з’явилося ряд суттєвих обмежень (див. зокрема статті 6, 7, 14, 17, 
19). Так, у статті 6 Глухівського договору йшлося про обрання гетьмана віль
ними голосами. У Коломацьких статтях царський уряд заявив, що обирати 
гетьмана можна буде тільки після “челобитья”, тобто тільки після царського 
дозволу (“без указа великих государей гетмана не выбирають”).

Не менш важливою для збереження автономії була стаття 7, яка до
зволяла гетьманові вільно зноситися з іншими державами. У Коломацьких
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статтях Москва на це право наклала заборону. У майбутньому не велено мати 
такі зносини. Більше того, наказувалося всі листи й інші документи, які 
надходитимуть від іноземних держав, не розкриваючи, надсилати до Москви. 
Цією ж  статею заборонялося вести торгівлю з Кримом. Це вже був наступ на 
економічні права. Доповненням до названих заборон була і стаття 14, якою не 
дозволялося українським купцям торгувати у Москві, бо, мовляв, “кабацким 
сборам чинится поруха і недобор”.

Та найцікавіша нова стаття 19. Річ у тому, що для плати військовим, що 
перебували в Україні, в Севську виготовлялися спеціальні “чехи”, але в Україні 
їх як неповноцінну монету ніхто не хотів брати. І ось цим пунктом вимагалося, 
щоб гетьман звелів ті “чехи” приймати (“А естли бы кто противен учинился, 
и тем чинить смертную казнь”). Та ще важливіша друга частина цієї статті, 
якою Москва зробила спробу легальним шляхом міжнародно-правової угоди 
заперечити державний суверенітет України. Гетьманові і старшині наказувалося 
“народъ малороссійский всякими м^ры и способы съ великороссш скимъ 
соединять и въ неразорванное и крепкое согласіе приводить супружествомъ и 
инымъ поведешемъ”, щоб були під однією царською державою, “обще яко 
единой христианской веры и никто бъ голосовъ такихъ не испущалъ, что 
малороссійскій край -  гетманского регименту, а отзывались бы единогласно: 
“Ихъ царского пресветлого величества самодержавной державы гетманъ и 
старшина народъ малороссійский обще съ великороссшскимъ народомъ и 
вольный переход жителем изъ Малороссшскихъ городовъ въ великороссійскіе 
города им'Ьти”4.

У наведеному тексті насамперед констатується, що існує окрема українська 
держава -  “народъ малороссійский” -  має з народом великоросійським спільну 
лише “єдину християнську віру”, тому, друге, наказується, щоб надалі так не 
було, щоб обидва народи були в одній самодержавній царській державі і щоб 
ніхто не смів і згадувати про окрему державу українську під региментом 
гетьмана. Для об’єднання обох народів треба вживати таких способів: шлюб 
та інше “поведеніе”, а також  вільний перехід і проживання українців на тери
торії Московської держави. Указ торкнувся питання державного і висловив 
вимогу, щоб на майбутнє держава Українська й Московська злилися в одну 
“царську самодержавну” державу. Що ж  до питання національного, то, 
висловлюючи питання про об’єднання обох народів, указ тим самим розв’язує 
і національне питання в напрямку асиміляції, омосковлення народу україн
ського. Указ говорить лише про тотожність віри москалів та українців і не знає 
тотожності національної; ідея “национального единства” обох народів була 
вперше проголошена Катериною II5.

Отже Коломацькі статті пішли ще далі в напрямку обмеження влади 
гетьмана і в справі розпорядження військовими землями (стаття 4). У статті 
19 вперше порушено питання про необхідність тісного об’єднання України з 
Москвою і про знищення національної окремішності народу українського. Це 
вперше в українсько-московському договорі Москва заперечувала державний 
характер гетьманської влади, а тим самим й української держави взагалі. Це
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було перекреслення державно-політичної концепції всіх гетьманів, від Бог дана 
Хмельницького до Івана Самойловича6.

Коломацькі статті, -  зазначає Олександр Оглоблин, -  забезпечували насам
перед інтереси Московського уряду в Україні7. Складені в умовах надзви
чайно несприятливих для української сторони, вони були безперечним успіхом 
Москви в її історичному наступі на Україну. Вони дуже в’язали руки новому 
українському урядові, який мусив лояльно виконувати цей московський диктат.

І тільки державний геній і глибокий патріотизм нового гетьмана зробили 
так, що низка шкідливих для України ухвал Коломацької угоди залишилася 
не чинною.

Можна допускати, що антиукраїнське вістря Коломацької угоди було дещо 
пом’якшене Московським палацовим переворотом 1689 р., коли уряд Петра І, 
будучи зацікавленим у підтримці з боку українського уряду і гетьмана Мазепи, 
погодився на деякі зміни і полегшення в Коломацькій угоді. Це підтверд
жується хоча б тим, що в 1690 р. Україна ще зберігала свої державні права 
у військовій, адміністративній, судовій та економічній сферах. Українське 
військо -  козацьке й охотницьке -  виступали як окрема одиниця, підпо
рядкована гетьманові і навіть під час спільних дій зберігало окреме коман
дування. Московська влада (навіть у Києві) офіційно не втручалася в справи 
українського уряду та місцевих адміністрацій і суду. Власне до самого початку 
XVIII ст. в цьому порядку не було змін, хоч політичний вплив Москви на 
Україну тривав.

Звичайно, діяльність Мазепи була складна й суперечлива. Він змушений 
був довгі роки маневрувати, демонструючи лояльність щодо царя, щоб не 
викликати військових репресій і водночас вести потаємно підготовку до 
останньої розправи. Все це породило в літературі багато діаметрально про
тилежних оцінок. Довкола особи Мазепи зосереджено немало тендеційних 
пліток, а то й просто вигадок. Тому є потреба особливо обережно та критично 
ставитись до джерел, щоб уникнути крайнощів. Найбільше вигадок стосується 
українсько-шведських стосунків, ускладнених польською проблемою.

Одні звинувачували Мазепу в тому, що він ніби хотів повернути Україну 
під магнатське панування в рамках Речі Посполитої, інші закидали прагнення 
встановити тут шведську зверхність. Поширювалися плітки особистого 
порядку, мовляв, він мріяв в обмін на Україну стати князем вітебським, Проте 
звертання до реальних документів все це спростовує. Досить переглянути текст 
шведсько-українського договору (правда, оригінал не зберігся і доводиться 
користуватися копією). Тут читаємо: “2 [ . . . ] все те, що -  як виявиться, 
належ ало колись українському народові, передається й задержиться при 
українському князівстві. 3. Князь і стани України, згідно з правом, яким досі 
користувалися, будуть заховані і вдержані на всім просторі князівства і частин, 
прилучених до нього”8.

Постать Мазепи, його політика, особливо його роль у планах Карла XII, 
цікавили і продовжують цікавити політиків і дослідників, як в українській, 
так і в світовій історії. Успіхи, як і трагічний кінець Мазепи надихали поетів
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Байрона9, Гюго10, Пушкіна11, Рилєєва12, Словацького13, митців Буланж ера14, 
Делякруа15, Ж еріко16, Вернет17, композиторів Ліста18, Чайковського19 й інших. 
Визначний німецький поет Бертольд Брехт20 у середині XX ст. написав “Баладу 
про Мазепу”. Про все це йдеться в розвідці Дмитра Донцова про Мазепу21. 
Автор зауважує: “Популярність Мазепи в європейській літературі досі лиша
ється таємницею для всіх, хто цікавиться цією можливо найтрагічнішою 
постаттю в українській історії”22.

Упродовж років зазнала змін й оцінка Мазепи в українській історіографії. 
Найповніше і найоб’єктивніше ці зміни віддзеркалені в праці Дмитра Кравцова 
“Гетьман Мазепа в українській історіографії XIX ст.”23. Автор цілком слушно 
зауважує, що збільшення джерел та уважний їх аналіз змінили й сам образ 
Мазепи, пояснили по новому його поступки. Стало зрозумілим, що рішучий 
виступ Мазепи проти Петра І був викликаний не особистими інтересами, а 
розумінням того, до чого призведе замах Петра І на права українського народу. 
Гетьман став на захист прав українського народу від централізаторської полі
тики царя, від втручання центральної влади у внутрішні справи України, проти 
надмірних тягарів.

Серед праць другої половини XVIII ст. провідне місце належить літописам: 
Самовидця24, Григорія Грабянки25, Самійла Величка26, які, наслідуючи своїх 
попередників, продовжували традиції 2-ї половини XVII ст. у нових умовах. 
М. Петровський, стверджую чи, що Самовидець, позитивно ставився до 
Мазепи27, посилається на наведені ним у тексті літопису біографічні дані 
гетьмана. Так, під 1687 р. Самовидець записав: “Військо настановило гетьманом 
бившого асаула військового Івана Мазепу, роду шляхетського, повіту Б іло
церківського старожитної шляхти української и у войску значной”28.

Григорій Грабянка належ ав до прибічників П етра І, але водночас 
залишався на автономістських позиціях, відстоював збереження старого 
гетьманського уряду. Найбільше місця описові подій XVII-XVIII ст. відведено 
у літописі Самійла Величка, який описує події з патріотичних позицій. На 
відміну від попередників він не приймає на віру ф актів , намагається їх 
аналізувати.

Автор “Історії Русів”29 Мазепу і його політику висвітлює в негативному 
плані. Він вважає недостойним обрання Мазепи на гетьманство. На його думку, 
за законами України належ ить обирати на керівні посади в козацтві при
роджених й осілих людей, тобто з місцевих чинів. Мазепу таким він не вважає. 
Посилаючись на твір Вольтера “Історія К арла X II”, він називає М азепу 
людиною польської породи, вихованцем єзуїтів, тому негідним стояти на чолі 
козаків. Перехід Мазепи на бік Карла XII він кваліфікує як зраду.

Наступні події ж иття Мазепи, його військова і дипломатична діяльність, 
засвідчувала великі здібності гетьмана, що винагороджувалися прихильністю 
до нього.

Першою працею з доданням документів, що з’явилася друком 1822 р., є 
“Історія Малоросії” Д. Бантиш-Каменського в 4 томах30. Визнаючи виняткові 
здібності Мазепи, Д. Бантиш-Каменський, слідуючи офіційній російській
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історіограф ії, намагався його вчинки пояснити дрібними, егоїстичними 
мотивами. За Бантиш-Каменським, всі кроки гетьмана пояснюються його 
темними духовними прикметами. Мазепа, мовляв, сам по собі неправий та 
лукавий. Перехід Мазепи на сторону шведів -  це тільки  “невдячність” , 
необмежене честолю бство. Через 20 років побачила світ 5-томна праця 
Маркевича, де виклад й оцінка подій балансує між “Історією Русів” та “Істо
рією М алоросії” Бантиш-Каменського, хоч, правда, документами Бантиш- 
Каменського Маркевич не скористався31. Він, як і його попередники, зупи
няється лише на особистості гетьмана, а становище селян оминає, суспільні 
відносини того часу не розглядає, не пробує з’ясувати, в якій мірі за це від
повідає гетьман. Вагання між “Історією Русів” та “Історією Малоросії” Д. Бан
тиш-Каменського позначилася і на загальній оцінці особи гетьмана.

Через доволі тривалий час за вивчення доби Мазепи взявся М икола 
Костомаров. Цим подіям він присвятив монографію “Мазепа и Мазепинцьі”32. 
Тут подана розгорнута біографія гетьмана, проте його діяльність оцінюється 
скоріше негативно, ніж позитивно: “Він перейшов у Малоросію і там зробив 
собі кар’єру, підробляючись, як ми бачили, до московських властей і аж  ніяк 
не зупиняючись ні перед якими неморальними шляхами. Найвірніше ви
значення цієї особи буде сказати, що це було втілення брехні. Він брехав перед 
всіми, всіх обманював”. Отже, історик надто спростив характеристику, під
водячи все під рису характеру -  неправда. Сказати, що Мазепа був егоїстом -  
це надто мало. Бажано було б дізнатися, а чого саме він у тодішніх умовах 
хотів, як далеко йшли його честолюбні наміри. За Костомаровим, Мазепі 
нібито не вистачало національної ідеї. Насамкінець Костомаров наголошує на 
милостях царя до гетьмана, але протилежні епізоди не знаходять такого 
яскравого весвітлення. Не з’ясовує дослідник і того, як народ ставився до 
Мазепи. Відсутній аналіз і взаємин гетьмана з різними групами старшини. У 
цілому в праці Костомарова порушено багато важливих питань, але відповідей 
на них немає. Автор належним чином не з’ясував тодішніх внутрішніх відно
син і їх суспільної основи. Правда, розглядаючи взємини між росіянами і 
українцями, дослідник підкреслює й анексіоністський характер політики 
царизму щодо України.

Олександр Лазаревський, хоч і не залишив окремої праці про Мазепу, як 
це зробив Костомаров, але в своїх розвідках оприлюднив багато матеріалів з 
різних питань історії України часів Мазепи, зокрема про діяльність гетьмана у 
80-ті роки.

Головною метою Мазепи, за Лазаревським, було знову віддати Україну під 
владу Польщі і відновити в Україні польсько-шляхетські порядки. Торкаючись 
особи гетьмана, Лазаревський ширше від своїх попередників дивився на 
взаємини його з суспільними станами. Він аналізував і впливи керуючої ко
зацької верстви на гетьмана, який змушений був рахуватися з економічними 
тенденціями. Мазепа притягав старшину на свій бік тим, що щедро роздавав 
їй маєтності. Такі дії гетьмана спричинилися до того, що селяни до нього 
ставилися вороже. Мазепа це знав, але зробити рішучі кроки до того, щоб
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змінити становище не міг, бо це могло б посварити його з старшиною, на яку 
він спирався33.

Реабілітувати Мазепу, як надзвичайно здібного діяча, який передбачає 
можливі зміни і заздалегідь дбає про те, щоб використати сприятливі умови 
для досягнення своєї мети -  зробити Україну вільною і незалежною, спробував 
Федір Уманець у монографії “Гетьман Мазепа”34. Ця мета тоді була ясна і 
близька для широкого кола старшини, зокрема, для таких її представників як 
Данило Апостол, Дмитро Горленко та ін. На відміну іншим авторам, що писали 
про Мазепу раніше, Ф. Уманець частину матеріалу про селян виділив в окремий 
розділ під назвою “Крестьянское дело при Мазепе”. Тут він не стільки виясняє 
минуле з допомогою фактів, опертих на документи, скільки порушує питання 
про подальше студіювання. Саме слабкість джерельної бази і не завжди точне 
використання її і завважив Лазаревський35.

Михайло Грушевський в “Очерках истории украинского народа” (1911) дав 
таку загальну характеристику Мазепи: “Силою і владою свого гетьманського 
регименту Мазепа подібно до свого попередника, підтримував з усією енергією 
престижа старшини і її претензії щодо “підданського” населення і допомагав 
старшині консолідуватися в монолітний спадково-привілейований стан. 
У цьому відношенні правління Мазепи було, як і у зовнішній політиці, без
посереднім і безперервним продовженням правління Самойловича. Харак
тернішу особливість його правління становить та прихильність до церкви і 
тісно пов’язаною з нею тодішньою культурою українського ж иття, яке помі
чаємо в Мазепи -  більше, ніж будь у кого з гетьманів. Ніби для того, щоб 
розв’язати упередженість проти своєї особи, як людини чужої, Мазепа з перших 
літ свого правління з небаченою енергією і щедрістю створює цілий ряд 
розкішних і величавих для свого часу споруд -  звичайно, головним чином 
церковних, у дусі свого часу. Він щедро нагороджує найповажніші церкви і 
монастирі України багатими подарунками і пожертвами. Навіть ще тепер, після 
всіх офіційних переслідувань, що звалилися на ім’я і пам’ять Мазепи, України, 
починаючи з центру свого церковного ж иття, Києва, і кінчаючи різними 
полковими і неполковими містами, повна мазепинських споруд, пожертв, 
традицій, що звеличували могутність, багатство і щ едрість “ясновель
можного”36.

Говорячи про шведсько-український союз, Грушевський підкреслював, що 
він не був “особистим капризом Мазепи, а як діло цілої старшинської верстви, 
щоб визволити Україну з-під російської зверхності. Для Мазепи перехід до 
Карла XII був скоріше прикрою необхідністю, ніж приємною нагодою”37. 
Мазепа, за Гру шевським, не був яскравим репрезентантом українського 
автономізму. Так його оцінював і Михайло Драгоманов. Лише Володимир 
Антонович уважав Мазепу одним з поміж діячів XVII ст. справжнім політиком. 
Він, на думку Антоновича, був дуже щирим і гарячим, патріотом, але поми
лявся у виборі ш ляху38.

1917 р. з’явилася науково-популярна розвідка “Іван Мазепа”, автором якої 
був відомий український письменник і політичний діяч, в’язень царських тюрем
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і сталінських таборів Гнат Хоткевич. Спираючись на вірогідні джерела, він у 
дохідливій формі намалював правдиву картину тогочасних обставин, розкрив 
зазіхання Московщини на Україну, яке проявилося зразу ж  після Пере
яславської Ради. З того часу Москва дивилась на Україну як на свою провінцію 
і всі зусилля спрямувала на те, щоб убити в українського народу дух самос
тійності, перетворити українців на слухняних рабів. Наводить конкретні факти 
обмежень прав і вільностей українців, постійного виморювання козаків вій
ськовими походами і битвами. Продовжуючи політику попередників, Петро І, 
ще більше посилив утиски, що й стало причиною рішення Мазепи приєднатися 
до шведського війська39.

Кожен, хто писав про Україну кінця XVII -  початку XVIII ст., намагався 
у тій чи іншій мірі сказати й про Річ Посполиту. Робилося це з різних позицій 
і з різним знанням справи. Польська історіографія зокрема намагалася виправ
дати загарбницьку політику щодо України.

Питання, суспільно-політичного устрою Лівобережної України XVII -  
початку XVIII ст. значну увагу приділила і російська великодержавна істо
р іо гр аф ія . Н езваж аю чи на деяк і відміни у викладі, автори цих праць 
заперечували існування окремого українського народу, вважаючи, що він є 
південною гілкою  єдиного російського народу. Виходячи з цього, вони 
заперечували право українського народу на утворення своєї держави, ого
лошували органи управління, що створювалися в Україні після визвольних 
змагань, очолюваних Богданом Хмельницьким, залишками польського впливу.

Російська історіографія виправдовувала політику царизму, спрямовану на 
ліквідацію елементів української державності, всіх інших особливостей у 
суспільно-політичному розвитку України. Всю діяльність старшинської адмі
ністрації російські історики розглядали під кутом зору вірності російській 
монархії. Виступи за збереження автономії України кваліфікувалися ними як 
зрада, як сепаратистські рухи, а люди, що цього домагалися, як вороги. Ці 
погляди характерні і для праці І. Голикова “Деяния Петра Великого”, що 
побачила світ у 80-і роки XVIII ст40. Російський цар і російські урядовці 
виступають у ній як захисники народу. Українських старшин, що згадуються 
у зв’язку з описом подій 1708-1709 рр., автор поділяє на вірних слуг царя і на 
зрадників.

Великодержавно-шовіністична концепція яскраво проявилася й у перед
мові Г. Карпова до його праці “Критический обзор разработки главных русских 
источников”41. Цілком природно, що Карпов виправдовує політику царизму, 
спрямовану на ліквідацію елементів української державності.

Ця ж  концепція характерна і для багатотомної праці С. М. Соловйова 
“История России с древнейших времен”42.

Виходячи з поняття, що Україна -  частина Росії, вони вважають, що 
обов’язком гетьмана було дбати про добро Росії, а не України. Російський 
історик С. М. Соловйов багато місця відвів у своїй багатотомній праці Мазепі. 
Він визнає, що становище гетьмана було важке, бо він був між двома вогнями, 
між вимогами Московської держави, з одного боку, і вимогами людей, що не
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звикли підпорядковуватися натискові Московської держави. Петро вимагав, 
щоб Україна нарівні з Росією брала участь у війні проти шведів, йти в походи, 
будувати укріплення. При цьому Соловйов додає, що на воєнній раді у Ж овкві 
(1707) Мазепа просив у царя допомоги для оборони України й одержав від
повідь: “Обороняйтесь самі, як можете”. Водночас, вважаючи гетьмана за під
даного, Соловйов дорікав Мазепі, що він не залишився вірним Росії. У його 
оцінці Мазепа -  зрадник.

Учень Соловйова -  В. О. Ключевський також називає Мазепу зрадником 
Петра”43.

Дещо інакше поставився до переходу Мазепи на бік Карла XII відомий 
російський історик С. Ф. Платонов. Він писав, що Мазепа прийшов до пере
конання, що коли Україна залиш иться вірною переможеній М оскві, то 
переможець Карл XII і Станіслав Лещинський не помилують ні Мазепу, ні 
Україну. Якщо ж Україна вчасно перейде, то в майбутньому забезпечить собі 
самостійність у внутрішньому ж итті44.

М. М. Покровський не називає М азепу зрадником, але оскільки  це 
виходило за рамки російської історичної схеми45, його оцінка була визнана 
помилковою46.

Деякі російські історики-емігранти С. Пушкарьов47, А. Белопольський48, 
Ю. Вернадський49 та ін. не засуджують Мазепу і не називають його зрадником.

За наказом Петра І в усіх церквах Росії ім’я Мазепи проклинали протягом 
усього XVIII і XIX сг., проклинали навіть у церквах, які були збудовані 
гетьманом. Переслідували прихильників Мазепи. Одних з них позбавляли 
життя, інших заслали до Сибіру.

Після 1917 р. ворожість до Мазепи ще більше зросла. 1950 р. в “Исто
рических записках” Всесоюзної Академії наук історик Веніамін Ш утой 
надрукував статтю під назвою “Измена Мазепи”50, де повторив у ще бруталь
нішій формі всі ті закиди, обвинувачення, всі ті прокльони, що їх адресував 
царський уряд великому гетьманові. Аналогічні прокльони звучать і в інших 
писаннях Ш утого51, а також В. Дядиченка^2, Є Тарле53, Л. Вишневського54. 
А. М. Котляр у статті, опублікованій в “Українському історичному ж ур
налі” гетьмана називає авантюристом5̂ , яка потрапила й до книги “Ш ля
хами віків: довідник з історії України”56. На жаль, подібних праць немало.-

З часу проголошення незалежності України з’явилася можливість неупе- 
реджено висвітлювати діяльність Мазепи і його добу. Надруковано ряд 
публікацій документів, у т.ч. й листів та універсалів гетьмана, здійснено 
перевидання маловідомих досліджень, видання нових розвідок.

При цьому не можна не погодитися з застереженням Сергія Павленка57, 
що позитивний ф ак т  перевидання “М азепи” М. Костомарова, “М азепи” 
А. Єнсена58, “Мазепи” В. Готвальда59 набув і негативного відтінку, оскільки 
антимазепинська концепція розтиражована, а на противагу не видано такі 
праці як “Гетьман Мазепа” Ф. Уманця, “Гетьман Іван Мазепа і його доба”, 
О. Оглоблина, “Гетьман Мазепа в світлі фактів і дзеркалі історії” Р, Млино- 
вецького60.
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Крім згаданих, у зарубіжних наукових центрах плідно працювали такі 
дослідники як І. Борщак61, М. Андрусяк62, Т. Мацьків63, О. Субтельний64. 
Останній є автором, порівняльного підходу у дослідженні постаті Мазепи.

Теодор Мацьків критично проаналізував реляції послів про Мазепу в 
німецькій, англійській, французькій, шведській, толандській, австрійській і 
швейцарській мемуаристиці, тогочасну пресу. З цією метою він ретельно вивчив 
австрійські й англійські архіви, де відшукав нові документи про добу Мазепи, 
які дозволили йому виявити і виправити неточності, похибки, а то й фальшиві 
твердження про діяльність Мазепи. Автор спростовує тендеційність німецької 
преси, яка перебувала під сильним впливом московської пропаганди. Натомість 
англійська і французька преса позитивно характеризувала діяльність Мазепи, 
який був відомою постаттю у тогочасній Європі65.

Нині немає потреби “обороняти” Мазепу. Адже О. Меншиков відразу 
зрозумів та оцінив політичне значення кроку гетьмана. У листі до царя 27 
жотвня 1708 р. він писав, що гетьман “це учинив . . .  не задля одної своєї 
особи, а задля всієї України”. Свідомий цього був і сам цар, думку якого 6 
травня 1709 р. висловив російський посол у Голандіїї А. А. Матвеєв: “Цар не 
може не турбуватися зрадою М азепи, бо його думка може спричинити 
незалежну державу на Україні та ще з додатком земель Польської країни 
збаламутить увесь козацький нарід”66.

Незважаю чи на трагічні наслідки битви під Полтавою, М азепа став 
символом прагнень українського народу в нерівній боротьбі за свою волю, що 
так влучно висловив Вольтер: “Україна завжди прагнула бути вільною”67.

Багато безсторонніх сучасників не те, що не осуджували, а й висловлю
валися про нього, як про великого державного мужа та українського патріота. 
Так, англійський посол у Москві лорд Чарлс Вітворт у своєму звіті за 27 
листопада 1708 р. висловлював великий сумнів, що 70-літній бездітний ба
гатий гетьман, який мав прерогативи монарха, перейшов на шведську сторону 
задля особистих мотивів. Пруський посол у Москві Георг фон Кайзерлінг у 
своєму звіті за 21 листопада так пише про Мазепу: “Не можна думати, щоб 
цей чоловік [ . . . ]— не мав своїх прихильників, тим більше, що козаки дуже 
невдоволені з царського уряду, який жорстоко з ними поводиться, та часто 
порушує ЇХ ВОЛЬНОСТІ”68.

Перші борозни в критичному осмисленні літератури про Мазепу проклали 
М. Брайчевський та В. Марочкін69, В. Шевчук70, В. Смолій71, В. Сергійчук72, 
книга якого “Кого зрадив гетьман Мазепа” аргументовано спростовує ф аль
сифікації антимазепинських звинувачень -  догматів попереднього часу. Цій 
ж е темі присвячена згадана вище монографія Сергія Павленка “М іф  про 
Мазепу”. Він нараховує близько тисячі праць, які в тій чи іншій мірі стосу
ються М азепи73. Значна частина їх потрапила до бібліографії, складеної 
Ганною та Іваном Ш овкопляс74. Р о згл яд ал и ся  вони і в д осл ід ж ен н ях  
Д. Дорошенка75, М. Дмитрієнко та О. Ясь76, В. М окляка77, В. Чуприни78, 
П. Феденка79, О. Ярмака80 та інших.

У нові часи не лише українські дослідники цієї доби позитивно оцінили
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політику Мазепи, але й чужі прихильно поставилися до нього, зокрема, 
німецький історик Отто Гайнц, автор монографії про Карла XII пише, що 
метою Мазепи було з допомогою шведського короля звільнення з-під Мос
ковського ярма та з’єднання всієї України, що було природною ціллю тодішньої 
національної української політики81. Англійська дослідниця Р.М. Гаттон 
проаналізувавши політику гетьмана, прийшла до висновку, що “мрією Мазепи 
було звільнити Україну з російського ярма’’82. Американський учений історик 
Роберт К. Максі теж  пише, що “мрією Мазепи була мрія його народу -  самос
тійність України’’83.

Походив Іван Мазепа з давньої української шляхетської родини з Біло- 
церківщини (тепер село Мазепинці, що за 12 км. від Білої Церкви). У давнину 
на Мазепиній горі стояв замок. Не виключено, що його давні предки походили 
з князівського роду. Натомість цілком певно можна стверджувати, що напе
редодні визвольних змагань під керівництвом Богдана Хмельницького члени 
родини Мазепи Колодинських брали участь у народних рухах. Один з них за 
участь у повстанні С. Наливайка був засуджений до страти. Були вони й 
активними учасниками повстання під керівництвом Богдана Хмельницького. 
Батько Івана Степан Адам був білоцерківським міським, або як тоді говорили, 
городовим отаманом, входив до складу делегації покозаченої ш ляхти до 
московського посла боярина В. Бутурлина у Переяславі. Нібито він присягав 
цареві, але не був прихильником Москви, бо 1658 р. підтримував Гадяцьку 
угоду, яка встановлювала Велике князівство Руське, як рівноправна частина 
триєдиної Речі Посполитої.

Мати Івана Мазепи М арія чи М агдалина теж  походила з української 
шляхти Білоцерківщини з роду Мокієвських. Була освіченою жінкою. По 
смерті чоловіка стала членом Луцького православного братства, прийняла 
чернечий сан. Побудувала в Києві муровану церкву в Флорівському Возне- 
сенському монастирі. Була ігуменею Київського Вознесенського жіночого 
монастиря. Сестра теж  була черницею.

Про час народження Івана немає одностайності -  у літературі назива
ються 1629, 1632, 1639, 1640, 1644 і навіть 1646 рік народження. Все ж  
найвірогідніше Мазепа народився 20 березня 1639 р. Загальну освіту отримав 
у Києво-Могилянському колегіумі. Філософію студіював у єзуїтському коле
гіумі у Варшаві. Є відомості, що якийсь час навчався у Кракові. Здібний 
юнак 1656 р. стає джурою польського короля, який висилає його з Марціном 
Концьким до Голландії для студіювання артилерії. У місті Девентері зберігся 
реєстр студентів т.з. “Хезелен Бук” , де Мазепа зареєструвався як  Иоаннес 
Кол^дінський нобілес польонус”. Перебуваючи за кордоном, відвідав Німеч
чину, Францію, Італію. За час навчання досконало засвоїв латинську, польську, 
німецьку мови, знав італійську, французьку, голландську і татарську мови.

1659 р. Мазепа повертається до Польщі і король Ян Казимир робить його 
покойовим дворянином. Він їздив з дипломатичною місією до гетьмана Івана 
Виговського, гетьмана Юрія Хмельницького, а 1663 р. -  до гетьмана Павла 
Тетері. Того ж  року як покойовий дворянин бере участь у поході Яна Казимира
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на Лівобережну Україну. Під час походу на Білоцерківщині залишив короля 
й оселився в маєтку свого батька, допомагаючи йому в господарських справах. 
Після смерті батька в 1665 р. дістав звання чернігівського підчашого, яке до 
того належало його батькові.

Одружився Мазепа десь у 1662-1669 рр. у Корсуні. Про його дружину 
Ганну відомо небагато, нічого не знаємо і про їхні взаємини. Ясно тільки 
одно -  дружина весь час залишалася осторонь від державно-політичного і 
навіть двірського ж иття. Всю увагу вона зосереджувала на господарстві і 
родині, маєтково-господарських справах -  власних (вона мала землі на річці 
Рось, поблизу Корсуня) і чоловіка (на Лівобережжі). Невідомо, чи мала вона 
дітей від Мазепи. Якщо й мала, то вони рано повмирали. Але від першого 
подружжя в неї був син Криш тоф Фридрикевич (згодом став седнівським 
сотником) і дочка Ганна.

В. Модзалевський й інші дослідники вважають, що вона була замужем за 
Михайлом Громикою, білоцерківським полковником (1649-1651), який загинув 
у 1651, або на початку 1652 р. Перевірка О. Оглоблина доводить, що це не
можливо. Цілком ймовірно, що вона була одружена з сином Михайла Громики 
Василем, смілянським сотником (1687-1695). Деякі родичі та свояки Ганни за 
Мазепи займали високі старшинські уряди (Дмитро Зеленський був лубенським 
полковником, а Степан Трощинський -  гадяцьким полковником).

Нащадки К риш тоф а Ф ридрикевича, який був одружений з дочкою 
седнівського сотника Богдана Войцеховича Катериною, жили на Лівобережній 
Україні ще наприкінці XVIII ст.

Дружина Мазепи померла 1702 р.
1669 р. Мазепа з’являється в Чигирині і стає одним з найближчих людей 

Петра Дорошенка. З цього приводу О. Оглоблин зауважує, що в літературі 
з’явилося чимало плутанини. Дехто пише, що Мазепа був генеральним писарем 
у Дорошенка, інші твердять, що генеральним осавулом. Про те, чи він був 
генеральним осавулом, чи ні -  важко сказати, оскільки цей уряд не був чітко 
окреслений, а ось генеральним писарем він не був, бо цей уряд, за свідченням 
самого П. Дорошенка, протягом 1669-1676 рр. займав М ихайло Вуяхевич. 
Вірогідним є лише те, що при Дорошенкові Мазепа був ротмістром надвірної 
корогви, тобто був начальником гетьманської охорони. Це справді свідчить про 
його близькість до гетьмана. Тому можна допустити, що він поділяв політичну 
орієнтацію П. Дорошенка щодо Туреччини.

Дорошенко не раз посилав Мазепу з дипломатичними дорученнями в Крим, 
на Запорожжя, до гетьмана Івана Самойловича.

1674 р. з Мазепою сталася пригода, яка вирішила подальшу його долю. 
На цей раз Дорош енко доручив М азепі очолю вати посольство в Крим 
і Туреччину. Коло річки Інгул він потрапив до рук запорожців на чолі з Іва
ном Сірком. Запорожці хотіли його вбити, але Сірко не дозволив і відправив 
Мазепу до Івана Самойловича, який його знав. Останній добре Мазепу прийняв, 
і зробив його гетьманським дворянином і доручив керівництво вихованням своїх 
дітей. Коли в Москві про це довідалися, зажадали, щоб Мазепу було надіслано
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до столиці. Тут він мав нагоду познайомитися з багатьма високопоставленими 
чиновниками. Після повернення до Батурина Мазепа став одним з найближчих 
радників Самойловича. Гетьман не раз висилав Мазепу до Москви, а 1682 р. 
призначив його генеральним осавулом. Такому швидкому просуванню Мазепа 
завдячує насамперед обдаруванню, талантові, освіченості, дипломатичному 
хистові, знанню кількох мов.

Весь період гетьманування Мазепи був заповнений тривалими майже 
безперевними війнами, що негативно позначалися на розвитку господарства. 
Війни з Кримом і Туреччиною руйнували господарство насамперед у південних 
районах і менше впливали на північні райони. Особливо погіршилося ста
новище в усій Україні під час Північної війни, в якій Україні довелось взяти 
участь і понести великі жертви. Війна почалася наприкінці 1700 р., як тільки 
стало відомо про укладення мирного договору з Туреччиною. 20 листопада 1700 
р. король Швеції Карл XII розбив російські війська під Нарвою і повернув свої 
сили проти Августа Саксонського. Тим часом Петро І знову зібрав військо і 
виступив у похід, причому, наказав направити туди українське військо (12 тис.) 
на чолі з полковником Обидовським. Ще останній не дійшов до Пскова, як під 
Нарвою було все скінчено. Багато українців під час цього походу потерпіло 
від холоду й голоду. На зміну цього корпусу цар викликав новий (7 тис. чол.). 
Водночас гетьман одержав наказ особисто йти на допомогу польському 
королеві у Білорусі. Українське і російське військо під Ерестфером у Л іфляндії 
розбили шведського генерала Шліпенбаха. Українці захопили велику здобич, 
але російське командування все у них відняло, і поводилося з українцями дуже 
погано, що призвело до значних втрат. Але Петро І вимагав щораз нових жертв 
з боку України. 1702 р. Карл XII захопив Варшаву і Краків. З ’явився новий 
претендент на польський престол. Ним став познанський воєвода Станіслав 
Лещинський. Фронт розтягнувся на весь рубіж з Польщею.

1703 р. Мазепа змушений був вислати 12-тисячний корпус на чолі з 
полковником Миклашевським, а сам навесні 1704 р. з 40-тисячною армією 
вирушив на Правий берег Дніпра. Це дало змогу окупувати Правобережжя. 
Мазепа все робив для того, щоб окупація обернулася в приєднання Пра
вобережної України до Гетьманщини.

А становище на Правобережжі було складне. Як відомо, за Бахчиса
райським (1681) і Московським (1686) договорами майже все Правобережжя 
залишилося за Польщею, а більшість населення переселено на Лівобережжя. 
Кам’янець з частиною Поділля належав Туреччині.

Ян Собеський змушений був відновити козаччину. Полковникові Моги- 
ленку доручалось відновити військо. Почалося активне заселення краю. У 
процесі заселення сформувалися полки. Найпомітнішими серед полковників 
були Абазин, Іскра, Палій і наказний гетьман Самусь. Семен Палій, оселившись 
у Фастові, почав енергійно відбудовувати край. З активізацією господарської 
діяльності сюди стали прибувати шляхтичі, вимагаючи повернення маєтностей. 
Все це призвело до конфліктів і навіть сутичок. Українське ж  населення мріяло 
про об’єднання з Лівобережною Україною і не допустити повернення панів.
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На це польські власті відповіли арештом Палія. Останній втік з-під арешту і 
звернувся до Мазепи (1688) з проханням прийняти Фастівщину під свою руку. 
Але Росія виступила проти цих намірів84.

Козаки Правобережжя, очолювані Семеном Палієм, брали активну участь 
у боротьбі проти татарських нападів. Так, 1690 р. вони разом з лівобережними 
козаками, очолюваними охочекомонним полковником Іллею  Новицьким, 
осаджували Кизикермен85.

Становище ускладнилося ще більше після того, як Польща, уклавши мир 
з Туреччиною (1699), вирішила ліквідувати козаччину. У відповідь на цей крок 
усе населення Правобережжя взялося за зброю. Самусь розіслав універсали з 
закликом до повстання. У своєму універсалі він повідомляв, що склав присягу 
Мазепі, визнав його владу над всією Україною. Мазепа в універсалах став себе 
звати гетьманом обох боків Дніпра, але явно допомагати повсталим не міг, бо 
одержав від Москви суворий наказ не втручатися і не псувати добрі московсько- 
польські стосунки.

Тим часом поляки здобули Немирів, Ладижин, вирізавши 10 тис. його 
жителів, і закатувавши полковника Абазина, 17 тис. мешканців відрізали вуха. 
Лише Палія поляки не змогли осилити. Останній захоплює Білу Церкву. Проте 
в 1704 р. Петро І домігся від Палія повернення полякам Білої Церкви. Самусь 
та Іскра віддали Богуслав і Корсунь і переселилися на Лівобережжя. Щоб не 
допустити кон ф лікту  з М осквою, М азепа арештовує П алія й обсаджує 
Правобережжя своїми військами.

Дослідники одностайні в тому, що внутрішня політика Івана Мазепи була 
продовженням політики Самойловича. Вона сприяла зростанню козацької 
старшини, зміцненню її економічної бази і соціального становища, перетво
рюванню її на зверхній стан Гетьманщини. Насамперед це позначилося на 
старшинському землеволодінню. Старшина запопадливо освоювала ще вільні 
землі, внаслідок чого зростала загальна площа старшинського землеволодіння, 
яке поступово зі звичайного рангового володіння (“до ласки військової”) 
перетворювалося на зуполне, тобто повну спадкову власність. І як наслідок, 
відбувалося злиття старшинського землеволодіння з шляхетським, яке так чи 
інакше збереглося від польських часів.

З цього погляду цікавим є універсал чернігівського полковника Якова 
Лизогуба від 13 вересня 1690 р. Згаданим універсалом Лизогуб відкидає право 
шляхетського землеволодіння і виступає за збереження тих відносин, які 
склалися після визвольних змагань86.

Д ж ерела нагромадження старш инського землеволодіння наприкінці 
XVII -  на початку XVII ст. були різні -  це спадщина, надання гетьманами 
і полковниками (часом стверджене царськими грамотами), купівля, займан- 
щина вільних земель, а то й просто захоплення козацьких, селянських і міських 
земель. Все це було притаманне й попереднім часам, але в добу Мазепи набирає 
масового характеру. Насамперед збільшується надання маєтностей за уні
версалами гетьманів і полковників.

На жаль, відтворити повну статистичну картину цих надань неможливо,
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бо під час лихоліть, про що йш лося вище, багато земельних універсалів 
загинуло. А ле й те, що уц іл іло  незаперечно доводить про зростання 
старшинського землеволодіння.

Уже в перші дні й місяці свого гетьманування Мазепа підписав низку 
універсалів, якими стверджував наявні володіння, або надавав нові з фонду т.з. 
“вільних військових маетностей, чи конфіскованих у Самойловича та його 
родичів і прибічників”. Так, на третій день після обрання, 27 липня 1687 р. 
Мазепа надав село Мильці полтавському полковому обозному Прокопові 
Левенцю87. 7 серпня колишньому військовому осавулові М. М иклашевсь- 
кому -  село Зазірки, слобідку Новосілки, гуту і млини88, 21 серпня Павлові 
Гудовичу -  село Івантенки, що в Погарському ключі89, 25 серпня писареві 
Чернігівського полку Іванові Скоропадському -  села Вихвостів і Боровицю та 
слобідку Дроздовицю, осаджену біля його млина в “зуполне” володіння, 
6 вересня глухівському сотникові Василеві Яловицькому -  село Банківське
3 усіма “приналежностями до ласки войсковой”90, 10 вересня значковому 
товаришеві Іванові Ломиковському -  село Верба91, 12 вересня комонному 
полковникові Ілл і Новицькому -  село Нехаївку92, 4 ж овтня хорунжому 
Тимофієві Улізку -  село Рохманів93, 5 жовтня генеральному обозному Василеві 
Борковському -  села Орлівка та Овдіївка з млином і перевозом через річку 
Снов94, 7 жовтня сотникові топальському -  село Нове з сінокосами95, 21 
жовтня Романові Ракушці -  село Новосілки96, 17 листопада 1687 р. знатному 
військовому товаришеві М. Борсуку -  село Припутні97. У наступному, 1688 р. 
Мазепа підписав десять універсалів про надання маетностей козацьким 
старшинам, зокрема: 11 січня Ноздрі -  на село Ж укове98, 1 лютого Рубцю -  
на села і хутори в Стародубівському полку99, 8 травня знатному військовому 
товаришеві Журману -  на село Задубення з млином100 та осавулу Г. Заруд- 
ному -  на село Слобідка і дві частини в млині101, 24 травня С. Шираю -  на 
село Синин102, 27 серпня знатному військовому товаришеві С. Гречаному -  на 
села Римарівка і Борки та млин103, 31 серпня М. Миклашевському -  на село 
Волокитин104, 16 вересня канцеляристові К. Радичу -  на село Карасинівка105, 
25 вересня військовому товаришеві Федорові Кандибі -  на село Курилівку та 
слобідку Кандибівка106, 19 грудня 1688 р. бунчуковому товаришеві Єфимові 
Лизогубу -  на села Погребки, Хижки, Кропивне та інш107.

За 1689 р. про надання маетностей козацькій старшині публікується 12 
універсалів108, 1690 рік -  6 універсалів109, 1691 рік -  4 універсали110, 1692 рік -  2 
універсали111, 1693 рік -  2 універсали112, 1694 рік -  2 універсали113, 1695 рік -
4 універсали114, 1696 рік -  4 універсали115, 1697 рік -  1 універсал116, 1698 р ік -  
1 універсал117, 1699 рік -  4 універсали118, 1700 рік -  1 універсал119, 1703 рік -  
З універсали120, 1704 рік -  5 універсалів121, 1705 рік -  5 універсалів122, 1706 
рік -  6 універсалів123, 1707 рік -  2 універсали124, за 1708 -  4 універсали125.

На випадок смерті власнка, всі маєтності, як правило, переходили до рук 
його дружини і дітей, що підтверджувалося відповідними універсалами. Так, 
дружині колишнього прилуцького полковника Лазаря Горленка Єфросинії 
Мазепа видав три універсали (1687, 1689 і 1690) з приводу закріплення за нею
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села Ольшана з двома млинами-вешняками126. Удові колишнього лубенського 
полковника Л ук’яна Свічки Домініки з синами Василем і Л ук’яном гетьман 
видав два універсали (1699 і 1707), якими відтверджував одержання прибутків 
від млинів127. Універсалом від 27 березня 1705 р. Мазепа взяв під гетьманську 
охорону і протекцію вдову Анну Думитрашкову з залишенням за нею всіх 
маєтностей, якими користувався її чоловік128.

Щодо заснування нових слобід політика гетьманського уряду була по
двійна. З одного боку, влада не могла переш кодж ати поширенню стар
шинського землеволодіння і зміцненню економічних позицій старшини. Але, 
даючи дозвіл на осадження нових слобід (а такий дозвіл був обов’язковий, хоч 
у ж итті це правило старшиною часто порушувалося), гетьманський уряд 
усвідомлював, що поява нових слобід нерідко шкодила старим старшинським 
володінням, бо селяни, щоб хоча б тимчасово уникнути підданства, намагалися 
переселитися на слободи. Це призводило до зменшення числа робочих рук в 
існуючих маєтностях. Тому в гетьманських універсалах з дозволом засновувати 
нові слободи, робилося застереження, що слобода може бути заселена лише 
зайшлими людьми, не тяглим и заграничними людьми, “а не тутешними 
малороссийскими ос'Ьдлости свои маючими”129.

Характерною особливістю монастирського землеволодіння було те, що під 
час визвольних змагань Хмельницького воно менше всього потерпіло. Були 
ліквідовані магнатські володіння і католицької церкви, а такі православні 
монастирі як Пустинський, М гарський, Ніжинські, Чернігівські, Київські 
та інші не лише зберегли наявні володіння, а й набули нові. У кінці XVII -  
на початку XVIII ст. монастирське господарство почало особливо швидко 
зростати, збільшуючи площі землі і підбиваючи під себе все більшу кількість 
робочої сили. Це викликало навіть стурбованість у конкурентів і спроби 
обмежити його. Та це не зупинило його зростання. Секуляризація монастир
ських маєтків 1786 р. застала його в повному розквіті.

Питомна вага монастирських маєтностей була значно більшою у північних 
полках (у Чернігівському вона досягла 68% всіх володінь, у Київському -  62%, 
у Переяславському -  26%, у Прилуцькому, Миргородському, Полтавському ще 
менше).

Багато універсалів монастирям видав Богдан Хмельницький, якими не 
тільки підтвердив наявні володіння, але й надав нові. За ним пішли й інші 
гетьмани. Не був винятком у цьому й Іван Мазепа. Причому одному і тому ж 
монастиреві він видавав часто по кілька універсалів. Так, до раніше наданих 
маєтностей Глухівському Петропавлівському монастиреві Виговським (1658), 
Брюховецьким (1664), Дорошенком (1668), Многогрішним (1669), Самой- 
ловичем (1672), Мазепа універсалами від 11 жовтня 1687 та 28 листопада 
1692 р. додав села Возівка, Хозівка і Будища, два млини, власним коштом 
споруджені, та рибні озера біля села Каменя130.

21 грудня 1687 р. гетьман підтвердив за Чернігівським Єлецьким монас
тирем всі маєтності, надані попередніми гетьманами131. В іншому універ
салі (1689 р.) цьому ж монастиреві писав, що хоч у Коломацьких статтях
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постановлено не давати монастирям нових маетностей (правда, це не зовсім 
так), але він “з горливою до святого мгЬсця[ . . . ] усердия, респектуючи на 
тогдашнюю в нем скудость и на малость людей в подданстве обретаючихся”, 
надає монастиреві село Мощонку132 а також  підтверджує село Лемешівку. 
Всього Чернігівському Єлецькому монастиреві М азепа видав 4 універ
сали133.Універсалами від 9 листопада 1689 р. і 16 вересня 1699 р. були 
підтверджені володіння Чернігівського жіночого монастиря (села Рудка, 
М охнатин, слободи Ю рівка, Р иж анка, К ош івка, Б ерезівці, Я н івц і)134. 
Чернігівському П ’ятницькому монастиреві універсалами від 4 червня 1694 р. і 
22 грудня 1695 р. Мазепа дозволив побудувати кліть на Білоруській греблі 
поруч з кліттю  Олицького монастиря, а Чернігівському полковникові на
казав не чинити утисків монастиреві1315, Києво-Печерській лаврі від 28 квітня 
1690 р., 8 березня 1699 р., 2 вересня 1702 і 1 червня 1703 р 136. Києво-Печер
ському жіночому монастиреві від 1 грудня 1687 р., 19 травня 1688 р. і 6 листо
пада 1697 р137. Межигірському монастиреві від 9 лютого 1688 р., 6 лютого 
1689 р., 17 травня 1690 р. і ЗО липня 1694 р. на місто Вишгород, маєтності і 
млини, а також про розмежування володінь між Братським і Межигірським 
монастирями138, Братському монастиреві від 27 червня 1693 р., ЗО липня 
1694 р і 2 травня 1705 р. на Виповзів і Которські грунти, якими незаконно 
володів Межигірський монастир, вдавшись до фальшування актових книг139. 
Михайлівському монастиреві від 12 липня 1693 р. на Вигурівщину з прина- 
лежними зем лям и 140, М ихайлівському Золотоверхом у монастиреві від 
22 серпня 1699 р. на пустоші Крикувщина і Д анилівка141, Видубицькому 
монастиреві від 14 вересня 1688 р. на село Леонівку з приналежностями, 
дозволяючи їм над тими посполитими людьми “владЪти и всякое от них 
послушенство и повинности на вспартя монастиря отбирати”142, Фролівському 
монастиреві від 10 лютого 1689 р. на село Дмитровичі і селище Вишеньки143, 
Петропавлівському від 10 січня 1695 р. на одержання помірного від збіж ж я 
на Київському базарі та володіння шинком, який до 1648 р. належав домі
ніонам 144.

Універсалом від 18 серпня 1693 р. М азепа дозволив Печеницькому 
Успенському монастиреві переселитися з-під Коропа під Стародуб14\

Козелецький Юріївський чоловічий монастир 4 травня 1691 р. одержав 
універсал Мазепи на млин у селі Вовчок, що на річці Махній, з озерами і 
сіножатями146, а Великобудиський Паненський жіночий монастир 11 січня 
1688 р. -  на село Чернецький Яр та два млини, що на Будиський греблі147.

П’ять універсалів надав Мазепа Батуринським монастирям: Новомлин- 
ському жіночому від 26 ж овтня 1687 р. про заборону Новомлинському 
сотникові втручатися в монастирські маєтності і від 17 грудня 1688 р. на перевіз 
через річку Сейм під Батурином і на села Пальчики та Атюша, на млини на 
річках Осота і Бобрик, сіножаті, бортні дерева, озера тощ о148, Крупицькому 
від 14 січня 1688 р. на лісові займища, від 2 лютого 1691 р. підтвердження на 
всі монастирські села в Ніжинському, Лубенському і Прилуцькому полках; від 
29 жовтня 1691 р. з наказом жителям сіл Коренецьке, Липове і Галка гатити
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Коренецьку греблю; від 2 грудня 1707 р. на грунти і сіножаті в селах Тиниця, 
Дубрівка, що під Самбором, і Красненьке; від 14 березня 1708 р. на село 
Обманів, за винятком 15 дворів, що обслуговують гетьманський замок149.

По два універсали одержали Ніжинський Красноострівський монастир: від
18 грудня 1687 р. про послушенство підданих села Талалаївка і від 17 березня 
1688 р. на село Мильники, що в Ніжинському ключі над річкою Остер150 і 
Макошинський Покровський монастир підтверджувальні: від 27 листопада і
19 грудня 1687 р .ь1 ; М аксаківський монастир: від 8 липня 1689 р. про 
увільнення жителів сіл Високе, Ховми і Сидорівка від шарварків і від 27 
жовтня 1700 р. про виконання повинностей лише на користь монастиря152. 
Полтавському Хрестоздвиженському монастиреві: від 1 жовтня 1702 р. на 
грунти над річкою Орчик і від 15 лютого 1704 р. на село Петрівку з млинами153; 
Гадяцькому Красногірському монастиреві: від 10 листопада 1687 р. на село 
Будища і млин та від 25 серпня 1693 р. на село Книшівку з Дудчинцями “для 
вспартя их монастирских нужних погреб”154; Глухівський жіночий монастир: 
від 12 лютого 1688 р. на село Березу “зо вс^Ьми до него приналежностями”, 
від 9 лютого 1690 р. про підтвердження села Берези155.

По три універсали одержали: Київський Софійський монастир: від 16 
червня 1695 р., від 17 травня 1696 р. і 6 серпня 1703 р 156. Золотоніський 
монастир: від 21 січня 1688 р. на село Слобідка Сльозчина з угіддями, від 30 
травня 1688 р. на сіножаті і поля, від 21 листопада 1688 р. на село Слобідка 
С льозчина (повторно) з при легли м и  зем лям и , л ісам и  і л у к а м и 157. 
Новгородський Спаський монастир: від 21 травня 1688 р., яким зобов’язувалися 
ж ителі гатити Кириївську греблю і будувати млин, від серпня 1699 р. про 
надання перевозу в Сосницькій сотні, від 7 вересня 1703 р. про підтвердження 
всіх монастирських сіл з млинами, грунтами, озерами та ін. угіддям и158. 
Переяславському кафедральному монастиреві від 4 лютого 1701 р. на село 
Маньківку з угіддями, від 27 серпня 1701 р. про підтвердження привілеїв і 
підпорядкування йому Терехтемирівського і Канівського монастирів, від 1701 
р. Переяславському Свято-Вознесенському монастиреві на село Сошники159.

Чотири універсали одержав Прилуцький Густинський монастир: від 9 
жовтня 1687 р. на село Дейманівку і млин у селі Валках, “жеби без про
тивенства вшелякое помененной обьггЬли належитое отдавали послушенство”; 
від 10 жовтня 1687 р., яким жителі сіл Боршня, Дідівці, Харитонівка, Вас- 
ківці і Сокиринці збобов’язувалися гатити монастирські греблі; від 8 грудня 
1693 р. про надання переволочанського млина і від 22 липня 1703 р. про 
підтвердж ення за монастирем Переводського хутора, набутого ш ляхом 
купівлі160.

Домницькому Різдвяно-Богородицькому монастиреві Мазепа надав п’ять 
універсалів, зокрема: від 16 травня 1699 р. з підтвердженням купівлі млина, 
грунтів і сіножаті; від 11 березня 1700 р. на млин на річці Тятиві, від 13 травня 
1700 р. на село Дурні в Березинському повіті; від 13 травня 1700 р. з наказом 
жителям села Березинець гатити Седнівську греблю; від 5 червня 1700 р. на 
Локнянські озера161. Глухівському Пегропавлівському монастиреві теж  було
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надано 5 універсалів: від 11 жотвня 1687 р. на села Холозкове, Баничани та 
новоосаджені слободи: Ховзівка, Будища, Везонка, Мацькове, Черневе і 
Ротівка; від 21 січня 1688 р., яким заборонялося старшині і козакам чнити 
утиски монастиреві; від 28 листопада 1692 р. на маєтності, а саме: село Хо- 
лопків і під селом на річці Єсмані три млини, села Баничі, Мацькове і сільце 
Ратівка, де дві кліті на річці Клевані, сільця В ’язівка, Ховзівка, Будище, 
Чернове; від 6 листопада 1702 р. на М утинські рибні ловлі (“надаєм на 
преречоний Глуховский монастир вс'Ьхъ стану М утинского рибних ловлей 
половину и позволяем оную отбирати; від 18 вересня 1707 р. про підтвердження 
дарчої на ліс, млин, що в Глухівській сотні, пасіки, греблі162.

Лубенському Мгарському монастиреві Мазепа підписав шість універсалів: 
19 грудня 1687 р., яким підтвердив права на володіння селами В ’язівок, 
Ольшанка (Вільшанка), Лука, Хитці, Мгар, Піски; від 11 березня 1689 р. обо
ронний на володіння лісом Ковжик, про заборону будиському сотникові рубати 
дерева в цьому лісі; 14 квітня 1689 р. на вилов риби у Дніпрі біля острова 
Романів; від 23 лютого 1693 р. на осадження людей на монастирькій купленій 
землі під Ковжиною (“людей посадити вольних столько человека, на сколько 
земли тоей монастирской будет, для помочи их хутору потребной”), 24 січня 
1699 р. про підтвердження фундушу Раїни М огилянки; ЗО липня 1706 р. з 
дозволом у селі Домантові на Дніпрі тримати човен для переїзду ченців 
монастиря за умови, що ігумен не дозволятиме перевозити ним прочан163.

Нарешті, Кам’янському Успенському чоловічому монастиреві, заснованому 
1681 р. на правому к ам ’яному березі р ічки Снов (нині знаходиться в 
Климівському районі Брянської обл. РФ), було видано сім універсалів: 9 грудня 
1687 р. підтверджувальний на Сушанський грунт і сінож аті, ЗО ж овтня 
1691 р. на село Сушани з грунтами і млином; 16 квітня 1694 р. на сінокіс біля 
села Сушани; 1 червня 1694 р. дозвіл на осадження села Шумилівка, від 18 
березня 1699 р. на млин біля річки Трубіж й увільнення від дьогтьової повин
ності, 13 вересня 1699 р. на озера Кетове, Росохи і Рясне, що біля села Хоромне; 
1 жовтня 1701 р. про підтвердження всіх відведених земель з селом Сушани і 
млином, що на річці Снов164.

Зростання старшинського і монастирського землеволодіння спричинилося 
до зростання кількості підданих, збільшення їх повинностей, як натуральних, 
так і грошових, мінялося і їх співвідношення. До того ж, селяни майже завжди 
могли бути залучені до різних т.з. громадських робіт -  шарварків, стацій тощо.

За своїм характером старшинські володіння поділялися на тимчасові -  
рангові (“до ласки войсковой”) і спадкові -  “зуполные”, тобто маєтності, що 
надавалися для підтримки господарства (“в зуполное володіння”).

У рангових і “вільних військових” маетностях переважала данина. Панщина 
була характерна д л я  м аетностей “зуп ол н ого” володіння, насамперед 
монастирського. Розмір повинностей ще не визначався, хоч на кінець XVII ст. 
у власницьких маєтках відробітки уже сягали двох днів на тиждень, а часом 
державці вимагали й більше днів працювати у їх господарстві. Це підтверджує 
скарга жителів села Смоляж (Ніжинський полк) гетьманові на державця
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вертіївського сотника Самійла Афанасіївича, який вимаг ав виконання не
помірних повинностей. 28 листопада 1701 р. Мазепа видав універсал, який 
обмежував панщину двома днями на тиждень (іктедьі ми, призвавши его, пана 
сотника, злецилости суду нашему войсковому Енералному на очних ставкахъ 
тоей жалобы слухаты где и гди показалося тое, що имъ, людям, д ія л а с я  
тяжест, тогда ему, сотнику, непохвалялисмо такого прикрого владін ія , любо 
ж  его, пана сотника, от держави того села не отдаляемъ, однакъ приказуемъ 
ему, абы не болшей, але тилко два д н і  в тиж ден роботу его пангцизною 
отправовали, а иншіе д н і  на свой оборочали потреби и в рокъ по полосмачки 
овса от рабочой товарний давали, на що жаднихъ датков и повинностей и не 
повинен будетъ онъ, панъ согникъ, вимагати, подъ неласкою нашею и под 
строгимъ каранемъ”)165.

Незважаючи на всі складнощі, господарство Лівобережної України за часів 
Мазепи розвивалося успішно. У сільськогосподарському виробництві пере
важало рільництво, вівчарство, городництво, садівництво, бджільництво, 
чинбарство, виробництво сукна і полотна. Набувала розвитку і промисловість, 
як на півночі, так і на півдні Гетьманщини. У гетьманських, старшинських 
і монастирських маєтках, на козацьких і міщанських хуторах, на вільних 
займанщинах з’являю ться нові промислові заклади. Гетьманський уряд 
сприяв вільному промисловому підприємництву, заохочуючи ініціаторів та 
організаторів його різними пільгами економічного характеру.

Найактивніше розвивалися різні галузі сільськогосподарської промис
ловості, насамперед млинарство і гуральництво. Засипання гребель, спо
рудження млинів, осадження навколо них слобід -  було звичайним явищем166.

У багатьох універсалах якраз і йдеться про дозволи засипати греблю, 
побудувати млин, а то й поселити біля нього слобідку. Причому, немало млинів 
працювало тільки під час весняного повноводдя (вони називалися -  веш
няками). Млини насамперед належали козацькій старшині, а також  казакам, 
рідше -  купцям, а часом і селянам. Інколи власниками одного млина було два- 
три господарі. Біля млинів, як правило, знаходилися ті чи інші угіддя -  орні 
землі, сінокоси, різні будівлі, а той хутори чи слободи.

О скільки млинарська техніка була пов’язана з різними видами про
мислового виробництва (млини на збіж ж я, круподерні, валюшні, тартаки, 
папірні, порохові млини, рудні та гамарні) зростання млинарства свідчило про 
загальний розвиток української промисловості того часу.

Масовий характер мав і розвиток гуральництва. Горілку виробляли як 
для власного ужитку, так і на продаж. Стимулюючим фактором розвитку 
гуральництва був експорт у Польщу, Саксонію, Крим. Цим і пояснювалася 
поява все нових і нових гуралень у старшинських і монастирських маєтках167.

Серед інших галузей промисловості, що вимагали спеціального досвіду і 
коштів, слід назвати виробництво селітри, яке тут існувало здавна, але 
особливо активно розвивалося в кінці XVII -  на початку XVIII ст, на півдні 
Гетьманщини. Так, великі селітряні майдани були на річці Самарі. 1706 р. 
знатному військовому товаришеві Федорові Ж ученку дозволено виробляти
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селітру на річці Орель (“теды [ . . . ] даем наше позволение з броварном на 
мененных буртах ему, пану Василию зачати и робити селитру”)168. 4 травня 
1702 р. універсалом М азепи було дозволено прилуцькому полковникові 
Дмитрові Горленкові заснувати селітряні заводи за Дніпром (“усмотревши себе 
по тамтой сторони Днепра до роблення селітри  способные могилы; первые на 
Боговом шляху недалеко Редчинихъ Байраковъ; другие от первых могил о 
чверть милЄ за рЄчкою Виссю; третье отъ другихъ могилъ такъ же о чверть 
милЄ на низъ Висси; в четвертом мЄотцу под Коробчиними Байраками; в пятом 
мЄйсцу под л Єсом Лебединомъ над рЄчкою Турисю, просил нашего позволение 
на заведение в тих могилах селетраних заводов”)169. 1707 р. Мазепа дозволив 
тому ж Дмитрові Горленку виробляти селітру під Лебедином170.

На півночі Гетьманщини важливою галуззю було виробництво поташу і 
смальчуги. Буди діяли в гетьманських володіннях, у маєтках козацької 
старшини та монастирів. Будництвом займалися і купці, заможні козаки і дрібні 
промисловці (будники). Найбільше буд було в Почепівській, Ропській, Шеп- 
таківській і Ямпільській волостях. За цими будами наглядав спеціальний 
дозорець будних заводів рейментарських. Великими будниками були нов
городський війт Кость Пригара, який володів будами на “кгрунтах Знобовских” 
між річками Свигою, Знобовкою і Лютою. Численні поташні підприємства 
належали стародубівському полковникові Михайлові Миклашевському, ге
неральному осавулу Андрієві Гамалії і стародубівському війтові Спиридону 
Шираю. 1691 р. вони одержали дозвіл на заведення буд на Гомельському 
тракті171.

Проте найактивніше в добу Мазепи розвивалося гутництво (скляне 
виробництво) і рудництво (залізорудна галузь). Місцем розташування цих 
підприємств були Стародубівський, Чернігівський, Ніжинський, Київський і 
Гадяцький полки. Власниками були старшини, монастирі, зокрема Києво- 
Печерська лавра. Заводять рудні і гути у своїх маєтках генеральний писар 
(пізніше генеральний суддя) В. Кочубей, генеральний обозний І. Ломиковський, 
генеральний суддя Сава Прокопович, полковники Юхим Лизогуб, Михайло 
Миклашевський, Леонтій та Павло Полуботки172.

Швидке зростання залізорудної промисловості було зумовлене дер
жавними замовленнями.

26 березня 1701 р. гетьман віддав у посесію Неданчицьку рудню, що 
на річці Ворзна, в Любецькій сотні, Чернігівському і Новгородському архі
єпископові Іоану Максимовичу “за певну щорічну квоту”, “аби его милость 
щороку з той своей рудне до скарбу войскового казал давати дванадцать возков 
железа доброго гнучкого, от якой дачи на сей тилко еден рок его милостей 
уволняем”173. Мав рудні і Київський Межигірський монастир174. Серед влас
ників гут і рудень бачимо й представників середньої старш ини, міщан, 
промисловців. Так, кролевецький сотник Іван Маковський володів руднею в селі 
Подолове Кролевецької сотні. Мав гуту і заможний воронізький міщанин (1691) 
Лазар Матвійович. Син чернігівського війта Іван Яхимович володів Недан- 
чицькою руднею, яку купив його батько Григорій Яхимович у Максима Лейби.
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1701 р. І. Яхимович уступив цю рудню Чернігівській катедрі175. 1704 р. гетьман 
дозволив машівському гутникові Василеві Скобичевському на гетьманських 
грунтах, що в Шептаківській волості, між Погорільцями і Жадовом, побу
дувати гуту, а побудувавши, “м'Ьет он, Скобичевский перед его гетмана, 
оказатись и учинити з ним, гетманом, уговор и постановлене: почему мает з 
той гути на год до шкатулки гетманской давати”176. 4 березня 1704 р. гутникові 
Павлові Поручці Мазепа дозволив у Дубовій Гряді на річці Убедь “млинт>, 
подлугь води построити, так и гуту к оному млинові переселити не пречим, 
з которое всегда повинен будет в кождий рок вишшой положенную сумму до 
шкатулки нашей непрем'Ьнно указати”177.

Існували й розвивалися інші галузі промисловості. Мазепа знавець і 
великий аматор гарматної справи багато зробив для розвитку ливарництва, 
виготовлення гармат і дзвонів. Гетьман протегував відомим гарматним майстрам 
Йосипові і Карпові Балашевичам, які вміли поєднувати високу технічну 
досконалість з гарним мистецьким оздобленням своїх виробів. їм належить 
відомий дзвін “Голуб” з портретним зображенням Мазепи та його фамільним 
гербом, що до 1941 р. знаходився в Чернігівському історичному музеї178.

Гетьман сприяв розвитку паперової промисловості, виготовлення цегли. 
Побутувала оренда, надходження від якої поповнювали державний скарб. 
Передавали в оренду млини, гуральні, буди, гути, рудні тощо. Тютюнова і 
горілчана оренда, як джерело поповнення державного скарбу було запро
ваджено універсалом від 8 травня 1690 р 179. Іншим джерелом поповнення 
скарбу було ввізне і вивізне мито (індукта й евекга). Відомі універсали, якими 
обмежувалося виробництво і продаж горілки. 13 вересня 1687 р. Мазепа під
твердив універсали попередніх гетьманів про пільги ніжинським грекам180.

Розвиток торгівлі і промисловості сприяв зростанню міст та купецької 
верстви. Відбувалися зміни і в соціально-економічному ж итті міст Геть
манщини.

Головним торговим центром був Стародуб. Тут проходили важливі тор
гові шляхи з Москви до Польщі, із Прибалтики до Чорномор’я. Вивозили 
стародубівські полки прядиво, олію, поташ, ліс, мед, віск, скло; довозили 
текстильні вироби, хутра, метали і металеві вироби, вина та інші товари, серед 
інших торгових осередків виділявся Ніжин, де була грецька колонія купців, 
які здебільш ого торгували з М осковщиною і Чорномор’ям; Кролевець з 
великим міжнародним ярмарком. Окреме місце займали Київ, який був вод
ночас торговим, військово-політичним, церковним і культурним центром, 
Батурин -  резиденція гетьманського уряду, а також історичні міста -  Чернігів 
і Переяслав. Українські купці почали проявляти інтерес і до Південно-східного 
ринку (Кавказ, Персія). Зростала внутрішня торгівля між Гетьманщиною і 
Запорож ж ям . На перешкоді успішному розвитку торгівлі були дії М ос
ковського уряду. 1701 р. Пегро І заборонив вивозити прядиво до Риги і Кеніг
сбергу -  наказав вивозити товари через Архангельськ. Чинилися перепони в 
експорті горілки і тютюну до Росії. Налагоджувався і експорт продуктів ріль
ництва. Великих розмірів набирає відгодівля й експорт волів.
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Універсали Івана М азепи віддзеркалю ю ть взаємини м іж  міщанами і 
козаками, які не завжди були безхмарні. Зокрема, міщанам дош куляли  
переходи військ, які дуже широко використовували стадії, вимагали для себе 
не лише місця, де можна переночувати, не лише харчів, але й різних речей.

Другим не менш тяж ким тягарем було обмеження магдебурзького права; 
козаки готові були його ліквідувати взагалі і взяти управління містами в свої 
руки. Гетьманські універсали Києву, Чернігову, Ніжину, Переяславу, навпаки, 
підкреслюють, що магдебурзьке право, магдебурзький устрій повинен зали
шатися. Організація міст мала увійти до системи судового та фінансового 
устрою нового козацького режиму. Універсали забороняють чинити кривди 
магістратам і ратушам. Це було викликано тим, що козацька старшина часто 
спокушалася удавати з себе старш их над магістратськими урядовцями. 
Нечіткість взаємин між магдебурзькою владою та козацькою давала широкі 
можливості втручатися до міського самоврядування.

Нині відомо близько 40 універсалів Івана Мазепи Києву, дещо менше іншим 
містам -  Стародубу, Ніжину, Чернігову, Переяславу. Як історичне джерело 
вони розглядалися в працях О. Лазаревського, І. Каманіна. Частина з них у 
свій час була оприлюднена. У гетьманських універсалах знайшло віддзер
калення соціально-економічне і політичне ж иття міст, їх місце в суспільному 
житті, взаємини міщан з козаками. У них прослідковуються взаємини тери
торії і міста, виділення міста в окреме економічне і правничо-політичне 
формування міського ладу і права, торгово-виробнича роль міста, фінанси та 
його господарство, склад і рух людності. Для розв’язання цих питань чимало 
матеріалу дають універсали гетьмана. Так, ще 11 вересня 1687 р. Мазепа обіцяв 
міщанам підтвердити їх права і привілеї. Того ж  дня іншим універсалом він 
зобов’язав усіх людей, що живуть у монастирських дворах, відбувати сторожову 
й інші повинності нарівні з міщанами181. Універсали від 13 січня 1691 р., 6 червня 
1694 р., 13 січня 1698 р., 16 червня 1699 р., та ін. Мазепа забороняв роздрібне 
козацьке шинкарювання в Києві. 19 липня 1700 р. гетьман підтвердив привілеї 
Києву на монопольне право міщанського шинкування та міські грунти, рудні, 
лови, ліси із зобов’язанням козаків, які мешкають на міських грунтах, сплачувати 
магістратові куничне та забороною записувати міщан у козацький реєстр182.

Часте повторення заборони козацького і монастирського шинкування у 
Києві -  свідчення турботи гетьмана про стан справ у місті, а з другого боку, 
доказ того, що ці заборони не виконувалися.

Послаблювалися компетенції магістрату втручаннями сотенної влади в 
судові справи. Цим був викликаний універсал Мазепи від 17 липня 1699 р., яким 
він забороняв київському полковникові втручатися в справи київської ратуші 
і зокрема судові. Наказувалося не приймати до свого суду справи зарубіжних 
людей, а також місцевих жителів. Всі такі справи відсилати до Київського 
магістрату183.

Заслуговує на окрему увагу універсал від 7 жовтня 1699 р. про дозвіл 
київським міщанам вільними голосами обирати війта (“на кого по сов'Ьту и 
согласию вс'Ьх голос будет”)184.
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На прохання чернігівського війта 1687 р. гетьман затвердив давні міські 
права, які були порушені чернігівським полковником Яковом Лизогубом, а 
саме: цехові увільнялися від послушенства полковникові, приверталися до 
міської організації. Поверталося місту і стягування вагового та помірного, що 
їх був присвоїв полковник. Зв ільнялися ремісники і від послуш енства 
полковникові. Вони були повернуті у підпорядкування міської організації. 
Гетьманський уряд вжив заходів і щодо поліпшення фінансового становища 
Чернігова, додавши місту нові земельні володіння, а також  податки від 
винокурень та шинків. Того ж  1687 р. (5 жовтня) гетьман підтвердив маг
дебурзьке право Стародубу і надав йому села Кустичі та Сергіївку, п’ять млинів 
(“аби в мТстТ Стародубов'Ь магдебургское право бьіло заховано і всякіе справи 
тим правом отправовалися”)185. Іншими універсалами регулювалися права 
Березанської, Борзенської, Бориспільської, Воронізької, Козелецької, Ні
жинської, Переяславської, Почепівської та інших ратуш 186.

Проте гетьман дбав не лише про розвиток економіки, але з великою увагою 
ставився до ширення освіти, підтримував видавничу справу, літературу, 
театральне мистецтво, малярство, граверство й архітектуру.

Гетьман став ініціатором перетворення 1700 р. Братського колегіуму на 
академію, створення колегіумів. Так, 1706 р. був відкритий Чернігівський 
колегіум з 6-річним терміном навчання, де навчалося 200 осіб. За часів Мазепи 
Академія вважалася одним з найкращих вищих закладів Східної Європи, 
де здобували освіту 2000 студентів.

Мазепа прикрасив Україну чудовими спорудами, насамперед церковними. 
1704 р. коштом гетьмана одноповерховий будинок академії був перебудований 
у двоповерховий. Були споруджені: Миколаївська на Печерську і Братська на 
Подолі церкви, Церква Всіх святих над Економічною брамою Печерської лаври 
та ін. Він фондував друк в Алепо арабською мовою Євангелія (1708) та інші.

Універсали були найпоширенішю формою  актових документів, які 
видавалися від імені гетьмана, генеральної старшини і полковників. Зрідка 
трапляються універсали сотників. За своїм характером вони поділяються на 
ті, що мають певні права та привілеї і мають разову або тривалу дію; роз
порядження, що вимагають від урядовців виконання певної роботи; дозволяють 
або забороняють певні дії; повідомлення, тобто універсали, якими надавалися 
певні права, або в яких йдеться про реалізацію цих прав і привілеїв. За правовою 
силою вони поділяються на: первинні, конфірмаційні та оборонні, оскільки 
універсали як юридичні документи мали значення не лише для тих, хто їх 
одержував, але й для нащадків, з них виготовлялися копії, вносилися до 
актових чи ревізійних книг. Тому один і той же текст зберігався в кількох 
примірниках. Цим досягалася досить велика гарантія збереження тексту. 
М онастирі теж  практикували  виготовлення реєстрів і повних текстів  
універсалів.

Наймасовіші добірки універсалів збереглися в Генеральному слідстві 1729- 
1730 рр. десяти полків Гетьманщини та Генеральному опису Лівобережної 
України 1765-1769 рр.
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Після великої пожежі в Глухові 1748 р., під час якої загинули пере
писні книги, Генеральна військова канцелярія організувала їх копіювання 
і водночас (напевне в 1749 р.) склала анотований перелік гетьманських 
універсалів, серед яких є й такі, що в свій час не потрапили до генерального 
слідства. Ці копії й стали джерелом для публікацій, що з’явилися у першій 
чверті XX ст. (дев’ять з десяти -  досі не побачило світу Генеральне слідство 
1729-1730 рр. Полтавського полку). Причому Генеральні слідства Черні
гівського, Прилуцького і Переяславського полків видані без документів.

Підтверджувальні універсали мають ту відмінність від інших універсалів, 
що в них завжди йдеться про порушення прав власників універсалів окремими 
особами чи полковою старшиною.

За змістом гетьманські універсали віддзеркалюють різні сторони ж иття 
Лівобережної України, розкривають механізм діяльності гетьманського уряду. 
Насамперед у них йдеться про господарські справи.

г|с if:

До основної частини збірки включено 497 документів. Це насампред 
універсали, тобто документи адміністративної влади, призначені для широ
кого повідомлення про певну справу, відомі з середньовіччя. У діловодну 
практику України запроваджений Богданом Хмельницьким і побутував 
протягом усього існування Гетьманщини для звертання до народу, доведення 
до широкого загалу військових та адміністративних розпоряджень, наказів про 
мобілізацію війська, військові походи, про призначення полковників та інших 
старшин, повідомлення про господарські і фінансові справи, про взяття під 
протекцію осіб та установ, про підтвердження наявних і надання нових земель, 
маєтків. Писалися вони здебільшого у Генеральній військовій канцелярії стисло 
від імені гетьмана, часом -  від імені полковників, а то й сотників, духовних 
осіб. Складалися вони за повною формою, яка вкладається у загально прий
няту в дипломатиці структуру диплома:

I. Вступний протокол: 1) invocatio (згадка про боже ім’я); 2) institulatio 
(позначення імені і титулу особи від імені якої видається документ); 3) inscriptio 
і sulutatio (адреса, ім’я чи імена осіб, до яких звертається документ та при
вітання).

II. Текст: 4) orenga, prooem ium  або prologus (преамбула -  ф орм ула 
загального змісту, де вказано на обов’язки або права того, хто видає документ); 
5) promulgatio, publicatio або notificatio (загальна фраза, що звертає увагу на 
дальший загальний зміст документа); 6) narratio (викладаються події, що 
спричинили видання документа); часом наводиться petitio (прохання про таке 
рішення); 7) dispositio (головна постанова, чи вирішення справи -  розпо
рядження по суті); 8) sanctio і comminatio (заборона порушувати документ); 9) 
corroboratio (подання способів, якими забезпечено автентичність документа, 
насамперед печатки і підпису).

III. Кінцевий протокол: 10) subcriptiones (підпис); 11) datum (місце і час 
видання документа); 12) aprecatio (коротка молитва).
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Д еяк і з цих ф орм ул  не обов’язкові д л я  всіх докум ентів, зокрема, 
пропускаються такі частини як invocatio, arenga, promulgatio, corroboratio, 
aprecatio. Часом дві частини об’єднані в одну.

Універсали Івана Мазепи вкладаються в скорочену схему. Для прикладу 
поділимо на формальні частини універсал Мазепи від 3 грудня 1695 р. 
прилуцькому полковому судді Іванові Носу на село Щурівка, що в Іваницькій 
сотні187.

1. Institulatio: Их царского пресвітлого величества Войска Запорозкого 
гетманъ 1оанъ Мазепа.

2. Inscriptio: Ознаймуемъ симъ нашимъ універсалом всей старш ині и черні 
полку Прилуцкого, а особливе сотникови іваницкому, атаманови городовому 
и кому колвекъ о томъ відати належить.

3. Norratio: Ижъ просилъ насъ панъ Івань Носъ, судіа полковий прилуцкий 
о надане и потвержене села Щуровки в сотн і Іваницкой лежачого, а пока- 
зовалъ намъ и листь пана полковника прилуцкого на тое селце, себ і данний.

4. Dispositio: Теды мы, респектуючи на его услуги здавна в Войску Запо- 
рож ском ъ роненіе, выдаемъ ему сей нашъ потверж ателний ун іверсал , 
ПОЗВОЛЯЮЧИ ОНИМЪ СЄЛЦЄіМЬ влад іти  и всякій повинности з тяглих людей 
тамошних одбирати.

5. Comminatio і sanctio: Відаючи теди кождий о такой вол і нашой, жебы 
ему, помененному пану Івану Носу, судий полковому, в гаживаню того селца и в 
одбираню з него приходячих повинностей и послушенства не важился жадной 
чинити перешкоди о тое пилно приказуєм. А войтъ з посполитими людми абы 
ему, пану Івану Носу, належитую отдавали повинности и послушенство.

6. Datum: Дань в Батурині, декаврія 3, року 1695.
7. Subscriptio: Звишъменованний гетман, рукою власною.

Формули, наявні в цьому універсалі, зустрічаю ться майже в усіх 
універсалах Івана Мазепи. Рідше трапляються інші формули. Деякі формули 
є в різних видах і становлять інтерес як для дипломатики, так і в цілому для 
дослідників держави Івана Мазепи.

Invocatio в універсалах Івана Мазепи не зустрічається.
Intitulatio. Титуляра універсалів Івана Мазепи має ім’я, часом по-батькові, і 

прізвище та титул гетьмана. Ім’я і прізвище наводяться в одних випадках перед 
титулом, в інших -  після титулу, часом з доданням по батькові: Іоань (Івань) 
Мазепа, Іоань (Івань) Степановичь Мазепа. Гетьманський титул має кілька форм:

1. Гетманъ з Войском ихъ царского величества Запорозким.
2. Гетман з Войском их царского пресвітлого величества Запорозким.
3. Его (их) царского пресвітлого величества Войска Запорозкого гетман.
4. П р есв ітл ій ш и х  и держ авнійш их великих государей их царского 

пресвітлого величества Войска Запорозкого гетман.
5. П р есв ітл ій ш и х  и держ авнійш их великих государей их царского 

пресвитлого величества Войска Запорозкого обоих сторон Д ніпра гетман.
6. Его царского пресвітлого величества Войскъ Запорожскихъ гетманъ і 

кава л ерь.
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7. ПресвЄтлЄйіних и державн'Ьйших великих государей и царей и великих 
князей Іоана Алексеевича, Петра Алексеевича и великие государини бла- 
говЄрнія царевни и великія княжни Софій А лєксЄєвни всея великия и Малыя 
и БЄлия Россій самодержцев их царского пресвЄтлого величества подданій 
Войска Запорожского обоихъ сторонъ Днепра гетман.

8. Пресветлейших и державнЄйніих великих государей царей и великих 
князей Іоанна Алексеевича, Петра Алексеевича и великая всея Великія и 
Малія и БЄлія  Р оссій самодержцев ихъ царского пресвЄтлого величества 
Войска Запорожского гетманъ 1оанъ Мазепа.

9. ПресвЄтлЄйшого и державнЄйшого великого государя его царского 
величества Войска Запорожского гетман и славного чина святого Апостола 
Андрея кавалеръ.

10. ПресвЄтлЄйшого и державнЄйшого величества государя его царского 
величества Войска Запорожского гетман славного чина святого апостола 
Андрея и БЄлого (алого) Орла кавалеръ.

И. ПресвЄтлЄйшого и державнЄйшого великого государя его царского 
священнЄйшого величества Войска Запорожского гетман и славного чина 
святого апостола Андрея кавалер.

Отже, основний титул “гетьман” є всюди. Далі титул доповнюється: 
гетьман з Військом Запорозьким. Потім у титулі позначене державно-політичне 
становище Запорозького Війська.

Ітсгіріїо. Формула адреси відповідає загальноприйнятим західноєвропей
ським зразкам інскрипції, але у багатьох видах. За початковими словами 
звертань можна виділити такі головні типи:

1. ВсЄмь, кому о томъ вЄдати будет належало, ознаймуемъ симъ нашимъ 
унЄверсаломь.

2. ВсЄмь вобецъ и кождому зособна, кому о томъ вЄдати належить, як 
духовного, такъ и свЄцкого стану людемъ.

3. Паномъ бурмистромъ, райцомъ, лавником ъ, м ещ аном ъ и всем ъ 
посполитым жителямъ, места.

4. Пану полковниковЄ стародубовскому, обозному, атаманомъ и всему 
старшому и меншому Войска Запорозкого.

5. Ознаймуемъ симъ нашимъ отвористимь уневерсаломъ всемъ, кому 
колвекъ о томъ вЄдати будеть потребно.

6. Ознаймуемъ симъ нашимъ уневерсаломъ кождому, кому о томъ вЄдати 
належить.

7. Ознаймуемъ симъ уневерсаломъ нашим всей старшине и чернЄ Войска 
ихъ царского пресвЄтлого величества Запорозского.

8. Его царского пресвЄтлого величества Войска Запорозкого пану полков- 
никови кіевскому.

Але в названих типах є стільки  другорядних відмін, перестановок, 
доповнень, що інскрипція набуває своєї індивідуальної форми. Тому важко 
назвати два тотожні універсали. Навіть універсали, видані в один і той же день, 
різняться між собою. Це стосується й інших складових частин універсалу.
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Datum. Дата, як правило, наводиться перед підписом. Починається вона 
найчастіше словом “Данъ”, зрідка “Писанъ”, а часом і без цих слів, тобто 
починається з назви міста: 3 Батурина, Зъ Гадяча. Місце написання універсалу 
позначається так: В Батурин^, в КлевЪ Печерском, в Фортеци Кіевопечерской, 
в Киеве Печерском, в Б іілой  Церкви, въ Фортеци Белоцерковской, в ОбозЪ под 
Биковом, з канцелярій войсковой, в обоз^ за ТегЬевом. Цифри здебільшого 
написані слов’янськими літерами. За яким стилем датуються документи -  не 
говориться.

Під універсалами підпис такий:
Звишменованний гетман, рукою власноюю (рука власна), Звишменованный 

гетман и кавалер, рукою власною; у наказах: Вашъ ласкавий 1ванъ Мазепа, 
гетманъ, рукою власною.

Відповісти на питання, скільки універсалів підписав Іван Мазепа, немож
ливо, бо облікові документи відсутні. Дослідники вважають, що не дивлячись 
на великі втрати, збереглися відомості про близько тисячу документів.

Включені до видання документи розміщені у двох розділах: 1) Угоди. 
2) Універсали. Накази. Крім того, у другому розділі вміщена інструкція Івана 
Мазепи від ЗО червня 1690 р. компанійському полковникові Іллі Новицькому 
про те, як разом з полковником Семеном Палієм здійснити напад на Кизикермен.

У межах кожного розділу документи систематизовані за хронологією.
У основу публікації покладені оригінали. Якщо оригінал відсутній, текст 

друкується за найвірогіднішою копією. Нижче подаються відомості про 
наявність інших копій, а також  про публікації.

Друкуються документи мовою оригіналу. Збереж ені літери: t ,  ы, ъ. 
Графічні варіанти кириличних літер зело, псі, ксі, омега, іжиця, юс малий, ф іта 
(S, ^,VP, Y, А, 0) передані літерами сучасного українського алфавіту.

Лігатури, які вживалися для позначення виносних літер і літеросполучень 
розшифровані і передані курсивом. Літерні позначення цифр (дат) наведені 
арабськими цифрами. Власні назви пишуться з великої літери. Пропуски 
тексту, викликані його пошкодженням у рукописах, заповнені у квадратних 
дужках. Якщо документ зберігся у кількох копіях, ця обставина застережена 
в легенді, а різночитання зазначені у підрядкових примітках. Кожен документ 
супроводжується заголовком, в якому зазначена дата (рік, місяць і число), місце 
написання, автор, адреса і зміст. Оскільки після складання науково-довідкового 
апарату було виявлено і вилучено повтори документів (під різними датами), 
довелося вдатися до застосування спарених номерів: 96/97, 121/122, 232/233, 
256/257, 282/283, 312/313, 354/355, 479/480, 488/489, 499/500.

Після тексту документа перед легендою вміщено діловодні та інші помітки. 
У кож ній  легенді зазначено місце зберігання документа (назва архіву, 
бібліотеки, музею), номер фонду, номер одиниці зберігання та аркушів. Тут же 
зазначається оригінальність. Нижче наводяться назви видань, в яких документ 
раніше був надрукований.

У додатку вміщено:
І. Універсали полковників і сотників.
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II. Список місцевостей, у яких перебував Іван Мазепа у 1687-1709 роках.
III. Список архівних фондів і публікацій універсалів Івана Мазепи.
Для полегшення користування документами збірки також  додано при

мітки, список скорочень, предметний, іменний і географічний покажчики, 
перелік документів, список ілюстрацій і ф ото з оригіналів Івана Мазепи.

У виданні використані ф ото універсалів з Львівської наукової бібліотеки 
імені В. Стефаника, які люб’язно надіслав О. Дзьобай. Покажчики предметний, 
іменний та географічний склала і взяла участь у вичитці тексту М. Бутич.

Автор цих рядків складає щиру подяку всім установам й особам, які надали 
допомогу у підготовці до друку універсалів Івана Мазепи, зокрема: О. Без
хлібній, Г. Боряку, М. Вавричин, Л. Гісцовій, Л. Демченко, І. Забіяці, О. Куп- 
чинському, Н. Лоцман, О. Музичук, Г. Порохнюк, Г. Сергійчук, В. Страшку, 
В. Ринсевичу, Л. Сухих, Я. Федоруку.
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1687, липня 25. Коломак. -  Коломацькі статті1
№  1

Статі,
даяніе гетману Івану МазеїгЬ 

на Коломаку року 1687, іюля 25 дня.

Божіею милостію пресвітлійш іе и державнійш іе великіе государи цари 
и великіе князи 1ванъ А лексівич2, Петро АлексЬвичъ3 и великая государиня 
благовідная царевна Софіа А лексіевна4 всея Великія и Малія и Б іл ія  Росій 
самодержци и многихъ государств и земель восточних и Западни* и скверни* 
отчичи и д ід и ч и  и н асл ідникьі и государи и обладатели ихъ царское 
пресвітлое величество указали сіє нижей написанніе пункта написати отдат 
на раді, в обозі на р іч ц і  Коломаку5, новообраному Войска Запорожского 
обоих сторон Днепра гетману и старшин^ и полковником и всему Войску 
Запорожскому и народу малороссійскому для того, абы сего настоящого 195 
году по ихъ великих государей ихъ царского пресвітлого величества указу, 
будучи на ихъ великих государей с л у ж б і в болшомъ полку в Кримском 
поході6 ближ ния бояри я  и н а м іс н и к  новогодский и царственніе болшіе 
печати и государственних великих и посолских д іл т  сберегатели и болш аго 
полку дворовой воевода князь Василій ВасиліевичГолиция7 з товарищи, писалъ 
к намъ великим государем и ихъ царскому пресвітлому величеству из обозу 
из річки Килчены8 іюля в 8 день ниніш него 195 году, что сего ж  юля в 7 
день ихъ царского пресвітлаго величества подданіе Войска Запорожского 
старшина и полковники, обозний Василій Борковскій9 судіа // Михайло10, писар 
енералния Сава Прокоповъ,11 асаулъ єнералния Івая Мазепа12, Константин 
Солонина13, Яковъ Лизоубъ14, Григория Г ам ал ія15, Дмитрей Райча16, Степан 
Забіла17, Василий Кочубей18, подали ему, ближчому боярину и сберегателю 
и дворовому воєводі князю Василію Всиліевичу за себе и Войско Запорожское 
челобитную19 за руками своими в и зм ін і и во многомъ неистовстві пред ними, 
великими государи, пред ихъ царским величеством Войска Запорожского 
гетмана Івана Самуйловича20, и были челом имъ, великим государям ихъ 
царскому пресвітлому величеству, чтобъ онъ ближния боярин и, оберегател
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и дворовой воевода князь Василия Василиевичъ послалъ ту ихъ челобитную 
к нимъ, великим государемъ, к ихъ, царскому пресвітлому величеству и онъ 
ближ ний бояринъ и сб ерегател ь  и дворовой воевода ту их за руками 
челобитную приняв у них, послав к нимъ, великимъ государемъ и великой 
государині к ихъ царскому величеству и писалъ к нимъ, великимъ государем, 
чтобъ от того, от чего, Боже сохрани, зо всея Малой Россій не учинилос якое 
зам іш ан е. Ію ля в 22 дея  великих государей ихъ царского п ресв ітлаго  
величества в грам оті к нему ближнему боярину и сберегателю и дворовому 
воеводе ко князю Василію Василіевичу з товарищи по той его више помянутой 
отпискі и по челобитной Войска Запорожского всей старшини полковников, 
писано, чтобъ он, ближний боярин и оберегател и дворовой воевода князь 
Василій Василіевичь, призвавъ к себ і ихъ царского пресвітлаго величества 
подданих Войска Запорожскаго вишепомянутую старшину и полковников, 
обозного Василія Борковского з товарищи, и все Войско Запорожское, сказал 
им царского пресвілаго величества мялостивий указъ, чтобъ они, великие 
государи, ихъ царское п р есв ітл о е  величество по вишепомянутому ихъ 
челобитю, гетману Івану Самойловичу, буди он имъ, старшині, и всему Войску 
Запорожскому не угоденъ был у них гетманомъ не указали, и указали онъ свое 
царского пресвітлаго величества знамя и булаву и в с і  войсковіі клейноти 
отобрат и послат его в свой великих государей великороссійскіе городи, а на 
его м істо  гетманом учинит, кого они, старшина, и Войско Запорожское 
излюбят и волними голоси оберут, а сказавъ имъ, ихъ великих государей ихъ 
царского пресвітлого  виличества указъ о посилку его Іванові в велико- 
россійской, в которой город пристойной, також  и о д іт я х  и свойственниках 
его, и о избраній нового гетмана велено ему, ближному боярину, и дворовому 
воєводі князю  Василію Василіевичу з товарищи учинит по своему раз- 
смотренію, якъ ихъ господь Богъ вразумит и наставит а какову к ним, великимъ 
госздаремъ к ихъ царскому пресвітлому величеству прислалъ он, ближний 
боярин и оберегатель и дворовой воевода Войска Запорожскаго, старшини 
заручную челобитную білоруского писма, и с той их челобитной прислан к 
нему, ближнему боярину, и оберегателю, и дворовому воєводі списокъ.

И то т  ихъ, великих государей, ихъ царского п ресвітлаго  величества 
милостивом указъ Войска Запорожского старш ині и полковникам и всему 
Войску Запорожскому и великих государей ихъ царского пресвітлого вели
чества та вишеписаяная грамота имъ прочтенна, и гетман от уряду отставлен 
и войсковїе клейноти в обозі ближнего боярина и оберегателя и дворового 
воєводи принят.

И старшина и козаки и все Войско Запорожское, вислуш ав то т  ихъ 
царского пресвітлаго  величества милостивий указъ, обрадовалис и на их 
государской премногой и неизреченной милости били челом и говорили, что 
они ради за них, великих государій, умират и кровь свого проливат и в 
поддаястві у нихъ, великих государей, у ихъ царского пресвітлаго величества 
быти вічно, соблюдая свое крестное цілованіе на в іки  непремінно.

И ближ ний боярин и оберегатели дворовой воевода князь Василїй 
Васильевич з товарищи, имъ говорили, что великіе государи ихъ царское
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пресвЄтлое величество пожаловали ихъ Войска Запорожского старшину и 
полковников и все Войско Запорожское вєлЄли им здес в Войску в обозЄ на 
рЄчцЄ Коломаку, учинит по, ихъ войсковим правамъ раду и на той рЄчцЄ обрат 
гетмана, кого они меж себе излюбят, волнимя голоси. А какъ они гетмана 
изберут и великїе государи, ихъ царское пресвЄтлое величество указали имъ 
на раді прочестстат’и, какови били дани по указу отца ихъ великих государей 
блаженіе, и вЄчно достойніе памяти великаго государя царя и великаго князя 
Алексіа Михайловича21 всея Великія и Малія и БЄлія  Россій самодержца, 
прежде бывшому гетману Богдану Хмелницкому22 и всему Войску Запо
рожскому, на которих статяхъ // был о я, гетман Ботданъ Хмелницкия и все 
Войско Запорожское под его царского пресвЄтлаго величества самодержавного 
високою рукою в подданстве23. А нинЄ указали великіе государи, ихъ царское 
пресв'Ьтлое величество, по ихъ челобитю, учинил нЄкоторіе и вновъ стат’й 
ко утвержденію и доброму состоянію и ц'Ьлости всего Войска Запорожского 
и народа малороссійскаго.

А какъ они гетмана оберут и тому новообранному гетману, имъ пре- 
свЬтл'Ьйшимъ и державн'Ьйшимъ государемъ царем и великим княземъ Іоанну 
Алексеевичу, Петру Алексйевичу и великой государине благоверной царевне 
и великой княжнЄ Софій А лєксЄєвнЄ всея Великія и Малія и БЄлія  Р оссій 
самодержцем и многихъ государствъ и земел восточних и западних и северних 
отчичамъ и дЄдичам и наследником, государем и обладателем и ихъ царского 
пресвЄтлого величества наследником на вечное и верное подданство, по святой 
непорочной еваягелской заповЄди МянЄ учинить обЄщаніе, и цЄловат святой 
и животворящій крест господенъ и бить ему, гетману, и енералной старшине 
и полковныкомъ и всему Войску Запорожскому и народу малороссійскому у 
нихъ, великих государей и государских наследников в вечномъ подданстве 
неотступно, помятуя свое обЄщаніе и крестное целованіе в прежнихъ своихъ 
правах и волностях по преж ним ихъ царского пресвЄтлого величества, 
мялостивимъ жалованнимъ гра[мотам], какови были дани прежнему гетману 
Богдану Хмелницкому и иним гетманомъ и всему Войску Запорожскому, и 
народу малороссійскому.

И старшина и полковники, обозной Василій Борковскій з товарищи и все 
Войско Запорожское на мялости великихъ государей, ихъ царского пре- 
свЄтлаго величества били челомъ и говорили, что они по указу и по изволенію 
ихъ царского пресвЄтлаго величества, на прежнихъ и на нинешномъ обраній 
гетманском положеним пунктамъ в вЄчном у нихъ великих государей ихъ 
царского пресвЄтлаго величества подданстве быт всеусердно и всепокорно ради 
и по указу ихъ царского пресвЄтлаго величества учиня раду и по ихъ 
войсковимъ правамъ, и обравъ гетмана, техъ  статей, з нимъ новообранимъ 
гетманом слуш ат будут и руками свойми онъ, гетманъ, и они подпишутъ.

Іюля в 24 день сего ж  настоящего 195 году духовніе особи на сію раду 
призванніе и Войско Запорожское, старшина и полковники и все Войско 
Запорожское учинили обраній Иового гетмана раду.

И на той раде по указу великих государей царей, ихъ царского пресвЄтлаго 
величества были бояре и воєводи, // князЄ ближний боярин и болшого полку
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дворовой воевода, и царственнія болшія печати и государственнихъ // великих 
посолских д іл ь  сберегатель и К ам істн и кь ^вагородский  князь Василій 
Василіевичь Голиция, ближний бояри я  и воевода и И ам істникь псковский 
Алексей Семеновичъ Шеинъ24.

Ближний боярия и воевода и К ам існикь черниговский князь Владимер 
Дмитріевичь Долгоруковъ.

Ближний боярия и воевода, и Камісникь білагородский князь Константин 
Осиповичъ Щербатовъ.

Околничий и воевода князь Данило Афанасіевич Борятияский.
Ближний околничый и воевода и К ам існикь серпуховский Венедиктовъ 

Андреевич Зм іевь.
Думной дворянинъ и воевода 1ванъ Гуревичъ Леонтіевь.
Думной генералъ Аггей А лексіевичь Шепелевъ.
Столникъ и воевода князь Борисъ Евфимїевичь Мещерской.
Думной дякъ Емеліаігь Ігнатіевичь Украинцовъ25.
И д якъ  тихъ розрадовъ, полков своихъ, ихъ царского п р есв ітл аго  

величества со многочисленними конними и пішими ратними людми.
И того ж  числа изволеніемь ихъ великихъ государей и великой государині 

ихъ царского пресвітлаго величества духовнія особи и Войска Запорожскаго 
старшина и полковники, генералной обозний Василій Борковский с товарищи 
и все Войско Запорожское по своимъ правамъ, и волностям волними голосами 
обрали гетмана Івана Степановича Мазепу.

И ближ ніе бояринъ и оберегатель и дворовой воевода, княз Василій 
В асиліевичь з товарищ и в е л іл и  преж ніе и новоприбавленные пункти 
ыовообранному гетману Івану Степановичу и старш ині и всему Войску 
Запорожскому в р ад і вичетть и подписаг имъ к т ім ь  пунктамъ руки свой и 
т і  пункти имы чтени. А какъ пункти прочли и руки свой подписали и 
новообранной гетманъ 1ванъ Степановичъ пресвітлійш им ь и державнійшимь 
великимъ государемъ царемъ и великимъ княземъ Іоанну Алексіевичу, Петру 
Алексіевичу и великой государині, благовірной царевні и великой кн яж н і, 
Софій А л ексіевн і и всея великія и Малія и Б іл ія  Россій самодержцамъ и 
многих государств и земель восточнихъ и западних и сіверних отчичемъ и 
д ід и ч и м  и N acлiдникoм  и государем и обладателем  ихъ государскимъ 
^ с л ід н и к о м ь  учинилъ на в іч н о е  и в ір н о е  подданство пред свлты мъ 
Евангеліемь обіщ аніе по святой непорочной его заповіди: на томъ, что имъ, 
гетману, и генералной старшині и полковникам и всему Войску Запорожскому 
и № роду малороссійскому бити под ихъ царскою пресвітлаго величества 
самодержавною високою рукою // и у наслідников их государских в вічном ь 
поддаястві неотступно.

А стат’й нижей изображеннїе сице в себ і содержать.

1

М ялости у великих государей и у великой государині, у ихъ царского 
п р есв ітл аго  величества, гетманъ и Войско Запорож ское и Иарод мало- 
россійский просят, чтобъ имъ быти в прежнихъ свойхъ правахъ и волностях и
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чемъ пожалованъ былъ, прежний гетманъ Богданъ Хмелницкий и то бы им 
вс'Ьмъ было подверж ено ихъ государским и м илостивим и грам отам и 
пожаловаїпіими і великіе государи и великая государиня ихъ царское 
пресвЄтлое величество пожаловалъ обойхъ сторон Днепра гетмана и старшину 
и полковников и Ыарод малороссійский, и все Войско Запорожское правами и 
волностями ихъ преждними милостивого своею жалованною грамотою, дат 
ему, гетману, о томъ повелЄл и .

2

Гетман Богдан Хмелницкий милости у отца ихъ государскою блаженніе 
и в'Ьчнодостойніе памяти великого государя его царское пресв'Ьтлое величество 
указалъ царя и великого князя А лексея Михайловича, всея Великіе и Малія 
и Б'Ьлія Россій самодержца просилъ, чтобъ указалъ онъ великій государь 
своимъ царского величества воеводамъ з ратними людми быти в Переяславле, 
в НЄжинЄ, в ЧернЄговЄ, такъ ж е и бившимъ по немъ гетманомъ о томъ в 
пунктахъ его государскихъ писан же.

И отецъ ихъ государевъ блаженніе и в'Ьчно достойніе памяти великим 
государу его царское пресвЪтлое величество указалъ бити в Малороссійских 
город Ьхъ своих царского пресвЄтлаго величества воеводам, и ратним людем 
для оборони от ыеприятеля, и чтобъ впредъ в малороссійских город^хъ, 
зашаніе и измени ни от кого никакія не било, а именно указалъ онъ, великій 
государъ его царское пресвЪтлое величество, быти воеводамъ в прародителной 
своей государской отчинЄ в богаспасаемом граде К ієвЄ, такъж е ЧернЄговЄ, в 
ПереясловлЄ, и в НЄж и ііЄ, и в ОстрЄ26, а в права и волности козацкіе и в суди, 
и ни в какіе дела воеводам вступатся не указалъ, якъ кіевскому воєводЄ, такъ 
з иних городовъ, а указалъ имъ имЄти началство, над ратними людми, которіе 
в тЄ городи будут прислани, во всякомъ строєній на оборону. А если бы хто 
всякого чина жители тЬхъ городовъ и мЄс т ь , или селъ, или деревень, в обидах 
отратних людей учнут, быть челом великому государю и воеводамъ приносит 
челобитніе, и по указу великого государя, его царского пресвітлого величе
ства // судит техъ ратнихъ людей воеводамъ. Да при тих же судехъ указалъ 
быти во всякомъ городе, где ж ивут воєводи, для великой правди и скорой 
расправи из малороссшскихъ ж ителей знатнимъ и добримъ и разумнимъ 
людемъ, чтобъ з воеводою в мЄстЄ были при техъ судехъ и судили вправду, и 
по суду и по зиску указъ учинили, какъ о томъ указ великого государя его 
царского пресвЄтлого величества надлежит, а о поборахъ указалъ великий 
государъ в малороссійских городехъ бити по ихъ обыкновенно, какъ написано 
в статяхъ гетмана Богдана Хмелницкого.

А нинЄ великіе государи и великая государиня щасливо государствующій 
их царское пресвЄтлое величество указали сей отца своего государского 
блаженнія и вічно достойнія памяти великого государя указу потвердити бит 
ему непремЄнчу.

И гетман и вся старшина и Войско Запорожское и народ малороссійский 
на ихъ царской милости били челом и приняли то з радосгію.
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з
Чтобъ по прежнимъ постановленним статям ъ Богдана Хмелницкого 

Войску Запорожскому реестровому, которіе буду т всегда на службахъ ихъ 
царского пресвітлого  велячества милостивое жаловине, заплата, из ихъ 
царского пресвітлаго велячества казни.

И великій государы и великая государиня, ихъ царское п ресвітлое 
велячество о реестровомъ войску указалъ говорит на р а д і, сколко бит 
войскових козакам тисячамъ, а что в той ихъ стат’й написано, чтобъ Войску 
заплата из ихъ царского пресвітлаго величества казни и то в ъЬхъ статях 
Богдана Хмелницкого не положено, а положено, что быти поборамъ, где 
достойно собырат в скарби царского пресвітлаго велячества и с того збору 
даватна войско по реестру, кому что в статяхъ постановлено, и н ин і тому бит 
также.

И гетман и старшина и Войско Запорожское на государской мялости были 
челомъ и то пріемлють и постановит на сея р ад і дават по прежнему.

Гетману тысяча золотихъ червонихъ на год.
Писару войсковому и обозному по тисячи золотихъ27.
Иа судей войсковихъ по триста золотихъ.
№  писара судейского сто золотихъ.
Ыа писара да на хоружого полкового по 40 золотихъ.
Ыа хоружого сотницкого тридцять золотихъ.
Ыа бунчучного гетманского сто золотихъ.
№  полковниковъ по сто ефимковъ28.
Ыа асауловъ полковихъ по д в іс т і  золотихъ.
№  асауловъ войскових по 90 золотихъ.
№  сотниковъ по сто золотихъ.
Реєстровим козакам бити 30 тисачамъ ч елов ікам ^  дават на человіка по 

тридцят// золотих полскихъ.
А что в котором полку будетъ Козаков и по тому учинит реестръ и бити 

козакам реестровимъ, а впред в реєстри писат, которіе старіє козаки и многую 
службу служили, а чего старихъ козаковъ в полках в тридцяти тисячах не 
достанет и в то число принимат в козаки міщанских и поселяяских д ітей . А 
на Войско Запорожское на тритцяттисячъ быти поборам зо всяких маетностей 
без вибору, чей кто не будет, кром і монастырей из тих поборовъ дават великихъ 
государей жалованя, гетману з началними людми и козакам по прежнему 
утверженнимъ статям, а будет тих поборов, столко гетману и началнимъ 
лю дям и козакам на ж аловаяя против положеня сколко не достанет, и т і  
побори роскладиватпо збору, сколко того збору будет, а которих полковниковъ 
и ыачалних людей маетности ест и т і  ихъ маетности жалованніе великих 
государей грамоти дани. И тЬхъ подданих полковничихъ и всяким началним 
людемъ, за которыми тие маетности ест, судит и приноси волніе у них 
принимат и с ін о  и дрова в е л іт ь  имъ на себе готовит. А побори з них на 
жалованя козакам собират равно. А до митрополичих и архиепископских и 
епископских и до манастирских подданих в податях на войско д іл а  н іт ь . А з
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сего времени до архиепископских и монастирских в вотчины, вновъ никого не 
принимать бить за нимы старим подданым и учинит имъ перепис книгамъ, 
сколко за митрополитом и за архиепископом и за монастирами в отчинах ихъ 
подданих, а имъ мужиков в реестр в козаки не писат и не пріймат. А з про- 
топовских, из поповских маетностей побори на Козаков иматпротивъ уложеня 
козацкихъ маетностей. Из городовъ всякіе доходи имат по их правамъ. А 
генералнимби старшині и знатнихъ и заслужених особъ маетностям от всяких 
войскових поборовъ битсвободнимъ и ничего з них в скарбъ войсковий не имат.

И великія государи и великая государиня и ихъ царское пресвітлое 
величество пожаловали повелели тому бити по их челобытю и по прежнему 
и по нянішному своему государскому указу и повеленію.

4

Якъ наперед сего, заслуженные пожалованы били честїю дворянскою, чтоб 
оны, при том же чину й чести пребивали, а которїе впред заслужат, а гетман и 
старшина быт челом об них великим государям, ихъ царскому пресвітлому 
величеству учнут, чтоб царское п ресвітлое величество, и тЬхъ тоею ж 
дворянскою честію, и зволим пожаловат, а кому гетман и старшина заслугу 
дадут, мелницю, или деревню, или хто у кого купит и універсал свой на тое 
даст, и оний великимгосударямъ ихъ царскому пресвітлому величеству быти 
челом учнут, в потверженіе того ихъ государских жалованних грамотах, и чтоб 
царское пресвітлое величество пожаловали ихъ, вел іли  имъ на т і  маетности, 
и свой царского пресвітлаго величество дат милостивіе жалованніе грамоти.

І великія государи и великая государиня, ихъ царское п ресв ітл ое  
величество // пожаловали ихъ по тому челобытю и кому дани будут ихъ 
государскіе жалованние грамоти и т ім т  ж алованним ъ грамотам тыми 
мелницами и деревнями владіти  непремінно. А гетману тих грамот у них не 
отнимат и ихъ государского милостивого указу не нарушиват. Такъ ж е какіе 
жалованніе грамоти дани будут кому старш ині и знатним особамъ войсковим 
и тим ихъ государским жалованним грамотамъ быт в своей же с и л і и гетману 
тих грамотне отниматже. И гетман и старшина и Войско Запорожское на ихъ 
госуцарской милости были челом, и приняли тое радостно.

5

Чтоб царского яресвітлого  величества поели и посланники и гонци во 
дворах козадких не становилис и подвод у сотников и у атаманов и у товарищей 
войскових насилством не брали. А чтобы впред двори имъ отводили старшина 
городовая, а сами оны насилствомъ на дворахъ не становилис и по полям 
подвод себі не брали, а у кого подводи возму т и т і  би подводи отпускат назад 
без задержанія.

І великія государи и великая государиня ихъ царское пресвітлое вели
чество указали о т іх  постоянних дворах и подводах бит по ихъ челобитию и 
т і подводи под посланних царского пресвітлолаго величества, едучи з Москви
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и наз[а]д возвращаючихся давать в город'Ьхъ полковникомъ, і старшині, кому 
о том в ід а т  надлежит, по подорожной какъ и нин і т і  подводы в городахъ 
даются. А посланцам бит от гетмана к великим государям к ихъ царскому 
пресвітлому величеству посланним к М оскві, в городіхь по три или по четире 
прїезда для самих нужних войскових д іл т  и что при тих посланцях челяди 
бити за знатними особы, по три или по четире человіка, а болши то го не 
посилат, а не от нужних д іл ь  и от всяких відомостях писат и великимъ 
государямъ чрезъ почту.

I гетман и старшина, и полковники и все Войско Запорожское на госу- 
дарской милости были челомъ и то приняли.

6

Были челом великим государямъ ихъ царскому пресвітлому величеству 
старшині Войска Запорожского, котда изволешемъ божшмъ случится гетману 
смерть, или ино что, чтобы великіе государи пожаловали их веліли  имъ обират 
гетмана по ихъ правамъ и чтобъ из ихъ милосердія дани били в Войско гетману 
войсковія клейноти, знамя, булава, печет и литаври.

І великіе государи и великая государиня ихъ царское п р есв ітл о е  
величество пожаловали вел іли  обират гетмана, бит по прежнимъ ихъ правамъ 
и волностям з в ідом а ихъ великих государей ихъ царского пресвітлаго  
величества, а без челобытя и без указу великих государей ихъ царского 
пресвітлаго величества, имъ, старш ині и всему Войску Запорожскому не 
обират, такъ же и от гетманства не отставлят, а клейноты, знамя, булаву, печат, 
и литаври, держ ат обережені, а буде случится тому и стярат, и в то м істо 
прислали будуть от ихъ царского пресвітлого вел/ічєства, новые войсковые 
клейноти.

I гетманъ и старшина и все Войско Запорожское, на милости ихъ царского 
пресвітлаго величества были челомъ и приняли то з радостію.

7

Чтобъ повелено было имъ от окрестных государей всякіе присилніе листа 
принимати прочитат, а прочитавъ, до великих государей отсилати от себе бы 
имъ к ним писат.

І великіе государи и великая государиня ихъ царское пресвітлое вели
чество указали в той стати гетману и всему Войску Запорожскому отказатпо 
тому, что и прежнимъ гетманом, Богдану Хмелницкому, и инним гетманомъ 
ыикоторими государи таких зсилокъ чинит не велено для того, что от того 
чинятся в Малороссійских городіхт многіе ссори, такъ же и нині гетману и 
всей старш ині и полскому королю и иним государемъ и к кримскому хану ни 
о чем не писат и не посилат, а если от которих государей или от хана кримского 
будут к ним писма и т і  писма принявъ, имъ прислат к М оскві к великим 
государям в Приказъ Малой Россій29, а от себе им против тЬхъ писем ни к 
кому нычего не писат. При том же вічний миръ30 и соузъ у великих государей,
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у ихъ царского пресвітлого величества з королевским величествомъ полскимъ 
учиненний ему, гетману, и всей старш ині и всему Войску Запорожскому и 
народу малороссійскому содержат кріпко и ничем не нарушив и доволство- 
ватся тіми городами з приналежитостями ихъ, которіе в договорах именно и 
пространно изображени. А что по тим ж е договорам уступлено в сторону 
королевского величества и в т і  м іста  не вступатся и к нарушеню договоровъ 
никакой причины не дават, а какови вічньї договори у царского пресвітлого 
величества з королевским величеством полским постановлени из тих договоров 
списки к прежнему гетману от великих государей послани и н и н і они з 
войсковой канцеллярій обрітаю тся, а если би чрезъ тот же в ічнаго  миру 
договор з полской сторони на малороссійской край показалас якая противност 
и имъ в том писат к великим государемъ а самим нарушепіе никакова не д ілат. 
А для защищенія великороссійских и малороссійских городовъ от наступленія 
хана кримского держ ат имъ полки в просторнихъ м ^ т е х ъ  и йм іть всякую 
осторожност. А для запертя самого Крима и промислу над городками 
Казикерменом31 и над иними в приключиючоеся время по указу ихъ царского 
пресвітло го величества посилати имъ войско, а именно в С ічу , и в иные 
тамошніе міста, и над породками и под Очаковом32 чинит всякой войсковой 
промислъ, а великіе государи ихъ царское пресвітлое величество к тим 
малороссійским войскам и великороссійских городов рати, смотря по времени 
посилат укажут, же, такъ же и запорожцям держ ат в прежних м істцехт и 
борошно и плату к нимъ на всякой год посилат непремінно, почому тим 
запорожцям бывала дача при прежних гетманах, и то т  борошен и денги 
07силатъ к ним на самой Кошъ Запорожскій, а миру запорожцям з Кримом из 
городками никогда не й м іть  и остерегат того ж  накрепко, чтоб из мало
россійских городовъ в Крим з торгомъ, и запасомъ, и всякою живностю не 
издили и лошадей в Кримъ не продавали.

И гетман и старшина и полковники и все Войско Запорожское тот ихъ 
госуцарский указ приняли и обіщ али содержат твердо.

8

А когда войско ихъ царского пресвітлаго величества пойдут противъ 
ыепр1'ятеля, и что б они в украйних городіхт, в козацких дворах не становилис, 
а становилис би у м іщ ан  и волностей // козацких не о лшмали и мужиками и 
измінниками ихъ не називали и в проводники их не имали, такъ же из русских 
людей, которие на Украину зайшли давно из Украйни не вивозит, бо в том змута 
была великая, что з Украины вибрали драгуновъ и б ігл и х  солдат по многія 
літа и то они чаяли, что будто то чинилос не по указу великих государей ихъ 
царского пресвітлаго величества.

Великіе государи и великая государиня ихъ царское пресвітлое величество 
ратним людям в козацких дворах становится не указано, а впред стано
вится им у м іщ ан и мужиковъ, а хто учнет волности и добра их отимат и 
измінниками и мужиками казаковъ називат, и ^ м ъ  царское пресвітлое 
величес тво указали чинит по зиску наказаніе. А б ^ л е ц о м ъ  из малороссійских
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городовъ служилих людей, салдат и драгуновъ, и всяких чиновъ людей, такъ 
ж е людей боярских и крест ян  , которіе не похотя, имъ, великим государем, 
ихъ царскому пресвітлому величеству служил, а люди боярскїе и крестяне, 
зворовавъ и учиня убийство, или розбой, или иное что своровавъ или нехотя 
дат оброку господамъ своим б ігаю т  на своеволство в ихъ великих государей 
в М алороссійскіе городи и т і х ь  б ігл е ц о в т  и всяких чиновъ людей не 
принимат, и у себе ихъ не держат, из малороссійских городовъ отдават безо 
всякого задержанія, понеже от тих біглецов многіе ссоры приходят и оттого  
многая змута бывает, а они в прежднихъ радах, и в пунктах укреплены и діиами 
утвержены, что гЬхъ бЪглецовъ не принимат. А которіе явятся, тих отдават.

I гетман и вся старшина, и Войско Запорожское то приняли, и обіщ алис 
сей их государский указ содержат твердо.

9

Малороссійских городовъ, всяких чиновъ жители, которие в военныя 
времена пойманы в великороссійские городы в полон и ъЬмъ быт в тЪхъ 
город'Ъхъ, куда они заведени, а буди которий уйдет в Малоросійскіе городи 
собою к родичам своим илы кто где ж илъ в прежніе свой м іста , не учиня 
никакова воровства, и тЬмъ ж ит в старих своих м істах по прежнему, где хто 
ж илъ, а будет зб іж ит, зворовавъ, и гЬхъ, заковав, отдават.

И великія государи, и великая княжна, ихъ царское пресвітлое величество, 
пожаловали вел іли  быт сему по их челобитю.

10

Будет впред которин гетман, забивъ страх Б о ж ій  и великих государей, 
премногую и неизреченную к себ і милость, учнетв Малороссійских гopoдixъ 
чинити копія ссорцу также якъ Івашка Бруховецкий33 и иние учинили имъ то 
меж себе остерігат и провідоват и о том писат к великимъ государемъ к ихъ 
царскому пресвітлому величеству, а гетманским никакимъ ссорамъ не вірить.

I гетман и старшина и все войско тот ихъ государской указ приняли и 
обіщ алис содержат твердо.

11

Будеш гешманъ якую проступку учиниш, оприч изміни, и его без указу 
великих государей их царского пресвітлого величества не переміняш, а укажут 
великія государи о том зискаш и по зиску указ учиниш по ихъ правам; такъ же 
и гетману, старшини енералноа без в о л і и без указу, ихъ царского пресвітлаго 
величества не описався о томъ к нимъ, великим государемъ, з уряду никого не 
переміняш же. А если которая старшина прей великими государи, прей ихъ 
царским пресвітлим величесшвом обявяшся в якой вынносши такж е // и к нему, 
гешману, в яком непослушаній и о том ему, гешману, писаш, к нимъ, великим 
государемъ, и к великой государині к ихъ царскому пресвітлому величесшву,
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а ихъ царскаго величества указ о том прислан к ниму будет. А генералной 
старшин^ и полковником и всяким урядником бити ему, гетману, во всяком 
послушанш и держали к нему чест и почиташе, а такж е, якъ бывало при 
прежних гетманах.

I гетман и старшина и все Войско Запорожское тот их государской указъ 
приняли и обещали содержат твердо.

12

А буду в малороссійских город'Ъхъ учнут чинится великія ссори о т  
жителей и от кого ни ест и гетману и старш ин^ по тому ж  смотреть и 
остерігат накрепко и о том писать к великимъ государям к ихъ царскому 
пресвітлому величеству о тих людях, от кого такіе ссори в малороссійских 
город'Ъхъ учинятся, унимати наказувати карат смертїю, по правам ихъ, якъ о 
томъ постановлено на прежних радахъ.

И гетман и старшина и все Войско Запорожское тот ихъ государской указ 
приняли.

13
Відомо великим государямъ ихъ царскому пресвітлом у величеству 

учинилос, что всякое междоусобіе и невиннихъ кровъ розлитія И П Л ІН Т  

христіаном от басурман похищеніе чинятся от своеволнихъ людей, которые, 
забивъ страх Божій, и свое обіщаніе, затівалотвсякїе ссорнїе и смутные слова 
и оттого чинятся великіе б іди, понеже отставя робота свой пахатніе мужики, 
гутники, винокури и отзиваются козаками и оттого б іди, и разоренія чинятся 
великіе. А прямим козакам безчестіе, для того, чтоб учинит полковника и 
козаковъ и при нем бы было тисяча ч е л о в ^ ъ  козаковъ реєстрових. А буди от 
кого зді учинятся якіе шатости и изміна и ему, полковнику, тЪхъ своеволнихъ 
унимат по своимъ правам, якъ  о том ихъ права н ад леж аг и дават тому 
полковнику и тысячи человіком  плату по договору на год и что б они стояли 
на устроенномъ м іс ц і, г д і  пристойно ко в ^ м ъ  полкам на сей стороні Днепра.

И гетман и старшина и все Войско Запорожское на ихъ государской 
милости били челом и приняли то радосно и обіщ алис содержат твердо.

14
Малороссійских городовъ жители пріежчают в Великороссійское госу

дарство и в Украйнніе городи и привозят вино и табакъ и продают всяким 
людям и от того кабацким зборам чинятся порухи и недобор и чтоб учинит 
заказъ кріпкоя под жестоким наказашемъ чтобъ малороссійских городовъ 
жителі всяких чиновъ вина и табаку к М оскві и в украйнніе городи, и в уезди 
отнюд не возили, и не продавали и тон би великихъ государей, ихъ царского 
пресвітлаго величества к а зн і недобору не чинили. А буди в которіе в 
великороссійскіе городи по уговору надобно будет на кабаки віно и в т і  городи 
по уговору, привозит вино волно.
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И гетман и старшина сей стат’и слуш авъ, говорили, что они о томъ 
універсали разошлют, по вс^мъ городам, буди хто, з малороссійских жителей 
з вином из табаком поймани будут в Великороссійских городіхь и тЬхъ з вином 
из табаком висилат в малороссійскіе городы, а буди приедут и поимани будут 
т іж е  вдругое, и у них имат все на великих государей безденежно//.

15

В имініах козацких, которіе свой власніе кгрунта им ію т вічніе отческіе 
и дідизние купленніе, се ест поля, л іс и , сенніе покоси, пруди, мелници и 
инныя всякія пожитки тогда и о томъ смиренно ихъ царскаго пресвітлаго 
величества гетман и старшина и войско просят, чтоб товариство войсковое 
совершенно при прямих крунтах и пожитках были сохранени, а когда на 
служ бі великих государей смерть постигнет от неприятеля, или своею смертю 
умрет, тогда при т іх ь  кгрунтах, жена и наслідіе его и чтобъ жили добрами 
прямими по тому ж  вс ім ь  вл ад іть , а если бы козакъ заслужонний им івь  
померти волна была от  всяких обид, се ест  становищами и поборами и 
подводами всякая старшина войсковая ей не отягчала покам ість д о п о л і 
замужъ пойдет. Если за козака, волност будет им іт, а ежели за мужика, то 
будет подлежат должности градской, а которіе козаки живут в маетностях 
духовних особъ и т ім ь  зостават при такой же волности.

И великія государи и великая государиня ихъ царское п ресв ітл ое  
величество пожаловали, по сей стат’и указали противъ прав ихъ и волностей 
и своих царского пресвітлаго величества жалованних грамот быт такъ же як 
и преж сего наданное им и куп ленное и заслуженное дано противъ королевских 
привилій и бит сему такъ непремінно.

Гетман и старшина и все Войско Запорожское на милости ихъ государской 
были челом.

16

А когда войска непріятелскіе татарскіе и задніпровскіе козацкіе им іли  б 
на сю сторону Днепра наступати войною, тогда смиренно просим ихъ царского 
п р есв ітл аго  величества о скоріе посилки, против того  неприятеля на 
вспоможене, чтоб т і  посылки по указу великихъ государей наступаючим 
непрїятелям купно з нами одпор давали и не такъ, якъ преж сего бывало, что 
Войско Запорожское писували, прося себі, о скорих присилках, и всегда то 
продолжалос, и затим непріятелі наступивъ на сторону сію до послідной 
пагуби привели и знищали, для чего нин і смиренно просимъ, ихъ царского 
пресвітлаго величества. Якъ скоро учнем просит милости против наступаючих 
неприятелей о посилках, чтобъ в то время ратніе ихъ царского пресвітлаго 
величеста люди, з бояри, и воєводи без продолженія были к намъ присланы 
на оборону, а по намість бояре и воєводи поспіш ат, чтоб воєводи будучіе в 
Малороссійских г о р о д іх ^  сколко будет надобна, давали им из городовъ 
войска невозбранно.
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И великий государи и великая государиня ихъ царское пресвЄтлое 
величество, пожаловали изволяютъ его, гетмана, и всю старшину и Войско 
Запорожское и ввес м алоросс ій ски й  народ, д е р ж а т  в м илости  своей 
госуцарской и от неприятеля во всякой обороне, а рати великих государей в 
добром обикновеній у бояр и воевод в полках ходит со всяким ратним 
устроеніем и отпор дават непріателемт, о том имъ самим ведомо. А скоростю 
и нестроешемъ и дерзостно ходити не обыкли, а будет непріятель великих 
государей на малороссійскіе городи наступат будет и по указу великих 
государей ратніе люди на вспоможене прислани будут, а будет по нестройному 
какому пути. Якъ осеню, також  и весною не в скорЄ будут и то го себе в 
немилость великих государей не ставит, а з городовъ от воевод и от ратних 
людей городовая оборона будет, а из города ходит обороняяся вилазками, а 
будет гетману ити в поход на непріятеля и на своеволних людей и ему дават 
из Кіева, из Нежина, из Чернигова, сколко доведется людей, и би тнмъ в 
походЄхт з гетманом на его гетманских лош адях и кормах.

17

И гетманъ, и старшина и все Войско Запорожское и милость ихъ государей 
били челом, чтобъ // великіе государи ихъ царское пресвЄтлое величество 
пожаловали старшину и Войско Запорожское велели гетману и армате бит в 
Батурине34.

І великіе государи и великая государиня ихъ царское пресвЄтлое вели
чество пожаловали ихъ вєлЄли ему, гетману, ж ит и армате войсковой бит в 
Батурине, и пожаловали великіе государи и великя государиня ихъ царское 
пресвЄтлое величество по прежней милости к ним отца своето государского 
блажєнніе и вічно достойніе памяти, великаго государя царя, и великого князя 
Алексія Михайловича всея Великія и Малія и Б іл їя  Россій самодержца и 
брата своего государского блаж енпія и вічнодостойнія памяти великаго 
государя царя и великого князя Феодора Алексеевича35 всея Великїя и Малія 
и БЬлїя Россій самодержца, указали при гетмане в Батурине, для охраненя и 
цЄлости его бит полку Московскому стрелецкому, а на оніе запаси, на тот 
помянутой полкъ на ввес дават ему, гетману, по прежнему.

И гетман и старшина и все Войско Запорожское на ихъ государской 
милости били челомъ.

18

А которїе пункти по челобитю Киїевских и Нежинских мещан написани 
в прежнех пунктах, прежнимъ гетманомъ и т ім т  всЄм т  пунктамъ указали 
великіе государи и великая государиня ихъ царское пресвЄтлое величество 
бити по прежней силе по прежнему ихъ царского пресвЄтлого величества 
указу.

I гетман старшина, и все Войско Запорожское на милости ихъ государской 
били ж челомъ.
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19

Великих государей ихъ царского пресвітлого величества по изволенію для 
положеня ихъ великих государей казни ратним людям на жалование делаю т 
и в С івеску чеха36 под ихъ великихъ государей именовашемъ. Я къ уже и 
роздано многое число в нннішнем кримском поході, ихъ великих государей 
царей и великих князей ратним людям в полкъ бояр и воевод на жалованя, а 
при л и ц і ихъ государскомъ блаженіе и вічнодостойнія памяти при великом 
государе ц ар і и великом к н я з і Алексей М ихайловичі всея Великія и Малїя 
и Б іл ія  Россій самодержца. Також при б р ат і ихъ царскомъ блаженніе и 
вічнодостойніе памяти при великом государи цари и великом к н я з і Ф еодорі 
А лексіевичи всея Великія и М алія и Б іл ія  Россій самодержци, прежнего 
гетмана Івана Самойловича было о том чеховом д і л і  покорное челобите и ихъ 
царскому пресвітлому величеству и тих нині чеховъ какъ в кримскомъ поході 
в полках, такъ и в Малороссшскихъ гopoдixъ козаки и міщ ане не берут. А то 
до сего времени чинили за непостоянство и за воровством бывшего гетмана 
Івана Самойловича, не в е л іл т  онъ універсалов разослатпо городам, чтобъ т і  
чехи имали, без прекословія и нине гетманъ и всей старш ині тот ихъ царского 
пресвітлого величества указъ приняв, и держав твердо и послат в городи и 
м іста  універсали с подкрепленним смертной казни, чтобъ тій чехи ходили, 
обикновенно, якъ инших государствъ такіе ж ъ  чехи ходят в Малороссшскомъ 
краю. А если хто противенъ в том учинится // и тим чинит смертная казнь. Да 
чтобъ нине гетману и старш ині служ ит. Вамъ великим государемъ ихъ 
царскому пресвітлому величеству народъ малороссійский всякими м іри  и 
способи з великороссшскомъ ыародомъ соединят и в неразорванное кріпкое 
согласіе приводитсупружествомъ и иншим повеленіем, чтобъ были под одною 
ихъ царскаго пресвітлаго величества державою, обще, яко единой христіан- 
ской віри  и нихто би таких голосовъ не испущалъ, что Малороссійской край 
гетманского регименту, а отзивалис би везде единогласно ихъ царского 
пресвітлого величества самодержавной держави, гетман и старшина ыарод 
малороссійской обще з великороссійским народом и волной переход жителем 
из Малороссійских городов в великороссійскія городи и м іста.

И гетман и старшина и все Войско Запорожское сей ихъ великих государей 
ихъ царского пресвітлаго величества указъ и изволенія приняли и обещалис 
содержат твердо.

20

Да и гетману ж  и старш ині, великим государемъ и великой государині 
ихъ царскому пресвітлому величеству служби свой и раденія показат для 
уступленія и удержанія Криму, и о т  нахожденія кримских орд, такъ на 
великороссійскіе, яко и на малороссійскіе городи войною и з д іл а т  на сей 
стороні р ік и  Днепра, противъ Кодака37 ш анци то со всім  же подобнимъ якъ 
и К одакъ , и на р і ц і  С амари38 и на р і ц і  О рел ъ 39 и на у стях  р і ч о ^  
Берестовой40 и О рчика41, построит городи и населит М алороссійскимя
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жителми и о том послах во вся тамошніе городи універсали, чтоб жители на 
тих місцяхв, хто похочет, поселеніе свое им іли без всякаго препятія.

И гетман и старшина и Войско Запорожское то т  великих государей 
царского пресвітлаго величества указ приняли и обіщ алис в том имъ, великим 
государямъ ихъ царскому пресвітлому величеству, раденія и службу свою 
показат.

21

Гетман же и старшина и Войско Запорожское били челом великим госу
дарямъ, ихъ царскому пресвітлом у величеству, чтоб великія государи, 
пожаловали ихъ пожитки в с і бывшаго гетмана Івана Самойловича, тако ж  
де то бывших же черніговского и стародубовского полковников отдат им в 
войсковой скарбъ.

И великїе государи и великая государиня, ихъ царское п ресв ітл ое  
величество пожаловали ихъ по йхъ челобитю указали и с пожитков Івана 
Самойловича и дітей  его отдат имъ в войсковой скарбъ, а другую половину 
указали взят в свою царскаго пресвітлаго величества казну.

I гетман и старшина и все Войско Запорожское на милость великих 
государей, ихъ царского пресвітлаго величества были челом.

22

Били челом великим государямъ ихъ царскому пресвітлому величеству, 
гетман и старшина и Войско Запорожское чтоб для отложеня тягостей в 
Малороссійском краю аренди не были, а понеже охотницкїе полки42 конние и 
пахотные в военные времена на оборону малороссійского краю су т надобны, 
дабы оніе были сохранении такъ якъ при бывшем гетмані отдавати имъ плату, 
збирая денги с посполитих людей, которіе не // написанны в козацком списку, 
а какимъ способомъ тие денежніе збори бити им ію т, объ томъ гетман, и 
старшина помислити им ію ть и поставит на м ір і  и в то время и м ію т  писать 
о том же великим государямъ к ихъ царскому пресвітлому величеству.

І великїе государи и великая государиня ихъ царское п р е с в іт л о і  
величество пожаловали гетмана и старшину и войско указали имъ о том д і л і  
помислит и на м і р і  постановит, что б было як тягости  народу мало- 
россійскому, а охочіе конніе и п іш іе полки на оборону Малороссійскому краю 
повеліли имъ держат в полном ч и сл і по прежнему и сей в с і висшеписанніе 
и обявленние пункта. Я гетман и старшина енералная, и полковники и все 
Войско малороссійское і народ малороссійскій пріемлем радостно и обіщаемся 
имъ, великим государем божіею милостию пресвітлійш им  и державнійш им 
великимъ государямъ царям и великим князем Иоанну Алексіевичу, Петру 
Алексіевичу, и великой государині благовірной царевні и великой к н яж н і 
Софій Алексіевні всея Великія и Маліє и Б іл ія  Россій самодержцам и ихъ 
государским намісникам служ итпо прежнему обіщанію твердо и постоянно 
без всякія противности и приходя к ихъ царскому величеству государскому
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маєстату* у стопи ног ихъ монаршеских, якъ найпокорне просимъ, чтоб оны 
пресвЄтлЄйіиїе и державнЄйшї'е великіе государи цари и великіе князи 1оанъ 
А лексеевичу Петръ Алексеевич и великая государиня благоверная царевна 
и великая княжна София Алексеевна всея Великія и Малія и БЄлія  Р оссій 
самодержци мене, гетмана, и старшину енералную и полковников и все Войско 
Запорож ское и И арод  м алороссійскїи содерж али  в своей государской  
превисокой и превеликой и неизреченной милости и никогда ихъ государская 
милость от них отнемаема не была.

А для лутшого увЄренї'я мы, духовніе особи, на сію на украйннія и я гетман 
и старшина, и полковники и сотники к сему ихъ царскому милостивому указу 
руками ыашими подписалис и с повинности нашой до рукъ ближнего боярина, 
и оберегателя и дворового воєводи князя Василїя Василіевича с товарищи 
отдать.

Писана лета отсозданія мира 7195, а от воплощенія сина Божія слова 1687, 
месяця іюля 25 дня.

Емеліань Украинцовъ
А руки к симъ постановленнимъ статямъ, какови учинени на раде при 

гетманскомъ обираній в нинЄшііємво 195 при писани сихъ ниже именованнихъ 
духовного чину людей // смиренний Гедеонъ43, митрополитКїевскій, Галицкій 
Малороссійскій, рукою власною.

Смиренний Л азар Барановичъ44, архіепископь ЧернЄговский, Новго
родский, рукою власною.

Кіевского Печерского манастиря недостойний архимандрит Варлаам 
Ясинский45, рукою власною.

Антоний Радивиловский46, игумен монастира свято Николского Пус
тинного Кіевского, рукою власною.

Феод осій Углицкий47, игуменъ монастира Кіево-Видубичевского Михай
ловского, рукою власною.

Силивестр Головщикъ48, игуменъ монастира М ихайловского Золото
верхого, рукою власною.

Іннокентий монастирский, ігумень монастира Кириловского Кіевского, 
рукою власною.

Феодосій Гугурвичъ49, ректоръ и ігум ень монастира и коллегіум ь 
братскаго, Кіевского, рукою власною.

Ф еодосій Васковский, ігум ень монастира М еж игарского Спаского 
Кіевского, рукою власною.

Варлаамь Стреловский, Иамесникь свято СофЄйский.
Юрый Плискій Клепка, Иаместникь Печерский, рукою власною.
Ієромонах Іоасаф ать, старець соборний Печерский Кїевский, рукою 

власною.
Іоасафь Кроповский50, префекть коллегій Кїевской, рукою власною.
Іоаннь Вилицкий, протопопь Кїевский, рукою власною.

Справиль Феодорть Роговь.
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Об^щаніе, яковое учинилъ новообраяной гетманъ 
Івань Степановичъ Мазепа

Я рабъ Божій 1оанъ, обЄщаюс пред симъ святим Евангеліемь господу Богу 
всемогущему в тройци святой  единому на том ъ, что бити м нЄ у 
пресвЄтлЄйінихь и державнейшихъ великих государей и великихъ князей, 
Іоанна Алексеевича, Петра Алексеевича и великія государини благовЄрнія 
царевни и великія княжна Софій А лєксЄєвни и всея Великія и Малія и БЄлїя  
Россій самодержцовъ и многихъ государствъ и земель восточнихъ и западнихъ 
и северних отчичей и д Єдичєй и наследниковъ и государей и обладателей, у 
ихъ царского величества у ихъ государских наследниковъ в вЄ чном ь  / /  
подданстве вЄрно и с постоянно и полскому королю и салтану турскому, и хану 
кримскому, не изменит и ни о чемъ з ними безъ ихъ великех государей и ихъ 
царского величества указу и повеленія не зсилатся и не писати совЄту з ними 
не имЄть и постановленніе и даяніе отнихъ великихъ государей и ихъ царского 
пресвЄтлого величества Іванну и старшине и всему Войску Запорожскому и 
народу Малороссійскому на оной раде в обозЄ Войска на рЄчцЄ Коломаку пункта 
во всемъ держаткрЄпко и постоянно по ихъ великихъ государей, ихъ царского 
пресвЄтлаго величества указу со исполнешемъ на томъ на всемъ обещаюсь и 
целую сія святое Еваигеліеи святий животворящій крест господенъ.

А руки к симъ постановленнимъ статямъ, якїе учиненни на раде при 
гетманскомъ избраній в нинеш немъ в 195-м году приписани, з нихъ же 
именоваиних началных и посполитихъ людей.

Я гетманъ обойхъ сторонъ Днепра 1ванъ Степановичъ М азепа, ихъ 
царского пресвЄтлаго величества вернимъ и подцанимъ притоманною рукою 
своей потвержаю и содержать буду на вЄки нерушимо.

Василій Борковский ихъ царского пресвЄтлаго величества сей пункт 
утверждаю рукою моею притаманною 

Судїа енералний Вояхевичъ 
Сава Прокопїевичь , судїа енералный 
Василій Кочубей, писаръ енералный
Андрей Гамалея вм Є с то  первого енералного асаула Бойцы рукою своею 

потвержаю
Василій Петровичъ ЗабЄла, хоружій енералный
Я Ефимъ51 бунчучний за отца своего за Якова Лизогуба, полковника 

чернЄговского и за себе рукою власною потвержаю.
Костантинъ Дмитревичъ Солонина, полковникъ кіевский //
Димитрїй Райча, полковникъ переяславскій 
Григорій Гамалея, полковникъ лубенский 
Федоръ Ж ученко52 
Прокопъ Левенецъ53
Степан Петровичъ ЗабЄла, полковникъ нЄжинский 
Михайло Борохивичъ54, полковник гадяцкий
Вместо стародубовского полковника ТимофЄя Алексеевича55, Я Василій 

Кочубей, писаръ енералний руку приложилъ.
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Дмитрий Глуховецъ56, обозний 
Феодоръ Василіевичь57, писаръ 
Леонтій Свечка58, асаулъ полку лубенского 
Андрей Яковлевичъ59, сотникъ лубенския 
1ванъ Тимоф'Ьевичъ60, сотникъ роменския 
Василій Лехненко61, сотник роменский другия 
Сава Соколский62, сотникъ снетинския 
Леско Васшпевичъ, сотникъ сенецкия63 
Федоръ Кривченко64, СОТНИКЪ ЛОХВИЦКИЙ 

Михайло Прокофіевич65, сотникъ глинския 
Степанъ Петрушевский66, сотникъ городиский 
Василій ГромЄка67, сотникъ смТловский
А вместо тЬхъ всТхъ сотников и старшини, Я Федоръ Васшпевичъ, писаръ 

полку Лубенского, руку приложилъ 
Яковъ Корицкий, обозний 
Андрей Ксиенко, асаулъ
Прокопъ Федоренко68, асаул полку Гадяцкого
Илко Воронченко69, хоружій того ж полку
Иванъ Озеряяский70, сотник гадяцкия
1ванъ Зеленский, сотникъ з Є н к о в с к ія

Ілко Павловичъ, то ж зТнковский
Василій Кириловичъ71, сотникъ опушнянский Анкимъ
Федоръ Мищенко72, сотникъ лютенский
Тимко Тищенко73, сотник куземинский
Юско Крувский74, сотникъ комиш анский
Евфимъ Ісаенко75, сотникъ ковамовский
А вместо старшини войсковой и сотниковъ, Я, Сидоръ Семеновичъ, писаръ 

лютеяский, руку приложилъ.
1сакъ Ермоловичъ Дереванка76, обозний стародубовский на сей час, а 

вместо его Я, Григорий Кроткевичъ77, писаръ полковий стародубовския (: такъ 
же и самъ подписуюся:) руку приложилъ

Самойло 1вановичъ78, судіа полку Стародубовского рукою.
Яковъ Трушепко79, асаулъ стародубовский 
Давидъ Пушкареяский80, сотникъ стародубовский 
1ванъ Стягайло81, сотникъ ыовгородский 
Тарасъ Гавриловичъ82, сотникъ погарский 
Адамъ Байдак83, сотникъ почеповский 
Терехъ Ширай84, сотник бакланский 
Григории Семеновичъ85, сотникъ мглинския
Федор Колачевский86, сотник топалский, а вместо его Я, Григорій Крот- 

кеьичъ, писаръ полку Стародубовского, руку приложил. Такъ ж е и за, иныхъ 
сстников выше писаяних, а при томъ и за Ласку Тимофеевича87, сотника 
шептакувского, да атаманов курТнних и за ввесь полкъ подписалъся своею 
рукою.
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Бунчуковіе:
Павелъ Семеновичъ, рукою своею
Івань Л омЄковский, товаришъ знатний войсковий рукою власною 
1ванъ Лисиця, товаришъ знатный войсковий
Андрей Ребриковский, Дмитрій Чечель, Андрей Павловский, Андрей 

Михайловский, 1ванъ Цеханский, 1ванъ Билевичъ, Гаврило Жеребецкий, Самойло 
Савицкий, а вместо ихъ Я, Григорій Богдановский, руку приложилъ //

Кіевскіе:
Ігнать Григоріевичь, Федоръ Григоріевичь Карповичови 
Сергій Василіевич Солонина88, сотникъ наказний козелский 
Петръ Максимовичъ89, сотникъ наказный остерский 
Федоръ Шавула90, сотникъ наказный Nocyвcкий 
1ванъ Яковенко91, сотникъ наказний кобижский.
Ілїа Гриценко92, сотникъ наказний гоголевский 
Федоръ Микитенко93, сотникъ наказний бобровицкий 
Василій Климковичъ94, сотникъ наказний моровский 
Петръ АндрЪевичъ95, обозний наказний полковий Кіевский 
1ванъ Гуторъ96, асаулъ наказний полковий Кіевский, а вместо тихъ вс^хъ 

Я, Григорій Богдановский руку свою приложилъ.
Переяславскіе:
Харко Романенко97, асаулъ полковий переяславский, а в его мЄсто , Я 

Григорій Богдановский, подписался 
Канцеляристи:
Григорий Богдановский, канцеляриста войсковий 
Михайло Манковский, канцеляриста войсковий 
Климъ Долгополий
Лукашъ Петровский, канцеляриста войсковий 
Семенъ Кирчаский, канцеляриста войсковий 
Андрей Констангиновичъ Солоніна 
1ванъ Савичъ
Семенъ Савичъ, вместо себе и брата своего Івана, Я, Семенъ, руку 

приложилъ
Василий Силецкий, канцеляриста
Марко Тимофеевич98, сотникъ шептаковский, а вмЄсто его подписался, Я, 

Григорий Кроткевичъ, писаръ полковий стародубовский 
Федоръ Король, товаришъ сотнЄ кролевецкой 
Сава Степановичъ, канцеляриста войсковий
Кондратъ Грудяка, Семенъ Карпюка, товариство Глуховское, которій и 

вмЬсто вишеименованнихъ, рукою власною подписуються.
И вмЄсто полковъ на службу манаршеской, ихъ царского пресвЄтлаго 

величества будучих на Запорож и, Ч ерн Є говского" , П ри л уц кого100, 
Миргородского101 // городского охотницкихъ ко/лш хъ102 Ы овицкого103 и 
Пашковского104, и ПЄхотних1(Ь Яворского и Герасимовского, и сотнЄ Глуховской.

А вишше Кодака, на у стех ъ  Самари, МЄж и н с к о г о , Іванувского, и 
Кожуховского106 з самихъ тихъ полковниковъ за старшину ихъ войсковую, за
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сотниковъ и за атамановъ курінних и за всю чернь радовое товариство Я, 
Василій Кочубей, писар войсковий енералния власною рукою подписяся.

ТЪ выше писанные постановления при гетманскомъ обраній статьи слово 
в слово написаны, в другой радъ, в которомъ подписание руками своими разные 
чины малороссійских городовъ.

Конецъ статямъ Мазепинымъ

ЦДІАК України. -  ф . 220. -  Оп. 1. -  Спр. 210. -  Арк. 1-11. Копія.

№2
1708, жовтня 29-30. Гірки. -  

З  союзного договору 
між Україною і Швецією107

1. й.к.в. зобов’язується обороняти Україну і прилучені до країни козаків 
землі й негайно вислати туди задля цього помічні війська, коли вимагатиме 
того потреба і коли помочі цієї проситимуть князь і стани. Війська ці, всту
паючи в країну, будуть під командою шведських генералів, але під час операцій 
на Україні Й.В. довірить керування ними князеві та його наступникам і це 
триватиме доти, доки Україна потребуватиме того війська, котрому Й.К.В. 
видаватиме платню, а козаки постачатимуть хліб і харчі.

2. Все, що воюється з бувшої території Московщини, належ атиме на 
підставі воєнного права тому, хто цим заволодіє, але все те, що -  як виявиться, 
належ ало колись українському народові, передається й задержиться при 
українському князівстві.

3. Князь і Стани України, згідно з правом, яким досі користувалися, будуть 
заховані і вдержані на всім просторі Князівства і частин, прилучених до нього.

4. Іван Мазепа законний князъ України, жодним способом не може бути 
нарушений у володінні цим князівством, по його смерти, яка -  треба спо
діватися -  не наступить ще довго, стани України заховають всі вольності згідно 
з своїми правами стародавніми законами.

5. Нічого не зміниться в тому, що досі зазначено, щодо герба й титулу 
князя України Й.К.В. не могтиме ніколи присвоїти цей титул і герб.

6. Для більшого забезпечення як цього договору, так і самої України, князь 
і стани передадуть Й.К.В. на весь час, поки тягтиметься ця війна, а з нею й 
небезпека, деякі з своїх городів, а саме: Стародуб, Мглин, Батурин, Полтаву, 
Гадяч.

Борщак І. Договір Карла XII і Мазепи // Стара Україна. -  Львів. 1925. -  № 1-2.
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1687 рік

№  З

1687, липня 25. Табір під Коломаком. -  
Універсал Івана Мазепи, який повідомляє 

про обрання його гетьманом

1оанъ Мазепа, гетьман з Войскомъ их царского пресвітлого величества 
Запорозким.

В сім ь въ обецъ старшимъ и меншимъ полку Миргородского обывателемъ 
въ городахъ и селахъ знайдуючися, яко духовному стану, такъ и свіцкому, 
людямъ, козакомъ, м іщ аномь и посполитимъ доброго одъ господа Бога здо
ровья ж ичачи, ознаймуемъ, иж ъ яко по указу монаршому, их царского 
пресветлого величества бывший гетьманъ, панъ 1ванъ Самойловичъ для 
певнихъ причинъ маестатъ их монарший ображаючих и все Войско Запо- 
розкое и народъ малоросийский оскорбляю чих, од уряду гетьманского 
завзятостю старшини и товариства есть одставленъ, такъ  теперъ волею 
всемогущею Б ога по тому ж ъ  великих государей указу, при битности 
ясневельможного боярина, его милости князя Василия Василивича Голицина 
з товарищи, любовнимъ всего войска на сей час тут обритаючогося, зезво- 
леніемь, волними голосами на тот гетманский уряд поволани естесмо, о томъ 
теди ви в с і  відайте и в потребахъ своихъ вс іх  до насъ ударяйтеся, а при- 
хилность нашу мітимете. А поневажъ тут у насъ, въ енералномъ уряду при 
боярахъ ихъ милостей в с ім т  войскомъ тое обволано, абы в городахъ за сеею 
уряду гетьманского обм іного  ростиски и замешаня жадніе, а поготовю 
заборства и перехвалки на здоровья людскіе н ігд е  не д іял и ся , теди пилно 
вамъ в с ім  приказуемъ, абысте в с і  зполне, старш ие и меншие, того зъ 
великою милостю постричали, жебы въ городахъ вашихъ жадніе галаси не 
д іялися. И гды ж ъ, хочай аренды уже суть указомъ монаршимъ по нашом 
челобитю отложены, и не будетъ вамъ черезъ онія прикрости, однакъ тіе 
особы, которие арендою завідовали, обварованы суть ласкою нашею и взятие 
под оборону, жебы каждый з ныхъ спокойне зоставалъ при своей ц ілости , 
которимъ то бывшимъ арендаромъ если бы хто своеволный, неуважне, любъ 
на здоров’ю, любъ на худобі найменшую задал шкоду, жебы таковый певне 
на го р л і каранъ будетъ, але и старшина, кгды бы ихъ не завстегала, тому 
жъ караню подлегатиметъ, и м іста  ваши за своеволную бучу пришли б до
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спустошеня, чего не жичачи, повторне и по десяте оскромне упоминаючи, 
поручаемъ в милосте в с іх т  господу Богу.

З табору над Коломакомъ, июля 25, року 1687.
Звишменованний гетманъ, рукою власною.

ІР НБУВ -  Ф. 66. -  № 54. Копія.

№  4

1687, липня 27. Табір біля Коломака. -  

Універсал Івана Мазепи полтавському полковому 
обозному Прокопові Левенцю на село Мильці

Іоан Мазепа, гетманъ з Войскомъ ихъ царского пресвітлого величества 
Запорожским.

Ознаменуемъ симъ нашимъ писанемъ кождому, кому о том відати належить 
тепер и на потомъ будучимъ всей старш ині и черн і Войска ихъ царского 
Величества Запорозкого и в ^ м ъ  обще полку Полтавского обывателемъ, ижъ з 
вол і всемогущего Бога вступивши мы на уряд гетманства, маючи в респекті 
нашомъ и в повазі годнии в войску праци и заслуги пана Прокопа Левенця, 
обозного полкового полтавского, яко на сем нашом на уряд гетманский вступі, 
за слушност быти уважилисмо явнимъ знакомъ оказати ему ласку нашу, такъ 
скуткомъ тое виполняючи, надаємо ему село Милци108 в ключу Полтавском 
лежачое зо всіми належностями до него прислуш аючими из Хухринским 
двором по Мачоскии мостъ, яковою маетностю, пререченною позволяем ему 
владіти тепер и в потомные часы, обецуючи то по насъ и по сукцессорам нашим, 
же в томъ наданю не учиним ему жадное перешкоды, и сего універсалу нашого 
не нарушимъ, м іти  теди хочемъ и приказуемъ, абы жаденъ з старшини и черні 
в тое село не втручался, сему пану Прокопу Левенцю в отбырашо з него 
належитостей наименшое не важился чинити перепоны, под войсковим каранием.

Данъ в таборі над Коломакомъ ноля 27, 1687 року.
А тут приказуєм, абы станцах войсковим лю дям в том с е л і  нихто не 

показовавъ3.
Звышменованный гетман, рукою власною.

РДАДА. -  Ф. 248. -  Оп. 1. -  Спр. 1809. -  Арк. 38. Копія.

а У копії дописано: В подлинное подписано тако
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№ 5
1687, серпня 1. Табір над Шкловкою. -  

Універсал Івана Мазепи Полтавському монастиреві 
про “послушенство” жителів села Петрівка

Іоань Мазепа, гетманъ з Войскомъ ихъ царского пресвітлого величества 
Запорозким.

Вамъ, войскови и всімь жителямсела Петровки109, ознаймуемсим нашимъ 
писаніемь, ижъ з волі всеправующого Бога и по указу монаршомъ их царского 
пресвітлого величества, такъ же всего Войска Запорозкого згодними голо
сами. Мы гетманъ, зоставши обранием на уряд рейментарский, не наруш аем 
ничиего права, за чимъ приказуєм вамъ абисте якъ перед тим належитое 
послушенство превелебному в Богу господину отцу Лазару Будкевичу, ігумену 
монастира Полтавского,110 и его братіи отдавали такъ и тепер в такой же 
належитости послушания, без всякой 07мови и упору найдовалися: кгди жъ 
ми неотмінне той святой обытели, наданое от антецесоровъ наших, право 
заховуєм и заховати обіцуемт. Притом3 вамъ в ^ м ъ  щасливого зичимъ 
помешканя.

Данъ в таборі над Шкловкою111, августа 1, року 1687* 6.
Звишменованний гетман, рукою власною.
РДАДА. -  Ф. 248. -  Оп.1. -  Спр. 1809. -  Арк. 89 зв.-90. Копія.
ЦЦІАК України. -  Ф. 912. -  Оп. 1. -  Арк. 4. Копія пошкоджена з засвідчувальним записом: 

Свид'Ьтелствовал Полтавского м[онастиря] ігумень Амфілохий.

№6
1687, серпня 7. Гадяч. -

Універсал Івана Мазепи колишньому військовому 
осавулові Михайлові Миклашевському на село Зазірки, 

слобідку Новосілки, гуту і млини

Іоаігь Мазепа, гетманъ з Войскомъ ихъ царско го пресвітлого величества 
Запорозкимъ.

Ознаймуемъ симъ нашимъ писаниемъ кождому, кому о томъ відати 
надлежит теперъ и на потомъ будучимъ всей старшині и черні Войска ихъ 
царского пресвітлого величества Запорозкого и всім т обще полку обы
вателями ижъ з волі всемогущаго Бога вступивши мы на урадъ гетманства, 
яко маемъ в респекті нашомъ годній в войску заслуги пана Михайла 
Миклашевского112, бывшого асаула войскового. Такъ за слушност быти 
уважилисмо явнымъ знакомъ оказати ему ласку нашу, тое теди виполняючи,

а Слово “Притом” написано двічі.
6 У копії дописано: В подлиннол* тако
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ствержаемъ оному село Заз'Ьрки113 з крунътами Вилчинского из млиномъ на 
речц'Ь в Орел'Ь коштомъ его и тестовскимъ построеними. Село Кочерги114 3 
млынамы, тож працею и укладомъ своимъ з греблею на рецЪ Есманы115 фун- 
дованими. На той же рецЪ ниже села Кочегъ куплены* каменей два и ступи, 
греблю в селЪ в ОрелЪ, на рец'Ь в Орел'Ь з двома каменями, а третими ступами 
нимъ же купленую, и ихъ працею и коштомъ натравучуся. А на той же речц'Ь 
в Орелл'Ъ вишше прозиваемого урочища Будища новофундований млинъ о двох 
кола* з каменемъ и ступами будучий, а при томъ гуту и слободку, нарицаемую 
Новосюлки116 з двома каменями млива на речц'Ь Ясман'Ъ лежачими. При той 
же гут'Ь на речц'Ь Уску117 млинъ камень и ступи в соб'Ь маючий тожъ працею 
и коштомъ фундуючися. Которими то маетностями гутою и млинами 
позволяемъ ему влад'Ьти, якъ от посполита* людей послушенство, такъ з гути 
и з млиновъ пожитки отбирати належитий, з тимъ тилко докладомъ, абы в 
тихъ маетностях будучій козак в реестр'Ъ войсковомъ стоячій и услугу 
войсковую отправуючи, заховани били при належити* волностя* м'Ъти теди 
хочемъ и пилно приказуемъ, абы ему, пану Михайлу Миклашевскому в 
влад'Ьнею тих маетностей и вс'Ьх пре[ре]чоних млиновъ, также и гути, жаденъ 
з старшини і черн'Ъ найменшое не чинил прешкоди, а посполитие ти * 
маетностей люде ему належатое отдавали послушенство.

Данъ в Гадячом 7 августа 1687 року.
Звишменованний гетман, рукою власною.
Стефанъ М'Ьклашевский

ЦДІАК України -  Ф. 51. -  Оп. 3. -  Стр. 1692 а. -  Арк. 82 зв.-83. Копія.

№ 7
1687, серпня 10. Гадяч. -

Оборонний універсал Івана Мазепи Захарію Івановичу

1оанъ Мазепа, гетманъ з Войском 1хъ царского пресветлаго величества 
Запорозкого.

Ознаменуєм симъ нашимъ писашемъ кождому, кому о томъ в'Ьдати 
належить, а особливе обывателемъ кролевицкимъ, іжь  маючи ми в респектЬ 
нашомъ невинность п. Захария Івановича, беремо его подъ нашу оборону, 
хотячи мати аби онъ в дому своему жилъ и хуторами свойми власними, где 
колвекъ слушнимъ правомъ набитими влад'Ьлъ безъпечне приказуемъ теди 
пилно, аби оному жаденъ з [с]таршими и черн'Ъ із посполитихъ людей 
найменъшой не задавалъ кривди. А кто би колввек м'Ьлъ якую до него причину, 
тотъ передъ судъ нашъ войсковий єнеральний удаватися маетъ.

Данъ в Гадячому, августа 10, року 1687.
Звишменований гетъманъ, рукою власноюа.

а Праворуч від підпису написано: МЬсто печати гетманской.
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С подлиннимь читаль канцеляристи Яков Оболонския.
К сей копій універсалу руку приложиль, а подленьїя к себі взявт> и в томь 

росписался Павель Голубт>.
ІР НБУВ. -  Ф. І, 54146 (Лаз. 16. -  Арк. 115). Копія.
ЦДІАК України. -  Ф. 1235. -  Оп. І .-С п р . 1263.-А рк. 129-130. Копія.

№8
1687, серпня 19. Ромни. -

Універсал Івана Мазепи значному війсковому товаришеві 
Данилові Лісницькому на Шишацьку греблю з млинами 

та села М атяшівка і Милюшки

Иоанъ Мазепа, гетманъ з Войскомъ ихъ царского пресвітлого величества 
Запорозским.

Пану полковникові миргородскому, обозному суді, осауламъ, сотникомъ, 
атаманомъ, войтомъ, бурмистромъ и всімт того полку обивателем, ознаймуемъ 
симъ нашимъ писанемъ, ижъ склоняючися ми грамоті монаршой царского 
пресвітлаго величества, которая дана есть за вірнія служби пану Данилу 
Лесницкому, значному войсковому товаришу, на цілую греблю зо всіми 
млинами Шиш ацкую аби з онихъ всякие пожитки отбиралъ и владіль нимы 
по своей волі сим нашимъ потвержаемъ універсалом, а тут же и села в том 
же уезде Шишанском лежачие, именно Матяшовку118 и Милюски119, которих 
онъ здавна заживалъ, приворочаемъ и пилно варуєм, аби ему в заживаню такъ 
пожитковъ розмірових з помененних млинов, яко и в владіню тих сюлъ ніхто 
як з старшини, такъ и черні и посполитых людей наименшое не важился 
чинити перешкоди, особливе мелпиком греблі Шишацкой войтом помененних 
сюлъ приказуєм, аби мелници в по правах млинов не били сперечни, а войти з 
посполитими людми в отдаваню своей повиности били послушнимы, тилко 
варуемъ тое, аби козаки при своихъ волностях захований.

Данъ в Ромні120, августа 19 дня, року 1687а.
Звишъменованний гетманъ, рукою власною.
IP НБУВ. -  Ф. I, 55629 (Лаз. 46/5. -  Арк. 106). Копія.
ЦДІАК України. -  Ф. 1235. -  On. 1. -  Спр. 1246. -  Арк. 49-49 зв. Копія з копії.

а У копії дописано: В подлинном подписано.
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1687, серпня 21. Батурин. -  
Універсал Івана Мазепи панові Павлові Гудовичу 

на село Івантенки, що в Погарському ключі

Іоань Мазепа, гетманъ з Войскомъ іхь царского пресвітлого величества 
Запорозким.

Ознайменуемъ симъ нашимъ писанемъ кождому, кому о том видати 
нележит, а особливе пану полковникови Войска их царского пресвітлого 
величества Запорожского, стародубовскому, и всему старшому и меншому то го 
полку121 товариству, іжь маючи ми респекть на пана Павла Гудовича122 яко 
до услуг войскових способного, заховуемъ при немъ село Івантенки в ключу 
Погарском лежачое, позволивши ему з того села людей (яких онъ владіл 
прежде) звиклое в потребах своих подданское отбирати послушенство, міти 
теди хочем и приказуемъ, абы ему помененному п. Г удовичу владіню села того, 
нихто з старшини и черни жадное не чинил перешкоди. Однак козаки в томъ 
селі мешкаючие и в реєстрі козацкомъ будучие, мают бити заховани, при всіх 
свойхі козацкихъ, волностяхъ, а войтъ с посполитими, жебы ему отдавали 
послушенство и повинное г належитую, а то и въ далший час по антецесару 
нашом ствержаемъ.

Данз Батурина, місяца августа 21, року 1686а.
Звишменованний гетман , рукою власною.
ІР НБУВ. -  Ф. 160. -№ 9 3 1 .- А р к . 1. Копія.

№ 9

№ 10
1687, серпня 25. Батурин. -

Універсал Івана Мазепи про взяття під гетьманську охорону 
військового товариша Тимоша Пиковця

Іоаігь Мазепа, гетманъ з Войскомъ ихъ царского пресвітлаго величества 
Запорозкимъ.

Огнаймуемъ симъ нашимъ універсаломь отвористимъ всім, кому о томъ 
відати належить, меновите пану полковнику ніжинскому, обозному суді, 
асауломъ, сотникомъ, атаманомъ, а особно со л ійкові шаповаловскому, 
атаману, зо всімь товариствомъ, войту тамошнему зо всімь посполитствомъ, 
ижъ ми, поглядаючи на заслуги в Войску Запорозкомъ роненніе пана Тимоша 
Пиковца, товариша войскового, заховуемъ его при нашей рейментарской 
обороні, охороняючи тое, абы спокойного собі заживалъ при ласце нашой 
мешканя, вручаемъ теды, абы ему пану Тьімошеві Пиковцеви, якъ самому такъ

а Дата помилкова. I. Мазепа став Гетьманом 1687. Отже, універсал написаний не 
раніше 25 липня 1687 року.
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и на домъ его найменшого нихто не важился чинити пренагабаня пилно і 
повторе, симъ листомъ нашимъ варуемъ и приказуемъ.

Данъ в Багурині, августа 25, року 1677а.
7вишьменованний гетман, рукою власною.

ЦДІАК України. -  Ф. 51. -  оп 3. -  Спр. 1631. -  Арк. 9. Копія.

№ 11
1687, серпня 25. Батурин. -

Універсал Івана Мазепи писареві Черніговського полку 
Іванові Скоропадському на села Вихвостів і Боровиця 
та слобідку Дроздовиця, осаджену біля його млина 

в “зуполне” володіння

Іоань Мазепа, гетманъ з Войскомъ ихъ царского пресвітлого величества 
Запорожскимъ.

Ознаменуемъ симъ нашимъ писанъемъ пану полковникови черніговскому 
и кождому, кому о томъ відати надлежитъ тепер и на потомъ будучимъ, всей 
старшині и черни Войска ихъ царского величества Запорозкого и в^ м ъ  обще 
того полку обивателемъ. Ижъ маючими взглядъ на зичлівій в Войску 
Запорожскомъ услуги и способное г до далшихъ таковихъ же пана Ивана 
Скоропадского123, писара полкового черніговского с ^ ъ  дві називаючиеся 
Вихвостовъ124 и Баровица125 в ключу Седневскомъ лежачіе з слободкою на 
старомъ селищи, прозиваемомъ Дроздовищі от сего жъ ново осаженой при 
млині власномъ купленомъ на реци Смячи126 у вершині стоячомъ в зуполное 
державше и владініе с приналежащими до тихъ селъ крунтами и угодями 
пускаемъ и повагою сего нашего універсала ствержаемъ и а зеобна и з млина 
на реці Снові127 на греблі Дивчинской Кашпора мельника з двома мучними 
колами, а з третимъ ступнимъ найдуючого ему ж  вшеляки войсковой обиклой 
части приходячихъ poзмipoвиxъ пожитковъ к своему вспоможенъю и 
поратованю заживати позволяемъ. Зачимъ міти хочем и приказуемъ, аби ему 
помененному пану Писарєви в владінію тихъ ^ л ъ  и заживаню млинномъ нихто 
з старіцни не важался чинити перешкоди жадное, од насъ козаки в онихъ 
селахъ мешкаючіе и в реєстри козацкомъ стоячіе на услуги войсковіе 
отправуючіе, мают бити заховани при в ^ х ъ  своихъ козацкихъ волностяхъ, а 
войти з посполитими жеби ему подданскую заховалую отдавали повинное г и 
послушенство звиклое.

Данъ в Батурині, 25 д. августа, року 1687.
2вишъименованний гетман, рукою власною* * 6.

а У копії помилка. Напевне, має бути 1687 р., оскільки Івана Мазепу обрано гетьманом
у липні 1687 р.

6 Праворуч від підпису в копії написано: М істо пенати.
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С Подленним читалъ у исправления писменнихъ делъ значковий товаришъ 
Петръ Росиновский.

ЦДІАК України. -  Ф. 57. -  On. 1. -  Спр. 13. -  Арк. 631. Копія.

№ 12
1687, серпня 29. Батурин. -

Універсал Івана Мазепи дружині покійного прилуцького 
полковника Лазаря Горленка Єфросиші 

на село Ольшане

Іоань Мазепа, гетманъ з Войскомъ ихъ царского пресвітлого величества 
Запорозскимъ.

Ознаменуемъ симъ нашимъ писанемъ всей старшині и черні Войска ихъ 
царского пресвітлого величества Запорозкого, а меновите пану полковникови 
прилуцкому, обозному суд(ь)і, асауломъ полковимъ, сотникомъ и всімь, кому 
колвекъ о томъ відати належить, ижъ респектуючи мы на вірньїе и пра- 
цовитые въ Войску Запорозскомъ услуги и жалуючи розляня крови невинной 
смерти небожчика пана Лазара Горленка128, полковника бывшего прилуцкого, 
заховуемъ жону его п. Євфросинію Горленковую до ласки нашой войсковой 
при селі Олшаномъ129 зо всіми приналежостями, позволяючи онымъ владіти 
и вшелякихъ пожитковъ з послушенства тамошныхъ людей для домовыхъ 
своихъ потребъ заживати, на якое то село и жалованую государскую грамоту 
блаженное памяти великого государя царя и великого кнлзя А лексія  
Михайловича его царского пресвітлого величества небожчикови даную оная 
міеть, теды мы сей нашъ потвержалный універсаль оной даючи, міти хочемъ 
и приказуемъ, абы нихто старшихъ и меншихъ сей п. Горленковой въ держаню 
того села Олш аного и въ привлащеню з него пожитковъ не чинилъ перешкодь! 
и жадной трудности, а войтъ з громадою жебы вшелякое отдавалъ послу
шенство. Toe однакъ варуемъ, жебы казаки въ помененномъ сел і мешкаючіе 
ненарушне при своихъ козацкихъ волностяхъ зоставали, не узнаючи отъ ней 
жадной долегливости.

Данъ въ Батурині, августа 29, року 1687.
Звышъменованный гетьманъ, рукою власною.

На звороті: Мазепинъ універсаль на село Олш аную.
IP НБУВ. -  Ф. II, 2801. -  № 90. Копія.
ЦДІАК України. -  Ф. 1235.-O n. l . -С пр. 1263.-А рк. 127-128. Копія.
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1687, вересня 1. Батурин. -  
Універсал Івана Мазепи колишньому глухівському 
протопопові Василеві Борзаківському про взяття  

під охорону його маєтності

1оанъ Мазепа, гетманъ з Войскомъ ихъ царского пресвітлого величества 
Запорожскимъ.

Ознаймуемъ симъ нашимъ писашемъ пану полковникові ніжинскому, 
сотникові глуховскому, атаманові, войтові и всімь товариству и посполитымъ 
людемъ тамошнымъ и кождому, кому о томъ відати надлежитъ, иж бывши, 
у насъ честной господынъ отецъ Василій Борзаковский, бывший протопопъ 
глуховский, просилъ взглядомъ спокойного пожитя своего респекту нашего 
и оборони; а такъ мы, давши у себе той усиловной его отца Борзаковского 
містце прозбі, яко беремо его под нашу оборону, такъ м іти  хочемъ и 
приказуемъ, абы ему в спокойномъ домовомъ житію и в владинію его фол- 
варковъ и в заживаню в сел і Некрасавці130 на річце Єсмані млиновъ нихто з 
старшини и черни перешкоди чинити не важилъся. Тут же приказуемъ, абы 
тые мужики, которые при млині честного отца Борзаковского поселилис, а 
не некрасовскіе, ему, отцу Борзаковскому, належитое отдавали послушенство, 
меновите на Мазуровци мешкаючие, реиментарско преказуемъ, жебы до нихъ 
ніхто до ласки нашой д іла не м ілъ.

Данъ в Батурині, септервія 1 д., року 1687а.
Звишъменованный гетманъ, рукою власною.
ІР НБУВ.-Ф. X, 1147. Копія.
ЦДІАК України. -  Ф. 1235. -  Оп. 1. -  Спр. 1253. -  Арк. 56-57. Копія з копії.

№ 13

№  14
1687, вересня 5. Батурин. -  

Універсал Івана Мазепи значковому товаришеві 
Топальськоі сотні Офанасію Зінченку на грунти

1оаннъ Мазепа, гетманъ зъ Войскомъ іхт царского пресвітлого величества 
7апорожскимъ.

Ознаймуемъ симъ нашимъ писанънемъ пану полковникові стародубов- 
скому, и всей старшині, и черні, кождому кому о томъ відати належит, иж 
супликовалъ до нас Апанас 7 ін ч ен ко , товаришъ войсковый, жител 
стародубовский, просячи респекту нашего, жебы ему привернени были въ 
послушенство тие люде, якие на ґрунті его мешканемъ поселили ся. Зачимъ 
принявши тую мы его прозбу, а поглядаючи на давние у Войску Запорозкомъ

а У тексті дописано: У подлинномъ подписано.
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услуги, заховуемъ при немъ тих людей до ласки нашой, належитое от ныхъ 
послушенство отбырати позволяючи; въ чомъ жебы ему нихто не чинилъ 
перешкоди, міти хочемъ и приказуемъ.

Ъ Батурина, октоврия 5-го дня, року 1687а.
7вишменованный гетманъ, рукою власною.
Обозний полъковый стародубовский Афанас єсимонтовский.
Судіа пол[ку] старод[убовского] Николай Ханенко тр.

РДАДА. -  Ф. 248. -  Оп. 1. -  Спр. 1813. -  Арк. 86. Копія.
О п у б л і к о в а н о :  Генеральне слідство про маєтності Стародубського полку // Україн

ський архів. -  Т. 1. -  С. 86.

№  15

1687, вересня 6. Батурин. -  
Універсал Івана Мазепи глухівському сотникові 

Василеві Ялоцькому на село Банківське 
з усіма приналежностями “до ласки войсковой”

1оаннъ Мазепа, гетман з Войском их царского пресвітлого величества 
7апорожскимъ.

Ознаменуемъ симъ унЪверсаломъ нашимъ всей старшині и черні Войска 
7апорожского а особливе пану полковникові ніжинскому и всей старшині 
городовой глуховской и кому о томъ відати над лежатиме г, іжь респекту ючи 
ми на значніе пана Василія Федоровича Ялоцкого131, сотника на тот часъ 
глуховского в Войску 2апорожскомь прислуги и на дознанную ку намъ 
зичливосг, заховуемъ при немъ село Банковское, прозиваемое в ключу 
Глуховскомъ лежачое, которого он и перед симъ уживалъ зо всіми до него 
приналежностями до ласки нашой войсковой, яко теди позволяемъ ему, пану 
сотнику глуховскому, тимъ преречонимъ селомъ владіти и всякое от войска 
и от всіхт мужов тамошных належитое отбирати послушенство. Такъ міти 
хочемъ и приказуемъ, абы якъ з старшини, такъ и черні в томъ ему ніхто 
жадной и найменшой перешкоди чинити не важився; козаки однакъ в томъ 
помененномъ селі мешкаючіе, якіе стоят в реєстрі козацкомъ, абы вс і при 
своих належитих козацких волностехъ били заховани.

Данъ в Батурині, септеврія 6 д., 1687 рокуа.
Zвишмeнoвaнний гетман, рукою власною.

ЦДІАК України. -  Ф. 5 1 .-  Оп. 3. -  Спр. 33. -  Арк. 114. Копія.

а Далі в тексті дописано: Въ подленномъ подпис таковъ. 
6 Далі в тексті дописано: Въ подленномъ.
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1687, вересня 10. Батурин -
Універсал Івана Мазепи значному військовому товаришеві 

Іванові Ломиковському на село Верба з усіма 
приналежностями і прибутки з млинів

1оаннъ Мазепа, гетманъ з Войскомъ іхь царского пресвітлого велячєства 
7апорозскимъ.

Ознаямуемъ симъ нашимъ писанемъ всімь вобецъ и кому би о томъ відати 
належало, особливе пану полковникови Войска их царского пресвітлаго 
величества Запорозкого, черяіговскому обозному, судій, асаулови полковымъ, 
сотникомъ, меновате понурницкому, воягови села Вербы и всімь тамошнимъ 
посполитымъ жителемъ, ижъ респектуючи мы на вірньїе и зычливые в Войску 
и в каждых оказиях еще за антецессоровъ нашихъ заслуги пана Івана Ломіков- 
ского, значного товариш а войскового, а хотячи того, жебы и за рейменту нашего 
в неотмінной и овшемъ щоразъ большой знайдовалься зычливости з ряды пановъ 
старшыны енералной при насъ будучоя на вспарте щоденных господарских его 
росходовъ, надалис моему, пану Ліміковскому, в Понурницкой сотні село 
Вербу132 з полями и всіми крунтами и пожитками, з млиномъ на реці Вербі, 
подле дворца тепер будучого стоячимъ з двома каменями мучними, а третимъ 
колом ступнимъ и з тыхъ коль одного мучного и половины ступного еще перед 
гимъ у Леска Харченка, тамошнего мелника купленых всі три мірки розміром, 
а з другого каменя и половины ступъ дві толко части войсковые: Мельницкого 
зас част третую при мелнику в цілости заховуемъ. До того другий млынъ на 
ТОЙ же реці нижея перед тымъ у дітей и потомковъ отца дуброви коропского 
за тисячу золотих полскихъ купленыя з двома каменями мучними, а третим 
коломъ ступнимъ в Козолуповці. Одобравши за тотъ млинъ и футор при немъ 
будучій з рукъ пана Ломіковского тисячу золотих полских до скарбу вояскового 
для значной зміньї Григорія Іванова, сына до диспозиціє нашой войсковой 
належачих зо всіми трома мірочками розміровь припадаючихъ в вічное 
заживанье ему, пану Ломіковскому и потомкомъ его квитуючи, на сей чась вічне 
з одебраяя выш помеченной суммы пустилисмо. Третий млинъ в горахъ на реці 
Убеды мелника Василя Кудровского з каменемъ мучнымъ и ступнымъ коломъ 
на волное з тых двох мірокь войскових заживанъе далисмо, знаючи теды о 
таковой волі нашой панъ полковник черніговский и каждый под реяментомъ 
нашимъ и того полку з товариства и посполитых людей жител, жебы 
найменшой трудности в спокойномъ держаню менованого села Вербы и 
заживаию з млынов надежных розм ір овь  и всяких приходовъ пану 
Ломіковскому перешкоды чинитя и пущи до того подлуг его границь своволне 
пустоши ти не важился, реяментарско міти хочемъ. А войтови того села з 
посполитими людми вшелякую повинное т и звычайное послушенство пану 
Ломіковскому одавати пилно приказуемъ, обецуючи каждого противного волі 
нашой судом карати, на що для тым певнійшой ваги з подписомъ руки нашой 
и притиснениемъ войсковой печати сей універсаль видалисмо.

№ 16

79



В Батурині, року 1687, септеврия 10 дня.
Звишъменоваяний гетман, рукою власною.

На звороті: № 2. Подлинной универсалъ гетмана Мазепи не село Вербы 
войсковому значковому товаришу Ивану Ломинковскому. 1680 года. Пану 
Ломіковскому на село Вербу.

ІР НБУВ. -  Ф. І, 50530 (Лаз. 4. -  Арк. 20). Оригінал.
ЦДІАК України. -  Ф. 1235. -  Оп. 1. -  Спр. 1257. Копія.

№  17
1687, вересня 11. Батурин. -  

Універсал Івана Мазепи київському магістрату 
з запевненням, що тамтешнім жителям будуть 

підтверджені всі давні права

Іоаннь Мазепа, гетманъ зъ Войскомъ ихъ царского пресвітлого величества 
Запорозскимъ.

Паномъ бурмистромъ, райцомъ, лавникомъ, міщаномь и всім т поспо- 
литымъ жителямъ міста ихъ царского пресвітлого величества Клева, доброго 
отъ Господа Бога здоровья міти зычимъ. Бывши у насъ въ Батурині панъ 
Иванъ Быковичъ, войтъ вашъ кіевскій, зъ выслаными отъ васъ особами, при 
отданью намъ поздоровленья, подалъ суплику отъ в ^ х ъ  вашихъ милостей 
писаную, въ которой выражены суть долегливости и утяженья ваши, черезъ 
который не можете стародавныхъ своихъ заживати правъ и волъностей, а 
наветъ и розжитися такъ, якъ бы попрежнему належало и въ томъ вс і в. м. 
просите насъ о помочъ и о оборону. Тую теды суплику вашу мы вычитавши и 
въ память нашу взявши, зъ тымъ пана войта вашего теперъ до васъ отправуемъ, 
же обіцуем^ оглядівшися на уряді отъ Бога намъ повіренном^ волного часу 
в права ваши вглянути, и що будетъ помогти и учинити можно, тое зъ порадою 
старшины безъ отмовы учинимъ, однакъ, найпервій мусимъ о томъ доложити 
пресвітлому монаршому ихъ царского пресвітлого величества престолу. 
Будьте теды в. м. вс і въ м ір і  ласки и зычливости нашой надежны: що 
предложивши, поручаемъ вашихъ милостей в сохраненіе Господу Богу.

Данъ въ Батурині, сентября И дня, року 1687.
Звышменованный гетманъ, рукою власною.

РДАДА. -  Ф. 124. -  Оп. 1 (1699). -  Спр. 8. -  Арк. 84-85. Копія.
ІР НБУВ. -  Ф. И, 14817-14897. -  Ч. 3. -  Арк. 22-23. Копія XIX ст.
Архів C-Петербурзького філіалу IPI РАН. -  К. 68, II. -  Спр. 91. -  Арк. 1. -  Копія.
Опублік о ван о : Акты ЗР. — Т. 5. — С. 212. — № 173.

80



1687, вересня 11. Батурин. -
Універсал Івана Мазепи київському войтові про обов 9язок людей, 

що живуть у монастирях і монастирських дворах, відбувати 
сторожеву й інші міські повинності нарівні з міщанами

1оаннъ Мазепа, гетманъ зъ Войскомъ ихъ царского пресвітлого величества 
Запорозскимъ.

Всімь вобецъ и кождому зособна, кому о томъ відати належить, як 
духовного, такъ и свіцкого стану людемъ, въ м іс т і ихъ царского пресветлого 
величества Кіеві найдуючимся, симъ нашимъ ознаймуемъ писаньемъ, ижъ 
будучи тутъ у насъ, въ Батурині, панъ Иванъ Быковичъ, войтъ кіевскій зъ 
бурмистрами и райцами, прекладали намъ, же мію ть они оттоль собі великою 
трудность, што при монастыряхъ и в дворахъ монастирскихъ мішкаючіе люде 
не хотятъ къ сторожі въ баштахъ и на оборону при валахъ міскихь ста
новитися, и иныхъ послугъ городови належнихъ отправовати, вымовляючися, 
же будто оны до того не належать. Зачимъ мы, взявши до своей уваги тую 
ихъ вымову неслушную, тое въ семь листі нашомъ виражаемъ, же, якъ той 
городъ есть пограничный, подъ который завше звыкли непріятели бісурмане 
подъездами своими подбігати, и потребуетъ всегдашной осторожности и 
обороны: такъ завше въ ономъ у брамахъ сторожи тильной и у валовъ 
достатокъ люду для нележитой и всім ь общего требной обороны МІТИ 
надобно. Що если тылко зыйдется на самыхъ міщань кіевскихь, майстрату 
міскому послушныхъ, то барзо имъ будеть зъ трудностью и зъ тяжкостью. А 
вЪдаемъ и тое добрі, же на всей вселенной въ містах своихъ мішкаючіе люде 
СПОЛНОІ ЦІЛОСТИ своее сполным коштомъ и сполною працою стерегутъ и 
оборонять. А такъ, сей універсаль нашъ зъумыслу о томъ пишучи, не иначей 
міги хочемъ, абы завше якъ міщане зъ ремеслышками, подъ міскимь правомъ 
будучими, сторожу и всякое послушенство городови належное отбуваютъ: 
такъ бы и при монастиряхъ и в дворахъ монастирских мішкаючіе люде тое 
жъ все посполу зъ міщанами отправляли своимъ порядкомъ и чергою: бо тое 
вЪдаетъ каждый, що хиба бы хто м іль свое мішканье безъ городовыхъ валовъ, 
у поляхъ, тотъ бы тылко до городовой обороны не могъ быть причетнымъ. А 
по старому, и за городомъ потреба самому боронитися, и найдуючися житьемъ 
межи людьми въ городі, повиненъ всякій спольні всякую належитую, а иле 
до цілости всіхь въ городі мішкаючихь потребную послугу отправляти. Въ 
томъ теды всіхь упоминаючи, и абы тое иначей не било пильно приказуючи, 
дали есьмо пану войтови кіевскому и всему майстратови сей листь нашъ.

Въ Батурині, септеврія 11 дня, 1687 року.
Звышменованний гетманъ, рукою власною

На звороті: Універсаль, абы и въ дворахъ монастырскихъ мішкаючіе 
люде сторожу и всякое послушенство до міста отправовали.

Архів C-Петербурзького філіалу IPI РАН. -  К. 68. -  Спр. 192. -  Арк. 1. Оригінал.
О п у б л і к о в а н о :  Акты ЗР. -  Т. 5. -  С. 212-213. -  № 174.
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1687, вересня 11. Батурин. -  
Універсал Івана Мазепи сосницькому військовому 

товаришеві Омелянові Денисовичу про дозвіл молоти 
у збудованому ним млині

Іоаннь Мазепа, гетманъ зъ Войскомъ ихъ царского пресвітлого величества 
Запорозскимь.

Ознаймуемъ симъ писашямъ нашимъ всей старшині и черні Войска 
Запорозкого, а особливе пану полковникови черніговскому и всімт, кому того 
відати  будет потреба, ижъ подалъ намъ свою супплику п. Омелянъ 
Денисовичъ, обивател сосницкій, товаришъ войсковий, в которой прекладаетъ, 
же засипавши своимъ власнимъ коштом і працею на реці Убеді греблю, 
построилъ билъ млипъ о двоихъ каменяхъ и ступи на оной и кди южъ зо всімь 
якъ належит тотъ млинъ докончился, теди Грицко, бувший полковникъ 
Черніговскій в млині зоставившииа и молет имъ заборонилъ билъ, в чомъ 
просилъ онъ, панъ Омелянъ, теперъ нашое ласки, жеби в ономъ млині пущена 
била робота належитая. Ми теди, яко тое взбороненные за неслушное бити 
разуміемт, такъ владзою пашею рейментарскою мливо в ономъ млині 
позволяемъ міти, а яко ипимі козакомъ щире в войску прациючимъ, хто своею 
працею греблю засиплетъ и млинъ побудуеть, пущаемъ зуполне розміром 
заживати, такъ в подаючий и п. Омеляна в козацкомъ бити реєстрі для 
пришли* его працъ, якіе в войску ронити повиненъ, з того пререченою его 
власномъ кошгомъ пос гроеного млина, всі розміровіе пожитки при немъ до 
ласки нашой войсковой заховуемъ и надаемъ, в чомъ абы ему ніхто зъ 
старшини и черні жадной и наиме/лной чинити перешкоди не важився, міти 
хочемъ и приказуемъ.

Данъ в Батурині, септеврія 11, 1687 року* 6.
Звишменованній отаманъ, рукою власноюв.

ЦДІАК України -  Ф. 57. -  Оп. 1. -  Спр. 26. -  Спр. 603. Копія.

№ 19

№ 2 0

1687, вересня 11. Батурин. -  
Універсал Івана Мазепи ніжинському протопопові 

Павлові Пучковському на село Топчіівку з  власним млином, 
що в Олисівській сотні, і з дозволом відбирати 

з посполитих послушенство

Іоаннь Мазепа, гетманъ з Войскомъ их царского пресвітлого величества 
Запорожскимъ.

а Пропуск у тексті.
6 У тексті далі дописано: В подленномъ подписъ таковъ. 
в Праворуч від підпису в колі написано: М істо  печати.
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Ознаменуемъ симъ писаниемъ нашимъ всей старшині и чернЄ Войска 
Запорожского, а особливе пану полковниковЄ нежинскому, сотникови, 
атаманов  ̂и войтовЄ Алишевскимъ и всЄм ь , кому того вЄддти будет потреба, 
і ж мЄючимь в повазЄ и в особливомъ респекте стане давній, а ведаю, иж 
пречестния отецъ Павелъ Савичъ Пучковский, протопопа нЄжинскій завше 
ронилъ и ронить працы при отттравованню церкве Божои набожества и 
приношенню безкровних оф еръ  за монаршое достоинство и за все 
християнство, заховуемъ при немъ село ТопчЄевку133 з млином его власнимъ 
коштомъ фундованнимъ в полку НЄж инскомт в сотнЄ Олишевской134 
лежачое, якого и пред тимъ онъ по грамоте государской и по уневерсалах 
антецессоровъ наших заживалъ, з якого то проречонного села, яко позволяемъ 
ему, отцу протопопе нежинскому, от посполитих людей звичайное отбирати 
послушенство, такъ мЄти хочем и приказуемъ, абы в томъ ономъ нЄхто жодной 
и наименшой перешкоди чинити не важился. Козаки однакъ в том сєлЄ 
мешкаючіе, якіе найдутся в войсковомъ реестре, аби били при своих козацких 
волностях заховани.

Дань в Батурине, септебрія 11 дня, 1687.
Звишменованний гетьманъ, рукою власною3.
Сию копію уневерсала заручилъ владелца прежний Максимъ Почека, 

намесникъ нЄжинский.

ЦДІАК України. -  ф. 51. -  Оп. 3. -  Спр. 5121. -  Арк. 8. Копія.

№ 2 1

1687, вересня 11. Батурин. -  
Універсал Івана Мазепи М арії Уманець по першому 
чоловікові і Павловській -  по другому та її синам 

від обох чоловіків на села Студенок і Сліпорід з млинами

Иоаннъ Мазепа, гетманъ зъ Войскомъ ихъ царского пресвЄтлого 
величества Запорожскимъ.

Ознаймуемъ симъ писаннемь нашимъ всей старшине и чернЄ Войска ихъ 
царского пресвЄтлого величества Запорожского, а особливе пану полковниковЄ 
нежинскому, сотникови, атаманови, войтови города Глухова, и всЄм т , кому 
того ведати будетъ потреба, ижъ, видячи ми монаршую блаженнія и святія 
памяти великого государя царя, великого князя АлєксЄя Михайловича, всея 
Великія, и Малія, и БЄлія Россіи самодержца, его царского пресвЄтлого 
величества, грамоту, бувшому протопопе глуховскому небозчику Демяну 
Уманцю на село Студенокъ135 зъ млиномъ тамошнимъ данную, а до того 
знаючи и надане небожчику Якову Павловскому, полковниковЄ комонному, 
селце Слепородъ136 зъ млиномъ ихъ купленнимъ от бувшого гетмана

а Ліворуч від підпису в колЄ написано: МЄсто печати.
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утверженное, а от паней Марій, по первому мужу Уманцевой, а по вторимъ 
Павловской, и отъ синовъ ей по обоихъ малжонкахъ будучихъ, передъ нами 
презентование, а къ тому уважаючи, не тій синове оніи могутъ въ пришлій часъ 
до войсковихъ прислугъ бити згодними, заховуемъ при ней и при д^Ьтехъ ей, 
тихъ то обоихъ малжонковъ синахъ, село Студенокъ зо всіми належитос- 
тями и зъ млиномъ, въ томъ селі будучимъ, и село Сліпород ТОЖЪ 30 ВСІМЬІ 
належитостями, и зъ млиномъ ихъ купленнимъ, которими то прерочонними 
селами, яко позволяемъ имъ владати и всякое послушенство обиклое оть 
людей тяглихъ отбирати, такъ міти хочемъ и приказуемъ, аби имъ, пре- 
речоннимъ матери и синомъ обоего малженства, н іхто  зъ старшихъ и 
меншихъ, а особливе зъ старшини глуховской, жадной и наименшой перешкоди 
и перенагабання въ томъ чинити не важился; козакы, однакъ, въ тихъ селахъ 
мешкаючие, якие найдутся въ реєстрі войсковомъ, абы були при своихъ 
належитихъ козацкихъ волностяхъ захований.

Данъ въ Батурині, септеврия 11, 1687 року.
Звингьменованній гетманъ, рукою власною.
ІР Н Б У В .-Ф . X, 1147. Копія.
ЦДІАК України. -  Ф. 1235. -  1. -  Спр. 1253. -  Арк. 53-55. Копія
РДАДА -  Ф. 248. -  On. 1. -  Спр. 1814. -  Арк. 336. Копія.
О п у б л ік о в а н о :  Генеральное следствие о маетностях Нежинского полка. -  С. 329-330.

№ 2 2

1687, вересня 12. Батурин. -  
Універсал Івана Мазепи військовому канцеляристові 

Саві Шабельниченкові на право відкупити 
прадідівські гаї і комонному полковникові Іллі Новицькому 

на куплену греблю в Сенчанський сотні на річці Сулі

Єго царского пресвітлого величества Войска Запорожского гетман Иванъ 
Мазепа.

Єго жъ царского пресвітлого величества Войска Запорожского всей 
старшині и черні, а особливо сотникамъ піщанскому и бубновскому и 
кождому, кому о томъ відати надлежитъ, ознаймуемъ, ижъ показовалъ намъ 
панъ Сава Стефановичъ Шабелначенко, канцеляриста нашъ войсковій 
оттвористіи два листа пановъ полъковниковъ переяславскихъ: одинъ 
небожчика Вой ці Сербина на гай Добролежовский подъ селомъ 
Шабельниками137 будучій, которимъ владіли его, п. Стефановича, прадідьі 
Шабелниченко и Шабелникъ, по которихъ смерти нікоторіи легкомисленіи 
ихъ кревній попродали тій гаи, а другій листъ пана Ивана Мировича, 
нинішного полковника переяславского на луки, тамъ же подъ Шабельни
ками лежачій, небожчику Ивану Каневцеві его данніи, и просилъ онъ, панъ 
Стефановичъ Шабельниченко, себі нашого на тій прадідовски свои грунта 
універсала, за которимъ би моглъ онъ, отложивши за тій гаи онимъ людямъ
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гроши, оними гаями владати и пожитковати. А якъ ми, гетманъ, склонившисъ 
на тую его прозбу симъ нашимъ універсалом^ яко тій полковницкіи листа 
ствержаемъ, такъ позволяемъ ему п. Стефановичу, яко сукцесорові тЪхъ добръ 
тими луками пожитковати и овій и всей старшин^ и черні Войска Запо
рожского ознаймуемъ, ижъ прекладалъ намъ панъ Илія Новицкій, полков- 
никъ комонній, же купилъа онъ греблю вишей містечка Снітина138 пощ> селомъ 
Ломаками въ полку Лубенскимъ139 въ сотні Сенчанской найдуючуюся на реці 
Сулі140 за певную сумму, якая въ записі ему на тое отъ продавца даномъ 
положено есть, на которой то греблі, любо почалъ южъ млини фундовати, 
однакъ для болшое кріпости просимъ нашого на тое універсалу и для цілого 
построенья онихъ млиновъ жадалъ рейментарского позволеня. Мы теды, 
респектуючи на его пана Новицкого значніе и годніе въ Войску Запорозскомъ 
прислуги и во оказияхъ военнихъ праци, а відаючи, же и въ далшій часъ до 
онихъ есть згоденъ, яко тую его куплю симъ yнiвepcaлoмъ нашимъ* 6 * укр^ляемъ 
и потверждаемъ и позволяемъ ему помененную греблю цале въ свою обнявши 
область и млини на ней постревши, користовати и пожитки всякіе з онихъ 
приходячіе отбирати, такъ міти хочемъ и приказуемъ, абы ему, пану Иліи 
Новицкому, полковникови комонному, ніхто з старшини и черні въ томъ 
жадной и наименшой чинити перешкоди и пренагабаня не важився, варуемъ, 
однакъ тое абы отъ тое жъ преречоной пана Новицкого греблі вишшимъ 
млинемъ не було якое перешкоды и войсковому скарбу убытковъ.

Данъ в Батурині, септеврія 12 дня, 1687 року8.
Звишменованний гетманъ, рукою власноюг.

Сію копію съ подлиннимъ универсаломъ свидітелствовали присутству- 
ющіе в полковой Лубенской канцелярій:

Судія полковій лубенскій Василь Стефановичъ.
Полковій писаръ Яковъ Корніевич^
Асаулъ полковій Рекчевскій.

ІР НБУВ. -  Ф. II, 2817. -  № 146. Копія.
ЦЦІАК України. -  Ф. 1235. -  Оп. 1. -  Спр. 1263. -  Арк. 172а-175. Копія.

№ 2 3
1687, вересня 12. Батурин. -  

Універсал Івана Мазепи комонному полковникові 
Іллі Новицькому на село Нехаівку

1оанъ Мазепа, гетманъ, з Войскомъ ихъ царского пресвітлого величества 
Запорожскимъ.

а Над этими словами приписано: [сие въ подлинномъ ун іверсал і на почистки 
написано]. -  Прим, копіїста.

6 Над этими словами приписано тоже. -  Прим, копіїста.
ВУ рукопису дописано: На подлинномъ тако.
г Нижче дописано: М істо  печати.
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Ознаймуемъ симъ нашимъ ун^версаломъ всей старшині и черні Войска 
Запорожского, а особливе пану полковникови нежинскому, сотникови 
новомлинскому и всемъ, кому о томъ відати належати маетъ, ижъ респек- 
туючи мы на годніе и значные в Войску Запорожскомъ роненіе прислуги пана 
Иліиа Новицкого, полковника комонного и на его ку намъ, рейментарови, 
зичливость дознанную заховуемъ при немъ, село Нехаевку141 въ полку 
Ніжинскомь въ ключу Новомлинскомъ лежачое зо всіми до него при
належностями, а для досконалшого двора его уконтентованя прилучаемъ и 
Царувский млинъ зо всіми з него приходящими розміровими пожитками. А 
такъ тимъ преречонимъ селамъ и помененнимъ млиномъ, яко позволяемъ ему 
пану Иліи Новицкому, полковникови комонному владіти и всякое звичайное 
отъ людей тяглихъ з того села послушенство, а з млина належитіе пожитки 
отбирати, такъ абы жаденъ з старшини и черні и найменшой ему въ томъ 
чинити перешкоди не важився, міти хочемъ и приказуемъ. Козаки однакъ въ 
томъ сел і мешкаючіе, якій стоять въ войсковомъ реєстрі, абы были при 
волностяхъ козацкихъ заховани.

Данъ в Батурині, септеврія 12 д[ня], 1687 року* 6 *.
Звышменованный гетманъ, рукою власною8.
Сію копію съ подлиннимъ универсаломъ свидетелствовали присутству- 

ющіе въ полковой Дубенской канцелярій:
Судія полковій лубенский Василь Стефановичь
Полковій писаръ Яковъ Корневичъ
Асаулъ полковій Рекчевскій.

ІР НБУВ. -  Ф. II, 2803. -  № 95. Копія.
ЦДІАК України. -  ф. 1235. -  Оп. І .-С п р . 1263.-А рк. 176-177. Копія.

№24
1687, вересня 15. Батурин. -  

Універсал Івана Мазепи синам чернігівського сотника 
Стефана Силича М атвієві та Іванові на млини

Иоанъ Мазепа, гетманъ з Войскомъ ихъ царского пресвітлаго величества 
Запорожскимъ.

Ознаймуемъ симъ нашимъ писаннемъ всей старшині и черні Войска 
Запорожскаго, а особливе пану полковникови черниговскому и всемъ, кому о 
томъ відаети будатъ потреба, ижъ подали намъ суплику Матвей и Иванъ 
Силичи жители черниговскіе, сыны небожчика Стефана Силича, бувшого 
сотника черниговского полкового, а при томъ презентовали и універсали отъ 
бувшого гетмана на ихъ власные млины подтверждение, зъ якихъ то млиновъ

а В горі приписано [на подчистки]. -  Прим, копіїста.
6 Далі в тексті дописано: На подлинном тако.
в Нижче дописано: М істо  печати.
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еденъ на peut CBHHt142 под селомъ Тереховкою143 о трохъ колахъ стоячій, а 
другій на ptut Б іл о у сі144 на певнихъ урочищахъ, якъ фундушъ ontBaeMb 
найдуючійся и просили потомъ нашого реиментарского респекту. Мы теды яко 
прозьбу ихъ в себе ласкаве принявши, такъ и волностямъ козацкимъ чинячи 
досить, поневажъ и они Силичи сами за часомъ, ижъ до войсковыхъ працъ 
будуть згодни тые ихъ вышей намеченные млины зо всіми пожитками при них 
заховуючи симъ нашимъ yHtBepcanoMb потверждаемъ, аже и третий млынъ 
они на peut Снові14:> в cent Дирчині146, по дядку ихъ небожчику Іоаникію 
Силичю бувшомъ полковнику черниговскомъ имъ спадаючій, теды и въ томъ 
млині позволяемъ имъ пререченнымъ Силичомъ весъ розмір приходяцій якъ 
часть господарскую, такъ и войсковую належитость на ихъ пожитокъ отбирати 
до нашой войсковой ласки, в чомъ абы имъ ни от кого зъ сторшины и черни 
жадная и найменш ая не діялася перешкода, міти хочемъ и приказуемъ.

Данъ в Батурині, септеврія 15, 1687 року.
Звишъменованный гетманъ, рукою власноюа.

ЦДІАК України. -  Ф. 57. -  On. 1. -  Спр. 3. -  Арк. 703 -  704. Копія.

№ 2 5
1687, вересня 20. Батурин. -  

Універсал Івана Мазепи Іванові Домонтовичу на села 
Смолин і Максим, що в Слабинському ключі 

Чернігівського полку

1оанъ Мазепа, гетманъ з Войскомъ ихъ царского пресвітлого величества 
Запорожскимъ.

Ознаймуемъ симъ нашимъ писашемъ всей старшині и черні ихъ царского 
пресвітлого величества Запорожского и кому колвекъ о томъ відати 
надлежит, особливо пану полковникови черніговскому, сотнику слабинскому, 
и всему товариству и посполитимъ того полку обивателемъ, ижъ маючими 
войсковомъ респекті нашемъ чинъ духовній, а к тому видячи антецессоровъ 
нашихъ на село Смолинъ147 и Максимъ148 небожчику пану Івану Домонтовичу, 
бившому суді генеральному, взглядомъ его небожчиковских в войску услугах 
данніе універсали заховуемъ тие села помененніе Смолинъ и Максимъ в полку 
Черниговскомъ в ключу Слабинскомъ лежачіе при синові его небожчиковомъ 
честномъ отцу Павлу Домонтовичу зо всіми до них принадлежитосми и 
угодиями, а особливе з властними его млинами, на речце Белеусі и на речце 
Жоведі стоячими. Теди яко позволяемо ему Павлу Домонтовичу тими селами 
владети и отпосполитыхъ звиклое послушенство и повинностсебі з млиновъ 
всі пожитки отбирати, такъ міти хочемъ и приказуемъ, жебы яму в томъ н і 
от кого з старшини и черні не ділилася перешкода под неласкою нашею.

а Після підпису написано: М істо печати войсковой.
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Козаки однакъ в тихъ селах мешакаючіе себі в реестре, козацкомъ буду чиє и 
услуги войсковие одправляючіе, мають бити захованіе при вс іхь  свойхъ 
козацких волностяхъ, варуемъ того пилно, а войти с посполитими жебы ему 
отдавали послушенство належитое.

Дань въ Батурині, сентебря 20 дня, року 1687а.
Звишьменованний гетмань, рукою власною* 6.

ЦДІАК України. -  Ф. 57. -  Оп. 1. -  Спр. 5. -  Арк. 584. Копія.

№ 2 6

1687, вересня 27. Батурин. -  
Універсал Івана Мазепи новосанжарівському сотникові 

Якову Мелещенку про увільнення його млина 
від оподаткування

Іоань Мазепа, гетман з Войскомь іхь царского величества Запорозкого.
Ознаймуем симь нашимь писаніемь и кому бы о томъ выдает належало, 

меновате, пану полковникови Войскъ их царского пресвітлого величества 
Запорозкого полтавскому, и всему старшому и меншому полку тамошного 
товариству, ижъ супліковаль до насъ панъ Яковъ Мелещенко149, сотникъ 
новосанжаровский, просячи тако ласки нашой, абысмо ему такъ млинъ о 
едином к ол і млива, и кола стуя на реці В орскал і150 стоячи от  даваня 
розміровь; яко и солодовню его жъ от звиклои Волнили повиности и их 
катцая ареядових и показанщинъ. Прето яко и наших в Войску Запорозкомъ 
вірне служачихъ, маемъ, в респекті нашомъ и обороні. Такъ и пана Якова 
Мелещенъка, сотника новосаяджаровского Войска их царского пресветлого 
величества Запорозкому вірного и нам рейментару зичливого, в ровно 
заховуемъ ласце нашой и обороні, котрому видаем сей листь нашъ отвористий, 
заховуючи волнимъ его от  вишъреченних ихъ подачокъ, в якомъ прето 
заживаню тих добръ, аби ніхто такъ з [с]таршини, яко и черни не важился 
чинити перешкоди, симъ листом нашимь ему в потомьніе часи данимъ, 
заховуемъ, и печатю войсковою з подписом руки нашой для достоверности 
зтвержаемъ.

7вишъ менованіи гетман, ъ Батурина 1687, сепътеврия 27.
Рукою власною.
На сих копиях же сут оны с подленних слово до слова переписани.

ЦДІАК України. -  Ф. 5 1 .-  Оп. 3. -  Спр. 18584. -  Арк. 4. Копія.

а Далі в тексті дописано: В подлінномь подпис таковь.
6 Праворуч після підпису в колі написано: М істо  пенати.
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1687, вересня ЗО. Батурин. -  
Універсал Івана Мазепи значному товаришеві 

Стародубівського полку Костянтинові Мартиновичу 
на млин з усіма приналежними до нього пожитками

Іоань Мазепа, гетманъ зъ Войскомъ ихъ царского пресвітлого величества 
Запорожскимъ.

Ознаймуемъ симъ нашимъ писанемъ, кому бы о томъ відать належало, 
меновите пану полковникові стародубовскому, сотникові новгородскому и 
всему старшому і меншому полку тамошнего товариству, ижъ супліковаль до 
насъ панъ Константин Мартиновичъ, значній товаришъ полку Стародубов- 
ского, просячи такой ласки нашой, абисмо ему дали свірхности нашой, 
потверженье універсаломь на млинъ под Стахорщиною151 о двохъ колахъ 
млива, а третєє ступъ на річце Молотечи стоячій для спокойнійшого собі 
заживаня, теди склонившися ми на его помененного пана Костантія Мар
тиновича прозбу, а видячи его здавна роненніе въ Войску Запорозкомъ услуги 
и відаючи ку немъ рейментару его зичливость, надаемъ сей листь нашъ 
потвержалный на вышъ реченный млинъ со всіми до него приналежними 
пожитками, поневажъ самъ греблю своимъ коштомъ и працею гатить и 
напрацуеть: въ якомъ прето заживаню того млина, аби нихто такъ з старшини, 
яко и черні жадной и найменшой не чиниль перешкоди помененной особі, 
симъ листомъ нашимъ въ потомніе часи ему даннимъ за печатю войсковою и 
для достовірносте с подписомъ руки власно# стале варуемъ.

Писанъ въ Батурині, року 1686, семтеврія 30 д.а
Зъвишменоваяный гетманъ, рукою власною* 6.

ЦЦІАК України. -  Ф. 57. -  Оп. 1. -  Спр. 141. -  Арк. 207 зв.-208. Копія.

№27

№ 28
1687, жовтня 4. Батурин. -  

Універсал Івана Мазепи колишньому почепівському 
сотникові Науму Ноздрі з підтвердженням трьох 

його власних млинів на річках Деревейна і Костиця

Іоань Мазепа, гетманъ [з] Войскомъ ихъ царского пресвітлого величества 
Запорозкимъ.

Ознаймуемъ симъ нашимъ писанел/ъ, нашимъ всей старшині и черні 
Войска их царского пресвітлого величества Запорозского, а особливо пану

а Далі в тексті дописано: На подліниомь тако. Дата помилкова, напевне має бути 1687.
6 Праворуч від підпису в колі написано: М істо  печати войсковой.
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полковникови стародубовскому и всімт, кому о томъ надлижатиметъ видати 
и въ порозумівшими в писмі прошлих полковниковъ стародубовских пану 
Науму Ноздрі152, бывшому сотникові почеповскому нараживане трох млиновъ 
его власним коштомъ на гребляхъ власною персюцею занятих побудованих 
одного в селі Старосілле153 на речце Деревейні, другою на той же р іч ц і у 
Мостищи под селомъ Чорнобабинцами прет того в сел і Васковичах на речці 
Костици виданих и ц іл і  ему привернених Тахову Еллю и ми при немъ для его 
давних Войску Запорозкомъ прислугі тые вс і више помяненные млины зо 
всіми огуломъ з них приходячими розміровими пожитками МІТИ. Теды сымъ 
хочемъ и приказуемъ, абы ему, пану Науму Ноздри, нихто старшини и черні 
жадной и наименшой чинити перешкоди и перенагабання не важился.

Данъ в Батурині октобрия 4 д. 1687 рокуа.
Звишъменованний гетманъ, рукою власною* 6 *.

Свидетелствовал
С подльннимъ чолъ вахмистръ Антонъ Чигиринский.

ЦДІАК України. -  Ф. 57. -  Оп. 1. -  Спр. 87. -  Арк. 80. Копія.

№ 29
1687, жовтня 4. Батурин. -  

Універсал Івана Мазепи хорунжому Тимошеві Улізку 
на село Рохманів

Іоаігь Мазепа, гетманъ з Войскомъ ихъ царского пресвітлого величества 
Запорожскимъ.

Всімт, кому о томъ відати будетъ належало, ознаймуемъ симъ нашимъ 
універсаломт, ижъ ховаючи мы в респекті нашом рейментарскомъ всякого 
способного до услуг войскових, контентуемъ ласкою нашою далеко барзови 
того, которой до особливой праци военной настановленний, яко и панъ Тимош а 
Улізка уряд хоружества, то есть значокъ полковій маючого до праци далшой 
заворучаючи, заховуемъ при немъ село Рохманов зо всіми до того села 
приналежностями, якое -  наданне наше, симъ універсалом ствержаючи, 
варуемъ, аби ему, пану Улізкови, нихто найменшое не важился чинити 
перешкоди, войтови приказуемъ, аби всякое послушенство з посполитими 
людми отдавал безъ спереки ему, пану Улізкови, окромъ козаковъ которих 
на своих козачих заховуемъ волностяхъ.

Данъ з Батурина, октоврія 4 д., 1687 году8.
Звишеменованний гетман рукою власноюг.

а Далі в тексті дописано: В подлинной подпись тако.
6 Праворуч після підпису в колі написано: “ В м істо  печати.”
в Далі в тексті дописано: В подлинное/ подпис тако.
' Праворуч після підпису в колі написано: М істо  печати.
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Свидетельствовали.
Ротмистр Федор Шеинъ.
С подленним читал вахмистр Иванъ Лавровъ.
Таковъ подленний універсаль...а

ЦДІАК України -  Ф. 57. -  Оп. 1. -  Спр. 82. -  Арк. 238. Копія 
РДАДА. -  Ф. 248. -  Оп. 1. -  Спр. 1813. -  Арк. 168. Копія.
Опубліковано : Генеральне слідство про маєтності Стародубського полку // Український 

архів. -  Т. 1. -  С. 368-369.

№30
1687, жовтня 5. Батурин. -  

Універсал Івана Мазепи про підтверження 
магдебурзького права Стародубу і надання йому сіл 

Куртичі та Сергіївна і п 'яти млинів

1оанъ Мазепа, гетманъ з Войскомъ ихъ царского пресвітлого величества 
7апорозкимъ.

ВеЬмъ, въобецъ и кождому зъособна, кому о томъ відати належитиметъ, 
а особливе пану полковникові сътародубовскому, старшині полковой, 
сотникомъ, атаманомъ и всему старшому и меншому того полку товариству и 
посполитимъ людемъ ознаймуемъ, поневажъ грамота монаршая блаженія и 
святія памяти великого государя царя и великого князя Алексія Михайловича 
всея Великія і Малия и Б ілія Росіи самодержца, его царского величества, на 
тое есть видана, аби в м іс т і Стародубові154 маидебурское право било заховано 
и всякіе справи тим правом огправовалися, до чого и бувших гетмановъ, 
антецесаров наших, універсали стосуючиеся оказуются. Теди и мы того не 
касуючи овшемъ монаршому указови досить чинячи, сей нашь універсаль 
росказалисмо видати, черезъ которий, яко позволяем имъ подлуг давнего их 
звичаю вьсякіе справи майдебурзкимъ правомъ судити, так и наданъе млинов 
на ихъ розніе міскіе росходи: одного под містом Стародубом на реці Бабінці 
о двох колахъ, другого в селі Газухах на реці Вабле о едномъ колі; третего 
в селі Шарш авічахь, на реце Росусе о двох колах; четвертого в селі Артюш- 
ках о единомъ колі; пятого в селі Вистрикові о едином колі, стоячих; до 
того войтові стародубовскому зо всимі майстратовими для их домового 
вспартя с ім ь д в і Кустичи и Сергиевсъку* 6 наданих при них заховуемъ, 
позволяючи имъ, яко з млиновъ часть войсковую, належитих розміровь на 
росходи міскіе, такъ і съ преречоних с іл ь  обиклое от людей тяглих 
послушенство отбирати; міти хочемъ і приказуемъ, аби ніхто з старшини и 
черні пп. майстратовимъ, якъ въ поступках судовъ майдебурских, такъ и 
въ отбираню з млинов належитих пожитковъ, а з маетностей обиклого

а На цьому текст уривається.
6 У другій копії: Сергиевку.
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послушенства жадной не чинилъ перешкоди; козаки однакъ в тих селахъ 
мешкаючіе і войсковіе праци двигаючіе, аби били при своихъ належитих 
волностех заховани.

Данъ в Батурині, октов. 5 д., 1687 року.
7вишменованний гетман, рукою власноюа.

ЦДІАК України. -  Ф. 57. -  Оп. 1. -  Спр. 71. -  Арк. 1. -  Копія.
РДАДА. -  Ф. 248. -  Оп. 1. -  Спр 1813. -  Арк. 434-434 зв. -  Копія.
О п у б л ік о в а н о :  Генеральне слідство про маєтності Стародубського полку // Український 

архів.-Т . 1 .- С . 326-327.

№31
1687, жовтня 5. Батурин. -  

Універсал Івана Мазепи генеральному обозному 
Василеві Борковському на села Орлівку та Овдіівку 

з млинами, панським двором і Брусилів 
з перевозом через річку Снов

1оанъ Мазепа, гетманъ з Войскомъ іхь царского пресвітлого величества 
Запорожскимъ.

Ознаймуемъ симъ нашимъ універсаломь всімь вобецъ и кождому зособна, 
кому о тодгь відати належить тепер и на потомъ будучимъ, а меновите всей 
старшині и черні Войска ихъ царского пресвітлого величества Запорожского 
із всімь обще полку Черніговского обывателемъ, іжь з волі всемогущаго 
Бога, вступивши ми на урадь гетманскіи, маемъ не тилко в респекті нашомъ, 
але и в повазі годній в Войску йхъ царского пресвітлаго величества Запо- 
рожскомъ заслуги і хвалебній в д ілехь рицерских здавна праци его милости 
пана Василія Борковского, обозного войскового енералного, яко теди за 
слушност быти уважали смо, явнимъ знакомь оказати ему нашу упреймую 
реиментарскую ласку, такъ скуткомъ тое виполняючи, надаємо оному і симъ 
універсаломь уже надалисмо село Орловку155 в у ізд і Сосницкомъ зъмежно 
з селомъ Овдіевкою156 лежачое з млинами з дворомъ панскимъ и зо всіми до 
него прислуш аючими приналежностями, полями, лісами и всякими угодями, 
такъ же село Брусиловъ157 над рекою Сновю лежачое з перевозомъ, з озерами, 
з полями, з сіножатми и з иншимяугодіями, якіе здавна до того села належать 
пот вержаеть теж симъ універсаломь нашимь ему, пану обозному и тіе 
маетности, якіе онь поважною монаршою царского пресветлого величества 
грамотою, маючи себі утверженіі м іл ь  перед симъ и теперь маетъ в своемъ 
владіню, меновите село Овдіевку з присюлками и з приналежностями в у ізд і 
Сосницкомъ лежачое, село Листвинъ158 з присюлками із приналежностями 
в сотн і Городницкой лежачое, прилучаючи к тому село Тупичовъ159 з 
приналежными крунтами и угодиямы, такъ же з греблею Політичинскою и з

а У копії дописано: М істо печати рейментарской.
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млиномъ на немъ будучимъ на реці Смячи лежачою к Листвинскимъ крунтамъ 
прилеглій в той же сотні Городницкой найдуется, которыми всіми, яко 
давними, такъ и вновь наданними селами и ихъ угодіями і пожитками 
позволяемъ ему, пану обозному владати теперь і в потомніе часи, а обицуемъ 
то по насъ і сукцесорах наших, же яко в с іх ь  маетностях свіжо наданыхъ, 
такъ и в оныхъ равно ему прислучаючихъ не учинимъ і чинити не допустимъ 
жадное перешкоды і сего універсалу нашого не нарушимъ і никому нарушити 
не позволимъ, заховуючи тіе маетности і от  становискъ войскових волній, 
поневатъ и перед симъ от того бывали оніи волны, абы прето жаденъ з 
старшини и черні войсковой сей выразной волі нашой не билъ противень, а 
посполство в тих селахъ мешкаючое отдавали ему послушенство, пилно 
приказуемъ.

Дань в Батурині, октовія 5 д., року 1687а.
Звишъ менованний гетманъ, рукою власною* 6.

ЦДІАК України. -  Ф. 983. -  Оп. 1. -  Спр. 69. -  Арк. 9-10. Копія з заголовком: Копія 
універсалу гетмана Івана Мазепи на село Орловку, Овдіевку, Брусиловъ, Листвинъ і Тутічовь 
зприсюлками и протчїйми угодіями въ 1687-мъ году.

Там само. -  Ф. 1235. -  Оп. 1. -  Спр. 1250. -  Арк. 396-398. Копія з копії.
Там само. -  Ф. 57. -  Оп. 1. -  Спр. 14. -  Арк. 241 зв., 242. Копія з такою поміткою: 1708 

году, опрыля 14 дня копыя из определения суда земского Черніговского господъ присут
ствующих приказчику бунчукового товариша господина Василея Андреевича Дуніна -  
Борковского Никиті Горбачевскому дана и вписанних в книги земские крепостей справочная 
копыя для представленыя оной в коммисію сочинения генеральной в полку Черниговском 
ревизыи і что точностию тЄ крепости запискою и с подлинных представленныхъ ко вписанию 
состоять, в том свідителствую.

В должности писара земского повіту Черніговского коморникъ 1ванъ Стефановский.
Земского повета чернЄговского Василей Люцан.
Там само. -  Арк 380, 381. Копія.

№ 3 2
1687, жовтня 5. Батурин. -

Універсал Івана Мазепи товаришеві Стародубівського полку 
Олексійові Костиничу про підтверження прав 

на збудований ним млин на річці Вус

Іоань Мазепа, гетманъ з Войскомь іхь царского пресвітлого величества 
Запорозкимь.

Ознаймуемъ симъ нашимь пісанемь, кому бы о томь відати належало, 
меновіте пану полковникові Войска ихъ царского пресвітлого величества 
Запорозкого стародубовскому, и всему старшому и меншому полку тамошнего 
товариству, ижъ супліковал до нас пань Алексій Костиничъ, товаришъ полку 
Стародубовского, просячи ласки нашой о погверженъю універсаломь поваги

а У копії дописано: В позленного сего універсалу подписано тако.
6 Нижче підпису праворуч у колі написано: М істо  печати.
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нашоя млинка на реці Вусе160 стоячого, ведле села Довбежа161 зъ фундаменту 
своимъ коштомъ и працею построеного. Теды видаючи ми ко намъ, реимен- 
тарові его зичливост и відаючи в Войску Запорозскомъ вірние услуги, а до 
далшихъ таких же заохочаючи, даемъ его прозбі містце и відаемт сей нашъ 
універсалт такъ на млинъ своимъ коштомъ и працею, на реці Вусе фундо- 
ванный, яко и на всі з него приходячие пожитки для спокойного ему до ласки 
нашой уживаня. Відаючьі теды о такой волі нашой, абы ему, пану Алексею 
Костиничу, в помененномъ млині и пожиткахъ жадной перешкоды, кривды и 
наймнійшого перенагабання нихто чинити не важился, повагою сего 
універсалу нашого пилно варуемъ, стваржаемъ и приказуемъ.

Данъ в Батурині, октоврія 5 д., 1687 рокуа.
гвишменованний гетманъ, рукою власною* 6.
ЦДІАК України. -  Ф. 57. -  Оп. 1. -  Спр. 89. -  Арк. 259. Копія з поміткою на звороті: Таковъ 

подл Ьнний ун кверсалъ по засвіід Ьтелствованій отъ коммисии принялъ и росписался возного 
Миколая Щербы Павелъ Щерба.

РДАДА. -  Ф. 248.-О п. 1 .-С пр. 1813.-А рк. 150-150 зв. Копія.
Опубліковано: Генеральне слідство про маєтності Стародубського полку // Український архів. 

-Т . 1 .-С . 124.

№ 3 3
1687, жовтня 5. Батурин. -  

Універсал Івана Мазепи військовому товаришеві 
Опанасові Зінченку про “послушенство” людей, 

що поселилися на його землі

1оанъ Мазгепа, гетманъ гъ Войскомъ 1хъ царского пресвітлого величества 
Запоржскимъ.

Ознаймуемъ симъ нашимъ писанънемъ пану п ол к овн и кові старо- 
дубовскому, и всей старшині, и черні, кождому кому о томъ відати належит, 
иж супликовалъ до нас Апанас Зінченко, товаришъ войсковый, жител 
стародубовский, просячи респекту нашего, жебы ему привернени были въ 
послушенство тие люде, якие на ґрунті его мешканемъ поселилися. Зачимъ, 
принявши тую мы его прозбу, а поглядаючи на давние у Войску гапорозкомъ 
услуги, гаховуемъ при пемъ тих людей до ласки нашой, належитое от ныхъ 
послушенство отбырати позволяючи; въ чомъ жебы ему них то не чинилъ 
перешкоды, міти хочемъ и приказуемъ.

Ъ Батурина, октобрия 5-го дня, року 1687в.
7вишменованъный гетман, рукою власною.
Обозный полъковий стародубовський Афанас Есимонътовский.
Судіа пол. Старод. Николай Ханенко

а У копії дописано: В т  подлинномт подпісь таковт.
6 Праворуч після підпису в колі написано: В м істо  печати. 
в У копії дописано: В т подлинномт подпись таковь.
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РДАДА. -  Ф. 248. -  Оп. 1. -  Спр. 1813. -  Арк. 86. Копія.
Опубліковано:  Генеральне слідство про маєтності Стародубського полку // Український 

архів. -  Т. 1. -  С. 86.

№34
1687, жовтня 5. Батурин. -

Універсал Івана Мазепи вдові колишнього стародубівського 
полковника Федора Мовчана162 М арії Гаврилівні Мовчанисі

на село Тютюри

1оанъ Мазепа, гетманъ з Войскомъ ихъ царского пресвітлого величества 
Запорожским.

Всим, кому о том відати будет надлежало, меновитепану полковнику 
стародубовскому, сотником, атаманом и всяким старшинам и посполитим того 
полку обивателем, ознаямуем сим нашим універсалом, ижъ сулпликовала до 
насъ Мар’я Гавриловна Мовчаниха, вдова, просячи себі респекту нашего по 
подтвержене селца Тютюровъ163, и млинковъ перед сим по наданню анте- 
цесоровъ наших заживаянихъ, респектуючи мы теды на оную и памятаючи на 
заслуги мужа ее, на которих в Войску Запорожском зичливе зостаючи и 
полеглі славно под часъ Чегиринское зкспедіцій164 сим нашим універсалом 
заховуєм при ней сел це помененное Тютюрия з млином о едином колі зъ 
валюшами на реці Вабли, из другим млином на реці Бадинці о двох колах и 
сеножатю прилеглою под містом зо всеми до то го селца приналежностями 
варуемъ теди и пилне владзею нашею гетманскою приказуемъ, абы нихто в 
заживаню тих добръ пані Мовчановоя жадное не чинилъ перешкоди. Войтові 
особно приказуєм, абы отдавалъ всякое оной пані Мовчановой послушенство, 
окром Козаков, которях заховуєм, при своих волностех.

Дань з Батурина, октобрія 5 д., року 1687а.
Звишъменованний гетманъ, рукою власною* 6.

ЦДІАК України. -  Ф. 57. -  Оп. 1. -  Спр. 8 1 .-  Арк. 1129. Копія.
Там само. -  Ф. 51. -  Оп. 3. -  Спр. 4163. -  Арк. 4. Копія з датою 5 жовтня 1786 р.н

а Далі в тексті дописано: “ В подлінном подписано тако.”
6 Праворуч від підпису в колі написано: “М істо  печатии.”
в Оскільки Івана Мазепу обрано гетманом 1687, у даному випадку має бути 1687 рік. 

Це стверджує й універсал Д. Апостола від 20 жовтня 1732 р. (ЦДІАК України. -  Ф. 51. -  
Оп. 3. -  Спр. 4163. -  Арк. 51.)
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№ 3 5
1687, жовтня 7. Батурин. -  

Універсал Івана Мазепи топальському сотникові 
Федорові Колчевському на село Нове з сіножатями “ 

до ласки войсковой"

1оанъ Мазепа, гетман зъ Войскомъ ихъ царского пресвітлого величества 
Запорозкимъ.

ВъсЪмъ, кому о томъ відати будет потреба, а особливе пану полъков- 
никови стародубовскому и всякой старшині и черні Войска Запорозкого 
ознаймуемъ, иж подалъ намъ суплику п. Федор Колчевский, сотник топалский, 
просячи нашого ку собі ласкавого респекту. Мы теды тую его прозбу въ себе 
ласкове принявши, и видячи его до прислугъ войскових згодност, надаємо ему 
ку вспартю его домового господарства село, прозываемое Новое165 въ ключу 
Стародубовкомъ лежачое, зъ сеножатю к тому ж селу, если не будет кому 
перешкоди, и зо всіми до того села приналежностями; а то до нашой 
войсковой ласки. Которимъ то селомъ яко позволяемъ ему, п. Колчевскому, 
втлад іти  и всякое зъ него от посполитих людей належитое отбирати 
послушенство, так міти хочемъа и приказуемъ, абы ніхто зъ старшини и черні 
въ томъ ему жадное и найменшое чинити перешкоды не важився; козаки 
однакъ въ томъ сел і будучіе и в реєстрі войсковомъ найдуючіеся и праци 
войсковій двигаючие, абы были при своихъ належитих волностях захованы.

Данъ въ Батурині, октовріа 7 д., 1687 року* 6.
7ъвышменованный гетманъ рукою власною.
РДАДА. -  Ф. 248. -  Оп. 1. -  Спр. 1813. -  Арк. 113. Копія.
ЦДІАК України. -  Ф. 51. -  Оп. 3. -  Спр. 4155. -  Арк. 4. Копія з таким засвідчувальним 

записом: С подленними универсалами читалъ: такие універсали подлінниіе к себі приняв, а к 
симъ копіямь 1ванъ Кочевскій, значковый товаришъ полку стародубовського руку приложилъ.

Оп уб л і ковано :  Генеральне слідство про маєтності Стародубського полку // Український 
архів. -  Т. 1. -  С. 102.

№36
1687, жовтня 8. Батурин. -  

Універсал Івана Мазепи війсковому товаришу 
Гнатові Черековцю з підтверженням права володіти 

селом Слобідка і користуватися млином

1оанъ Мазепа, гетманъ з Войскомъ ихъ царского пресвитлого величества 
Запорозскимъ.

Ознаймуемъ симъ нашимъ універсаломт пану полковникови Войска их 
царского пресвитлого величества Запорожского стародубовскому, сотникови

а “Хочемъ” написано над рядком.
6 Далі в тексі дописано: В подлинномъ подпис таков.
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погарскому и всей старшин^ и черні, товариству и посполитимъ того полку 
ббывателемъ и кождому, кому о томъ відати належит, ижъ маючи мы 
възглядъ на давнїе Ігната Володкевича Черековца166, товариша войскового, 
жителя погарского от молодих л і тъ ажъ до шедавого волоса у Войску 
Запорожскомъ роненнїе услуги, а яко всякого зичливе у войску працуючого 
товариша войскового нашего рейментарско откриваемъ ласкою такъ и его, 
Игната, в оной заховуючи ствержаемъ ему село Слободку, именуемую 
Прилеповку в ключу Погарскомъ лежачое и млинъ власнямъ его коштомъ 
побудованнїй на ричке Липинци о едномъ колі будучи. Теди яко позволяемъ 
ему тимъ селомъ Слободкою владити и от посполитих подданское послу
шенство и повинность из млина розмировые пожитки и на нас належнїе 
отбирати и зуполне каристовати, такъ міти хочемъ и приказуемъ, жебы ему в 
томъ ніхто з старшини и черні, жадной не важился чинити перешкоды, а то 
до ласкы нашой войсковой козакы бднакъ в томъ селі мешкаючие, а в реестры 
козацкомъ будучйе и услуги войсковїе отправуючие мають быти захованы 
приналежитих свойх козацких волностях, а войтъ оного села с посполитими, 
жебы ему отдовалъ послушенство звиклое.

Данъ в Батурині 8 дня октября, року 1687-го.
Звишъменованшй гетманъ, рукою власноюа.

Свидетелствовалъ Карнетъ 1ванъ Лавров
С подленною читалъ писар сотенний погарскій Максимъ Ретунъ.
Таковъ подленной універсаль по засвидетельствованию от комиссїй 

прийнялъ и росписался козакъ сотні Погарской Максимъ Чересковець.

ЦДІАК України. -  Ф. 57. -  On. 1. Спр. 135. -  Арк. 943. Копія з поміткою перед текстом: 
ЧариковцевТ.

Чернігівський історичний музей. -  інв. № Ал. 502/48/6; інв. № М. Т. № 754/6. Р. Копія.
Там само. -  інв. № Ал. 502/48/139; інв. № М. Т. № 754/137 Р.
Опубл іковано :  Сіверянський літопис. -  1998. -  № 2. -  С. 31. -  №13.

№ 3 7
1687, жовтня 9. Батурин. -  

Універсал Івана Мазепи Прилуцькому Густинському 
монастиреві на село Дейманівку і млини

Іоаггь Мазепа, гетманъ з Войскомъ ихъ царского пресвітлого величества 
Запорохким.

Всей старшині и черні Войска ихъ царского пресвітлого величества 
Запорохкого, а меновите пану полковникови прилуцкому, обозному, суди и 
осаулом полковым, сотником атаманом, войтомъ и кождому, кому колвекъ о 
том відати надлежит, ознаймуем: ижъ заховуючи мы права манастиреви 
Густинскому Прилуцкому167 отбывшыхъ антецесаровъ нашихъ наданые симъ

а Праворуч нижче підпису в колі написано: Место печати.
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нашимъ універсаломт оные ствержаемъ и позволяем превелебному в Богу отцу 
Авксентію Якимовичю, ігуменови монастяра менеяного Густияского 
Прилуцкого и по пемъ будучым отцем ігуменом и всім т тоея обители 
законником для уставичноя в[аших] милоствах щоденных хвалы Божоя и для 
вспартя всегдашных росходовъ монастырских селом Деямановкою168 владі™  
и з млыновъ Давыде/жовог о о двох каменях в сел і Валкахъ169 и под містомь 
Барвою170 Івана Точеного и Івана Ляшка о двохъ каменях з ступами на реці 
Удаю171, а в селі Деямановці Хвескового и Костиного жителея тамошнх, же 
о двохъ каменях з ступами на р іч ц і Лисогорці172 стоячихъ вшеляких роз- 
мірових я приходячых пожитковъ зъ козацкого ведлугъ волностей козацких 
половину, а з мужицкого двохъ частея заживати. Теды абы ему, отцу ігумену, 
из всім  законником манасть/ра Гусгыяского з держаню оного села и в 
отбіраяю з помененных млиновъ належатых пожитковъ жадная не діялася 
ни от кого з старшины и черні перешкода и трудност, міти хочем, а воятови 
и всея громаді села Деямановки прыказуем, жебы без спротивеяства вшелякое 
помеченной обьггелі належитое оддавали послушенство, варуемъ однакъ, 
жебы козаки в том сел і мешкаючие при своихъ козацкихъ волностяхъ 
ненарушне зоставали, не узнаючи жадной отпреречоного отца ігумена и братій 
долегливосги.

Данъ в Батурині, октоврія 9, року 1687.
Звишъ меповаяыя гетман, рукою власною.

На зв. помітка: От его милости, пана гетмана Івана Мазепи кріпостна село 
Деямановку и на млыны. Монастьіреві Густыяскому. 1687 года, октоврия 9 дня.

На арк. 2: сего універсалу списокъ в єнеральяоя войсковой канцелярій 
оставленъ. Япуар , 16 дня , 1723 року.

По архіву № 1098.

ЦДІАК України. -  Ф. 159. -  Оп. 1. -  Спр. 47. -  Арк. 1, 2. Оригінал.

№38
1687, жовтня 10. Батурин. -  

Універсал Івана Мазепи Прилуцькому Густинському 
монастиреві про зобов’язання жителів сіл Боршня,

Дідівці, Харитонівка, Васьківці і Сокиринці 
гатити монастирські греблі

Іоань Мазепа гетманъ з Войском ихъ царского пресвітлого величества 
Запорозским.

Пану полковникові! прилуцькому, сотником, атаманом и всімь, кому 
колвекъ о то А! відати належит, ознаймуел/, ижъ яко за указом бывшых 
антецессоров нашыл греблі монастыреви Густыяскому Прилуцкому належачие 
села Боршна173, Д ідовці174, Харитоновка,175 Васковці176 и Сокіринцьі177 прежде 
гачовали, так и мы симъ нашим універсалом помененных сюлъ жителемъ
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приказуемь, абы од тоея своея давнея повинности, не отмовляючися кгды, того 
потреба слушная указ посполитым ш арварком 178, якому селу где призвойто без 
спреки тые греблі, яко належит, старалися пригачоватя и направ пяти.

Дань в Батурині, октоврія 10, року 1687.
Звишъменоваяныя гетман, рукою власною.

На зв. помітка: Року 1687, октоврія 10.

ЦДІАК України. -  Ф. 159. -  Оп. 1. -  Спр. 48. -  Арк. 1. Оригінал.

№ 3 9
16879 жовтня 11. Батурин. -

Універсал Івана Мазепи Глухінському Петропавлівському 
монастиреві на села Холопкове9 Боничани 

та осаджені слободи Ховзівка, Будища9 Везонка9 
Майкове, Черневе і Готівка

Іоань Мазепа, гетмань з Войскомъ ихъ царского пресвітлого велячества 
Запорохким.

Всея старшині и черні Вояска их царского пресветлого велячества 
Запорозского, а меновите пану полковникови ніжияскому, сотникови 
глуховскому, атаманом, войтом и кождому, кому колвек о томь відати належит 
ознаймуемъ, ижъ заховуючи мы права монастиреви святих верховныхъ 
апостолъ Петра и Павла Глуховскому179 от бывшых антецессоровъ нашихъ 
наданые, сымъ нашымъ універсалом ствержаемъ оные и позволяемъ пре
велебному в Богу отцу Сылвестру Климкевичю, ігуменови монастира 
менелного Глуховского, и по немъ будучым отцем ігуменом и всім ь то ея 
обители Хакошшком для уставичноя в молитвахъ щоденных хвалы Божой и 
для вспартия всегдашных росходовъ монастирских селами Холопковом180 и 
Боничами181 и деревнями на их же монастырскихъ кгрунтах осілими 
Хозовкою, Будищами, Везонкою, Мацковим, Черневом и Ротовкою182 зо всіми 
припалежитостями, такъ же и перевозом Мутинским владіти из млыновъ ихъ 
власных, прозываемого Стрілницкого и иншых на рікахь Клевені183 и Ясмані 
будучых вшеляких розмеровых и иншых приходячих в с іх ь  пожитковъ 
заживати. Теды абы ему, отцу ігумену і всімь законником монастира Глу
ховского в держашо оных сюлъ и деревень и переводу Мутинского и в 
отбіраіпо з млиновь всіхь пожитковъ жадная н і от кого з старшиныи черні 
перешкода не діялася, міти хочем, а воятом зь громадами вышей речоных 
сюлъ приказуєм, жебы без спротивенства вшелякое поименеяной оби тіл і 
належатое оддавали послушенство. Варуемъ однакъ, жебы козаки в тыхъ 
селахъ мешакаючие при своих козацких волностех ненарушне зоставали, не 
узнаючи от них, законников, жадной долегливости.

Дань в Батурині, октовріа 11, року 1687.
Звишъ менованный гетмань, рукою власною.
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На звороті іншого аркуша: На села, Грунта, млыни и перевозь гетмана Івана 
Мазепи кріпост. 13 л іт  за ігумена Селвестра Климкевича даный. Яс. в. пана 
гет. Івана Мазепи.

ІР НБУВ. -  Ф. І, 61910. -  № 5. -  Арк. 7. Оригінал.
РДАДА. -  Ф. 248. -  Оп. 1. -  спр 1814. -  Арк. 375 зв. Копія.
О п у б л ік о в а н о :  Генеральное следствие о маетностях Нежинского полка -  с. 378-379.

№40

1687, жовтня 17. Батурин. -  
Універсал Івана Мазепи вдові М арії Судимі 

на села Грим’яче, Семенівку з млинами 
і всіма угіддями

Іоань Мазепа, гетманъ зъ Войскомъ их царского пресвітлого величества 
Запорозскимъ.

Пану полковникові стародубовскому, обозному, судді, асауломь, 
сотникомъ, атаманомъ и всему старшому и меншому Войска Запорозского того 
полку товариству и кождому, кому толко, такь з стану духовного, яко и 
свіцкого відати належить, ознаймуемь симь універсаломь нашимъ, иж мы 
на осиротілость з дітми недорослими, овдовілой паней Марій Сулимовни 
Сименовой респектуючи, села, едьно вь уезді Погорскомъ Гримлячое, а другое 
Симионовку вь уезді Стародубовскомь лежачіе, з млинами и зо всіми 
пожитками и угодіями до тихь сюл належними, при оной паней Сулимовні 
Семионовой до далшого великихъ государей наших их царского пресвітлого 
величества указу и до далшой нашой и войсковой ласьце неотміне, заховуемъ. 
О той теды воли нашой кожденъ відаючи, абы ніхто такъ зъ старших и 
меньших товариства, яко и зъ посполитихъ людей в держаню тих помененнихъ 
сюлъ и въ заживаню зъ них вшелякихъ приходов и пожитков наименшои не 
чинилъ оной паней Семеновой перешкоди, а тамошній посполітій ж ителі, 
опрочъ Козаков, належитое оной же во вшелякихъ повинностяхъ, яко 
наиповолній, отдавали послушенство, варуемъ и приказуемъ.

В Батурині 17 дъняа: року 1687* 6.
Звишьпоменованій гетман, рукою власною.

РДАДА. -  Ф. 248. -  Оп. 1. -  Спр. 1813. -  Арк. 401. Копія.
Чернігівський історичний музей. -  Інв. № Ал 502/48/7. Копія; інв. № М. Г. № 754/7 Р. Копія 

з датою ЗО жовтня.
О п у б л ік ова но :  Генеральне слідство про маєтності Стародубського полку // Український 

архів. -  Т. 1. -  С. 297
“Сіверянський літопис”. -  1998. -  № 2. -  С. 32. -  № 14.

а У чернетці зазначено: октября.
6 У копії дописано: В подлинном подписано.
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№ 4 1

1687, жовтня 20. Батурин. -  
Універсал Івана Мазепи Прилуцькій ратуші 

про збирання доходів з млина, що в селі Смонп, 
до міської скарбниці

Іоань Мазепа, гетман з Войскомъ ихъ царского пресвітлого величества 
Запорозкимъ.

Ознаймуемъ симъ нашимъ писашемъ всей старшині и черні Войска их 
царского пресвітлого величества Запорожского, а особливе пану полковникови 
прилуцкому, старшому и меншому того полку товариству, тут теж дозорцамъ 
и висланним нашимъ и кождому, кому того відати належить, ижъ прихи- 
ляючися ми на давніе антецессоровъ наших наданя, которое майстратови 
прилуцкому універсаломь утвержено, а уважаючи ратуша тамошного даю 
розних наездовъ частіе росходи, а приходов оскудност млинъ Мойсеіевь 
Евхименковъ о двохъ колахъ мучних, а третимъ ступнимъ, в селі Смоши184 
стоячій, войтови и м іщ аномь тамошнимъ прилуцкому потвержаемъ, 
позволяючи всякій г то го млина припадаючий розмірь, изъ войсковими 
мірочками до скарбниці ихъ ратушной, черезъ свойх вірньїх на то 
виставленних людей отбирати. 2ачимъ в томъ отбирашо и пожиткованю, такъ 
панъ полковникъ прилуцкий, яко и всякого стану люде, такъже и од насъ 
висланій, албо и дозорци, войтові и всімь прилуцким міщаном найменшого, 
абы не били перешкодою, пилно приказуемъ, на що и сей універсаль нашъ 
для ліпшой певности онимъ видать казалисмо з подписомь руки и з 
притисннемъ печати.

Дань г Батурина, октовріа 20 дня, року 1687а.
7вишъменованний гетманъ, рукою власною.

ЦДІАК України. -  Ф. 51. -  Оп. 3. -  Спр. 4900. -  Арк. 40. Копія.

№ 4 2
1687, жовтня 21. Батурин. -  

Універсал Івана Мазепи Романові Ракушці 
на село Новосілки

Іоань Мазепа, гетмань з Войском ихъ царского пресвіт лого величества 
Запорозкимъ.

Ознаймуемъ симъ Ыашимъ писанъемъ кождому, кому быо томъ відати 
надлежало, особливе пану полковникови Войска ихъ царского пресвітлого 
величества Запорозкого стародубовскому, обозному, судьі, асаулові, сотникомъ,

а Праворуч у колі дописано: М істо печати рейментарской.
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атаманомъ и всЪмъ, такъ козакомъ, яко и посполитимъ людемъ того полку, 
ижъ маючи мы въ особливомъ респекті 1Чашомъ рейментарскомъ учтивую 
духовную особу велебного в Богу господина отца Романа Ракушъки18\  свя
щенника церкъви святого ІЧиколая въ м іс т і Стародубі стоячое, а відаючи 
его побожносг, же щоденние такъ за ихъ царское пресвітлое величество и за 
въсе войско, яко и за насъ рейменътара, до Бога при безкровнихъ офірахт 
отправуючиеся молитви, заховуемъ при немъ село Носюлки, въ Старо- 
дубовскомъ полку лежачое, зо всеми до него приналежпими пожитками, якое 
онъ и перед симъ въ своемъ зъ ласки войсковой м'Ьвалъ уживанъю. В'Ьдаючи 
теди о такой волі Naшoй, такъ войтъ тамошъний зъ громадою, абы належитое 
отдавалъ послушенъство (: опрочъ козаковъ, яких волъност ц іла быт по
винна:), честной помещенной особі, яко жаденъ зъ старшыны и черні въ 
отбиранъню належитихъ добръ №  чинилъ перешъкоды, симъ листомъ 
Иашимъ честному отцу до ласки Иашой даннимъ, варуемъ.

Данъ в Батурині, октовр. 21 д., року 1687а.
2вышъменованный гетманъ, рукою власною* 6.

ЦДІАК України. -  Ф. 57. -  Оп. 1. -  Спр. 81. -  Арк. 690. Копія з такими помітками: 
Свидетельствовали: Съ подлиннимъ читал ротмистръ 1ванъ Ващинский.

Таковъ подлиний унТверсалъ по засвидетельствовании от комісии принялъ значковый 
товаришъ Михайло Ракушка-Романовский.

РДАДА. -  Ф. 248. -  Оп. 1. -  Спр. 1813. -  Арк. 252. Копія.
Оп убл іковано :  Генеральне слідство про маєтності Стародубівського полку// Український 

архів. -  Т. 1. -  С. 197.
Труды Черниговской губернской архивной коммиссии. -  Вып. X. -  с. 55.

№ 4 3
1687, жовтня 26. Батурин. -  

Універсал Івана Мазепи Батуринському 
жіночому монастиреві про заборону новомлинському 

сотникові втручатися в монастирські грунти

Ихъ царского пресвітлого величествюа Войска 7апорозкого, гетманъ 
1оанъ Мазепа.

Тебі Григориевы Самуяленкови, сотникови новомлинському ознаймуемъ, 
ижъ заносила намъ скаргу честная госпожа, ігуменя монастира девичего 
Батуринского Новомлинского186, же вы в тые кгрунта подмонастирские, 
которые имъ слушнимъ розездомъ и розводомъ от кгрунтовъ новомлинских 
отведены, и за руками в записе положеными ствержены, втру чается и березники 
пенний товариству своему в под^лъ пускаете, позволяючи окоповати й 
городити оный, зачимъ сурово приказуемъ вамъ, жебысте тую свою завзягость 
отставили, и в тіе близко монастира для випуску имъ належный кгру/тга не

а У копії дописано: в подленномт подпись тако.
6 У копії дописано: М істо  почати рейментарской.
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втручалися; а если того не занехаєте, теди любъ з товариствомъ тамошнимъ, 
любъ и самъ ты, сотникъ, тую заруку, которая в записе положена, заплатить 
намъ, и под пашу подпадаешь не ласку.

Дань в Батурин^, октоврія 26, року 1677а. 
гвишменованний гетманъ, рукою власною.

IP НБУВ. -  Ф. I. 61889. -  № 1067. -  Арк. 277. Копія.

№ 4 4
1687, листопада 10. Батурин. -  

Універсал Івана Мазепи Галицькому 
Красноярському монастиреві на село Будища і млин

Іоаннь Мазепа, гетманъ з Войскомъ ихъ царского пресветлого величества 
Запорожским.

Ознаймуемъ симъ нашимъ ун^версаломъ вс'Ьмъ, кому о томъ в'Ьдати 
надлежитъ, меновите пану полковникові гадяцкому, обозномуа, суди, 
асауломъ, сотникомъ, атаманомъ, и всему старшому и меншому того това
риству, так же войтомъ, бурмистромъ и всемъ обивателем ь, ижъ маючи мы 
побожній взглядъ якъ на іншіе обители святіе, такъ и па обытелъ святого 
Николая Красногорскую, надаючи на оную село Будища187 зъ послушенством 
посполитыхъ людей и зъ млиномъ купленнимъ и зо всГми до того села 
приналежитостями, варуемъ теди сымъ нашимъ упЬверсаломъ, аби ему, 
превелебному господину отцу Іосифу Крейн'Ьцкому, игумену тоей обители 
святой, и по немъ будучимъ насл'Ьдникомъ, въ заживанню т ого села нихто зъ 
старшихъ и меншихъ войсковихъ товаришовъ не важилъся чинити перешкоды; 
а войту съ посполитыми людми приказуемъ отдавати до тоей обы гели всякое 
послушенство (:окромъ козаковъ, въ реестрехъ найдуючихся, которіе при 
своихъ волностяхъ захованы быты мають:).

Данъ з Батурина ноевр[Уя] 10 дня, року 16876.
Звишмепованній гетманъ, рукою власною.
К сей коп^и въ вЪрност сходства і подленним, универсалом влад^лецъ 

ієромонах Веніямиїгь Бодацкій, ігумен монастира святониколского Красно
горского Гадяцкого своеручно подписалъся, а подленній уи'Гверсалъ к себЪ 
принял.

Сводилъ подлинним ун'Ьверсаломъ писар полковий Гад[ецккой] 1ванъ 
Ситенский.

РДАДА. -  Ф. 248. -  Оп. 1. -  спр. 1809. -  Арк. 212 зв. Копія.
Опубліковано :  Генеральное следствие о маетностях Гадяцкого полка. -  С. 23. -  № XXI.

а Оскільки Івана Мазепу обрано гетьманом 1687, приймаємо останню дату. 
а Ліворуч на полі написано: Монастиру Гад. на Будиіце.
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№ 4 5
1687, листопада 17. Батурин. -  

Універсал Івана Мазепи значковому товаришеві 
Маркові Борсуку на село Припутні

Иоанъ Мазепа з Войскомъ ихъ царского пресвітлого величества Запо- 
рожскимъ.

Ознаймуемъ симъ нашимъ писанемъ кому бы колвек о томъ відати 
надлежало, особливе пану полковникові Войска ихъ царского пресвітлаго 
величества Запорожскаго Ніжинскому, обозному, судій, асаулові и всему 
старшому и меншому полку тамошнего товариству, ижъ супліковалт до 
насъ учтивіи панъ Марко Борсукъ, значній товаришъ войсковій полку 
Ніжинского188 просячи ласки нашой о надане села якого в полку Ніжинскомь 
для латвійшого дому своего виживленія. Теди давшими помененного особи 
прозбі містце, а видячи его ку намъ, рейментарові, зичливості и давніе в 
Войску Запорозскомъ прислуге, а до такихъ же оного заохочуючи в далшій 
часъ, надаемъ ему село Припутні189, в полку Ніжинскомь лежачіе, до ласки 
нашой рейментарской зо всіми до него приналежитостями. Відаючи теди о 
таковой волі нашой, аби нихто такъ з старшини, яко и черні в отбираню з 
того села помененпой особі добрі належнихъ жадной найменшой не чинилъ 
перешкоди, а войтъ тамошній даби належитое з тяглими отдавалъ 
послушенство, опрочъ волнихъ во всемъ козаковъ, симъ листомъ нашимъ 
варуемъ.

Писанъ в Батурині, року 1687, ноеврия 17 дняа.
Звишьменованній гетманъ, рукою власною.

РДАДА. -  Ф. 248.-О п. 1 .-С пр . 1814.-А рк. 145. Копія.
О п у б л і к о в а н о : Генеральное следствие о маетностях Нежинского полка. -  С. 127-128. -  

№ 26.

№ 4 6
1687, листопада 27. Батурин. -  

Універсал І. Мазепи Макошинському Покровському 
жіночому монастиреві з підтвердженням прав 

на землю і млин у селі Величківці

1ванъ Мазепа, гетманъ з Войскомъ ихъ царского пресвітлого величества 
Запорозкимъ.

Ознаймуемъ симъ нашимъ універсаломт кождому, кому о томъ відати 
належит, а особливе пану полковникови Войска ихъ царского пресвітлого 
величесства Запорозкого, черніговскому, и всему старшому и меншому того

а У тексті дописано: Въ копій пишетъ.
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полку товариству, такъж е обывателем Макошияскимъ козакомъ и 
посполитымъ людем. Ижъ поглядаючи на универсалы антецессоровъ нашихъ 
млыны, землі и кгрунта манастиреви Покрови преосвятой Богородицы 
девицъкому Макошинскому190 потвержаючіе далисмо. И мы сей нашъ 
універсаль честной госпожи гуменіи того манастыра и всімь сестрамъ ее 
позволяючи онымъ и по их будучим спокойне владети млыном Хвесковским 
о двох колахъ мучныхъ и о третомъ ступномъ будучимъ и млынкомъ 
Цеклевским в селі Величковцах о трох колах стоячим озером Быховимъ в 
святыя Макошинъскомъ найдуючимся и полями и сіножатми панъскими, якіе 
здавна до дворца Макошияского належали. За чим міти хочемъ и приказуемъ, 
абы иматпреречоным монастыра Макошияского закояницам госпожи ігуменіи 
и сестрам ей и по ных наступаючимъ в владінію тых млынов , озера полювъ 
и сіножатей жаденъ з старшины и черні, а особливе з обывателей мако- 
шияскихъ наймеяшое не чинил перешкоды. Под войсковым от каранъемъ.

Данъ в Батурині ноеврія 27, року 1687.
Звишъменоваяний гетмая, рукою власною.

На арк. 2. Мазепин універсал по кріпост на всі млины. 1687. По архиву 
№1381.

Перед текстом у верхньому правому куті: Ср. № 1408.
М.П.

ЦДІАК України. -  Ф. 152. -  Оп. 1. -  Спр 9. -  Арк. 1-2. Оригінал.

№ 4 7
1687 грудня 1. Глухів. -

Універсал Івана Мазепи глухівському священикові 
Максимові Софоновичу на слобідку Хотминівку та млин

Иоанъ Мазепа, гетманъ з Войскомъ ихъ царского пресвітлого величества 
Запорожскимъ.

Ознаймуемъ симъ нашимъ універсаломь всімь, кому о томъ відати 
надлежатиметъ, меновите, старш и ні глуховской и меншимъ в с ім ь  
обивателемъ тамошнимъ, ижъ маючи ми рейментарскій нашъ респектъ не 
тилко на особъ добре заслужонихъ в Войску Запорожскомъ свіцкого стану, 
але и на духовнихъ, которіе, за цілость краю нашего, такъ и за все Войско 
Запорожское, насъ, рейментара благають маестатъ Божій, оказуемъ тот же 
респектъ нашъ, ласка по супліці, намъ занесенной, на честного господина отца 
Максима Софоновича, священника свято-чудотворца Николая Глуховского, 
надаючи ему футоръ, прозиваемий Хогминовку191, з людми тими, которіе на 
его власнихъ ґрунтах селилися, и зо всіми до того села принадлежитостями, 
яко то: млиномъ, на реці Ясмані стоячимъ, позволяемъ теди ему, отцу 
Максиму, тоею слободкою владіти и з млина пожитки отбирати до ласки 
нашой войсковой. Ствержаючи теди тое надане симъ нашимъ листомъ, варуемъ
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пилно, абы ему в заживаню тоей слободки найменшое ніхто не важился, 
чинити перешкоди, войтові приказуемъ, абы с посполитими людми, в той 
слободкі будучими отдавалъ свою належитую повинность и всякое послу- 
ш аніе, окромъ козаковъ, которихъ хочемъ при волностяхъ козацкихъ быти.

Данъ в Глухові, декамврія 1, року 1680а .
Звингьменованній гетманъ, рукою власною.

РДАДА. -  Ф. 248. -  On. 1. -  Спр. 1814. -  Арк. 402 зв. Копія
О п у б л і к о в а н о : Генеральное следствие о маетностях Нежинского полка. -  С. 405-406.

№ 4 8
1687, грудня 1. Глухів. -

Універсал Івана Мазепи Київському Печерському монастиреві 
на село Бугаївку і присілок Берків Київського полку, 
на село Іванків і селище Бузів Переяславького полку

Іоаігь Мазепа, гетманъ з Войскомъ ихъ царского пресвітлого величества 
Запорозскимъ.

Ознаймуемъ симъ нашимъ універсаломь всімь вобецъ и кождому зособна 
теперь и потомъ будучимъ, всей старшині и черні Войска ихъ царскаго 
пресвітлаго величества Запорозского и кождому, кому о томъ відати належит, 
ижъ яко іншіе всі на хвалу превисокого імені Божого посвяченнїй обители в 
Малой Росии найдуючїеся по належитомъ о благочестивой віри усердіи маемъ 
в реиментарскомъ нашомъ респекту такъ и дівичій Кіево-Печерскіи 
монастиръ192, в том же ховаючи, видаемъ тому монастиреві сеи нашъ з канце
лярій войсковое виразній універсалу позволяючи в Богу превелебной ей 
милости госпожі Магдалині Марій Мазепиной193, ігуменїй того мондстира 
паней матце і добродіице нашой и сестрамъ ее и по них будучимъ законницамъ 
старинного ихъ маетностю селомъ Подгорцами владіги зо всіми прина- 
лежи гостямы, якія оное з давнихъ часовъ маемъ, якое мает положене в уезді 
Кіевскомь на Кіевской Дніпра стороні, з которое то маетности, яко по
слушенство отподданнихъ, такъ и повиности всякїе она превелебная госпожа 
и сестри ее на монастиръ свой отбирати мают, аже по смерти Павла Яненка, 
бывшаго неддисъ полковника Кіевскаго, жена его овдовілая уступила имъ 
превелебной ей милости госпожи ігумепій и сестрамъ ей права своего на село 
Бугаевку и на присюлокъ Берковъ в Кіевскомь полку194 на Кіевской стороні 
по Дніпра над річкою Стугною195 лежачій теперь в запустілій будучій 
служачого, по яком то праву змерлій Павелъ Яненко многое время тим селомъ 
Бугаевкою и присілкомь Берковимъ зо всімьі приналежностями владіль 
спокоине, теди мы, гетманъ, в надежду превисокое монаршое ихъ царского

а У тексті дописано: В копії пишется тако. Дата помилкова. -  У 1680 Мазепа ще не 
був гетманом. Приймаємо 1687, оскільки 1 грудня Мазепа був у Глухові (Див. док. №. 48)
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пресвітлого величества милости, тое село Бугаевку і присФлокъ Берковъ з 
землямы ихъ из кгрунтами и зо всіми ихъ приналежностямы, такъ якъ тотъ 
Павелъ Яненко и мы владфлъ обняти, в погодное время людми осадити и 
цале владети онимъ позволяемъ, также ім сел це 1ванковъ196 в полку Пере- 
ясловском197 лежачое з футоромъ ихъ власнимъ монастирскимъ в томъ селі 
лежачимъ і селище Бузовъ198, якое оны правомъ слушнимъ от законниці 
топоровской дідички онаго купленнимъ способомъ мают, им же превелебной 
госпожі и сестрам ей в спокойное владініе потвержаемъ міти, теди хочемъ 
и приказуемъ, абы жаденъ з старшини и черні войсковое, особливе панъ 
поковникъ кіевскій199 і панъ полковникъ переясловскій ей преречоной госпожі 
ігуменій Печерской и сестрамъ ей і по нихъ наступаючимъ монаст/гра того 
закоиницамъ во владению тихъ селъ и належитихъ до них земелъ и в отбирані 
з нихъ повинностей и якихъ колвекъ пожитковъ наименшое не чинили 
перешкоди.

Данъ в Глухові, декамврія 1, року 1687а.
Звшільменованній гетманъ, рукою власною.

С подленого съводила игуменія Калисфена Милославская.

ЦДІАК України. -  ф. 167 -  Оп. 2. -  Спр. 2. -  Арк. 53-54. Копія.
Там само. -  Ф. 57. -  Оп. І.-С п р . 149.-А рк 11-12. Копія з таким засвідчувальним записом: 

1766 года декабра 11 д. присутствующие сотенной Кіевской канцелярій старшины в 
засвЬдителствование, что выше писанной гетманской унЬверсалъ с оригиналного во всемъ точно 
и сходно переведень с приложениед/ъ сотенной Киевской печати подписались.

Сотникъ Киевский Михайло Зудинъ
Атамань Василь Блажевский
Соте/лпй Кіевскій писарь Павелъ Масловичъ.
Осаулъ Петро Комяніцкий.
Печатка пастерова на воску відклеїлась.
Опубл іковано : Акты ЗР. -  Т. 5. -  С. 213-214, -  № 175.

№ 4 9
1687, грудня 8. Батурин. -

Універсал Івана Мазепи старобудцеві Михайлові Леонтієву 
на право зайняти греблю на річці і побудувати млин

1ванъ Мазепа, гетманъ з Войскомъ ихъ царского пресвітлого вели[чества 
Запорожскимъ].

Ознаймуемъ симъ нашимъ писанемъ всФмъ, кому бы колвек о томъ відати 
належало, особливе п. полковнику ніжинскому, сотникови глуховскому, 
атаманови городовому, войтови и вс^мъ обивателемъ такъ в самомъ городі 
Глухові, яко и во всемъ уезді, тамышномъ найдуючимся, ижъ пресвітлій- 
шихъ и державн^шихъ великихъ государей и великой государині бла
говерной царевни и великой княжни ихъ царского величества стародубецъ

а У копії дописано: В подлинномъ подписано тако: М істо печати.
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Михайло Игнатіевичь Леонтіевичь прекладалъ намъ, же ихъ царское 
пресвітлое величество за его многіе служби милостиво позволили ему на свой 
оброчной земли нижей деревни Смокоревки на pent Свесі занята греблю чрез 
все болото от берега Сівского уезду аж до берега с іл ь  уезду Глуховского 
лежачое и млинъ себ і построити на томъ м істцу: и просилъ нашего 
рейментарского в томъ за берегъ Глуховскій позволения. Теди для милости 
монаршей к нему оказанной и для приязни его, з которого до насъ пред симъ 
онъ зичливе становился и впредь оказоватися зичливе з оною ж  обецуеть, 
позволилисмо оному из сторони малоросійской греблю тамъ на пограничномъ 
місту займати и млинъ построивши, всі пожитки на себе з оного брата цале, 
о чомъ видаючи, аби ніхто з старшини глуховской и всіхь обивателей уезду 
тамошного не важилися ему, Михайлу Игнатевичу, жадной трудности и 
перешкоди, якъ теперь в займованю греблі и в построению на ней млина, такъ 
на потомъ и в заживанню з оного всіх пожитковъ чинити, якое б повеленіе 
монаршое и сей нашъ універсаль совершенно, ведлугъ своей поваги заховани 
били, о тое пилно варуемъ и сурово приказуемъ.

Дан в Батурині, 8 декаврія, 1686 рокуа.
Звишменованній гетманъ, рукою власною* * 6.

ЦДІАК України. -  Ф. 51 -  Оп. 3. -  Спр. 7728. -  Арк. 11.Копія

№50

1687, грудня 9. Батурин. -  
Універсал Івана Мазепи Кам ’янському Успенському 

монастиреві на маєтності

Іоань Мазепа, гетманъ з Войскомъ их царского пресвітлого величества 
7апорозким.

Всей старшині и черни Войска их царского пресвітлого величества 
Zmopoзкoгo меновите п. полковникови стародубовскому, обозному, суді, 
асаулом, полковником, сотникомъ, атаманомъ городовым и сілским зо всім 
товариством, также войтом, бурмистром и вс ім  того полку обывателем, 
особливе жителем слободы Семяновки200 ознаймуемъ. Ижъ прелестный отецъ 
Іоана Строїтел монастира новозаведеного Каменовского201 будучи тут 
въ Батурині освідчиль нам, же в полку Стародубовском, под слободою 
Семяновкою на единомъ пустомъ острові над рекою Сновю лежачом, 
называемом Камеи, монастир завівшьі южъ церковь Успенія пресвятой 
Богородици пофуидовалъ и просил нас з братнею своею о потвержане и 
оборону для спокойного законничого собі на тим місцу мешканя и для за 
значного держаня всіхь занятих кгруитовъ их над рекою Сновю, от Рудки

а Дата помилкова. Напевне, має бути 1687. У копії дописано: В подлинном подпись
таковъ.

6 Праворуч у колі: М істо  печати войсковой; підпис. Іншим почерком: Руку приложил.
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рекы по дорогу Черниговскою и повету будеть в тую ж  Сновъ упадаючою, 
лежачихъ, з отчыною в кгрунті Суш айовском поблизу там же зостаючою и з 
сіножатми и со всеми пожитками надаем вічне, котрие мают свое положене 
у Більїхь берегах по ріку Блазну и по озеро. Тоде мы, давшы у себе его отца 
Іоана з братиею занесеной прозбі містце, и хотячи з горливости нашоя 
християяской, абы якъ в инъшыхъ обителях, такъ и на томъ новом місцу хвала 
Божая розтиралася и овая обител святая в болшую свою оздобу помножатися 
могла, далисмо сей нашъ потвержалний и оборонъний універсалі», черезъ 
которий пилно варуєм и сурово приказуєм, абы якъ старшина полку Ста- 
родубавского зо всім ь товариством и посполствомъ, такъ и обьівателі 
семяновские, відаючи о таковой виразной вол і нашой, не важилися ему 
поменеяному отцу строїтелеви із братией Каменской жадной наямеяшой 
докуки, трудности и прикрости в спокойном мешканю и держаню всіхь  з 
вишвиражаних, як ся в собі мають, кгруятовъ ихъ чинити.

Дая в Батурині 9 декаврія, року 1687.
Звишъменоваяный гетман, рукою власною.

На звороті написано: Первый універсаль гетмана Іоанна Мазепи на 
ствержене фундацій монастира Каменского, и на оборону вс іхь  занятихъ 
кгрунтовъ. Надано в году 1687.

Гетманский універсаль на монастирі Каменскій мні іерамонарху Іоні 
даны й фундации монастира Каменского

По архіву № 1417.
ЦЦІАК України. -  Ф. 141.-О п. І .-С п р . 2 .-А рк. 1. Оригінал.
Там само. -  Ф. 57. -  Оп. 1. -  спр. 114. -  Арк 179. Копія.
ІР НБУВ. -  Ф. І, 61740. -  № 924. -  Арк. 2. Копія.
РДАДА. -  Ф. 248. -  Оп. 1. -  Спр. 1813. -  Арк. 410. Копія.
Опубліковано : Генеральне слідство про маєтності Стародубського полку // Український 

архів. - Т. 1. -  С. 304-305.

№51
1687, грудня 18. Батурин. -  

Універсал Івана Мазепи Ніжинському монастиреві 
про послушенство підданих у  селі Талалаївці

Іоань Мазепа, гетманъ з Войскомъ ихъ царского пресвітлого величества 
Запорозкимъ.

Вамъ, воятови и всімь громаднымъ людямъ села Талалаевки202 в полку 
Ніжинскомь леж ачого, чинимъ відом о, ижъ васъ в послушенство 
превелебномъ в Богу господину отцу ігумену монастяра Ніжинского203 
оддалисмо, зачимъ, приказуемъ вамъ пилно симъ листомъ нашимъ, абысте до 
того монастыра всякое послушенство и належитую повинност оддавали без 
жадное спереки и одмови, бо ежели намь учинится відомо з донесеня его ж 
превелебного отца ігумена того монастыра, що вы будете спречными й не
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хотітимете оддавати послушенство, то відайте, же мы вамъ болшыя тяжар, 
яко на покаране упорнымъ нашлемо, отое вамъ й повторе приказавши, 
поручаемъ господу Богу.

З Батурина, декаврія 18, року 1687.
Звишъменованний гетман , рукою власною.

Після титулу вписано: По архіву №  2325.
На зв.: Універсалт до Талалаевки от господина Івана Мазепы о всякомъ 

послушеньстві, о повинности, даны року 1690

ЦДІАК України. -  Ф. 145- Оп. 1. -  Спр. 25. -  Арк. 1. Оригінал.

№ 5 2
1687, грудня 19. Батурин. -  

Універсал Івана Мазепи стародубському протопопові 
Самійлу Хомінському на село Логовате

Іоань Мазепа, гетман з Войском іхь царского пресвітлого величества 
Запорожским.

Пану полъковнику стародубовскому, сотніком, отаманомъ, войтомъ бур- 
мистромъ и всим, якъ козакомъ, так и посполитим ледем ознаймуем сим нашим 
писаніем, ижъ маючи респектъ нашъ рейментарский на пречестного въ Богу 
господина отца Самойла Денисовича3 Хомінского, протопопу старо- 
дубовського, которій уставичне молитъвы свои за ихъ царского пресвітлого 
величества великых государей наших превисокое имя и за насъ рейментара зо 
всим Войскомъ Запорожскімь у престола Божія приносить и въпред приносити 
обовязуется, заховуемъ при нем село Логоватое, якого онъ и пред сим заживал, 
позволяючи зъ того села всякіе пожитки отбирати и всякое послушенство, 
ствержаем. Теди и пилно симъ нашим універсалом варуєм, абы ему, господину 
отцу Самойлу, въживанъю того села до ласки войсковой позволенного, никто 
найменъшой не важился чинити перешкоди. Войту засъ того села приказуемъ, 
абы з людми громадніми отдовал всякое послусенство и належитую чинилъ 
повінност ему, отцу протопопопі Самойлу Хомінскому, окромъ Козаков, якіе 
при своих волностей захованы быти мают.

Зъ Ботурипа данъ декаврія 19 д., 1687 року* 6.
Звишъменованный гетман, рукою власною.

ІР НБУВ. -  ф. X, 11471. Копія з копії.
РДАДА. -  Ф. 248. -  Оп. 1. -  Спр. 1813. -  Арк. 264 зв.-265. Копія.
О п у б л і к о в а н о : Генеральне слідство про маєтності Стародубського полку // Український 

архів. -Т . 1 .- С . 206-207.

а Денисовича вписано над рядком іншою рукою.
6 У копії дописано: В подлинпомъ подписано.
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№53
1687, грудня 19. Батурин. -  

Універсал Івана Мазепи Лубенському Мгарському 
монастиреві з підтвердженням прав на володіння селами 

В ’язівок, Ольшанка, Лука, Хитці, М гар і Піски

Іоань Мазепа, гетманъ зъ Войскомъ их царского пресвітлого величества 
Запорозким.

Всей старшині и черни Войска ихъ царского пресвітлого величества 
Запорозкого, а меновите пану полковникові лубенскому, полковой старшині, 
сотникамъ, атаманамъ и въсему того полку товариству, войтомъ и въсему 
посполству и кождому, кому колвекъ о томъ відати належит, симъ нашимъ 
універсаломт ознаймуемъ, ижъ яко иншимъ святимъ місцамт и обитателямъ 
для помноження хвали Божой въ наданнях от прошлих антецессоровъ нашихъ 
и въ грунтахъ належнихъ до них ствержаема нашъ рейментарский оказалисмо 
респектъ; такъ особливе къ монастиреви преображенія господня Мгарскому 
Лубенскому204 маючи горливость и бачення наше, абы в ономъ молитовъ 
святых офіри Богу щоденніе не уставали, але овшемъ примножение хвали 
Божои моглося розширати, заховуемъ при той святой обытели село Въязо- 
вокъ2(Ъ (:со вьсіми:) приналежитостями, село Олшанку зъ вишнимъ и ниж- 
нимъ млинкомъ, луки прозиваеміе Бернадинскіе зъ л'кжомъ под фолваркомъ 
занятимъ, и села Луку и Хитці, такъ теж Мгар и Піски названіе, такъ яко ся 
въ себі маютъ, позволяючи превелебному въ Богу отцу Ігнатію Горба- 
чевъскому, ігуменови мененнаго монастира Мгарского, и по немъ будучимъ 
отцемъ ігуменамт, и в т с ім т  тамошнимъ законникомъ для вспартя 
въсегдашнихъ росходовъ монастирскихъ тыми селами, млинами и втсіми до 
монастира их приналежитостями, грунтами вьладіти, и втсякіе приходящіе 
зъ них пожитки отбирати. Теди аби ему отцу, ігумену, и втсім ь законником 
монастира Мгарского, такъ о держанню* 6 * онихъ селъ и въ привълащанню зъ 
них приходящих належитостей, яко и въ отбыраншо зъ млиновъ припадаючих 
пожитковъ, жадная зъ старшини и черні ни от кого не діялося перешкода, 
міти хощемъ. А войтомъ зъ громадами въишшереченнихъ сЬлъ приказуемъ, 
жебы безъ спереки належитое оной обытели от давали послушенство, варуемъ. 
Однакъ жебы козаки въ тихъ селахъ мешкаючіе при своих козацкихъ 
волностяхъ пенарушоне зоставали, не належачи до них законников.

Данъ въ Батурині, декабр. 19, року 1687.
Звишъименновашй рукою власною гетман8.

РДАДА. -  Ф. 248. -  Оп. 1. -  Спр. 1810. -  Арк. 93-93 зв. Копія.
Опубл і ковано:  Генеральне слідство про маєтності Лубенського полку // Український 

архів.-Т. 4. -С . 80-81. - №  93.
Акты ЗР. -  Т. 5. -  С. 214-215. -  № 176.

а Це слово виправлено і прочитати його важко.
6 О держанню -  виправлено з -  вт> держанню.
в У копії дописано: М істо  пенати рейментарской.
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№ 5 4
1687, грудня 19. Батурин. -

Універсал Івана Мазепи Макошинському Миколаївському 
монастиреві на млини Грицьків, що на Сосницькій греблі, 

Василів у  селі Вербі, та перевіз через Десну 
в містечку Макошин

1оанъ Мазепа, гетманъ з Войскомъ их царского пресвітлого величества 
Запорозкимъ.

Ознаймуемъ симъ універсаломь нашимъ всей старшині и черні Войска 
их царского пресвітлого величества Запорозского, а особливе пану пол
ковникові черніговскому, сотпикомъ, атаманомъ и дозорцомъ в полку томъ 
зостаючимъ, и всімь, кому того відат будет потреба, и ж  хотячи мы розширеня 
и помноженя хвали Божой, яко до всіхь обытелей прихилност и взглядъ нашъ 
оказуемъ. Так барзей міючи монастиръ святителя Христова и Чудотворца 
Николая Макошинскій и превелебного в Богу отца Пафнутія Кондратовича, 
ігумена зо всею тамошнею братією в особливомъ нашомъ респекті, заховуемъ 
при той святой обители млинъ Грицков з двома каменми и з ступиним коломъ 
на греблі Сосницкой на реці Убеді найдуючийся, такъ же млинъ Василевъ з 
однимъ каменемъ в сел і Вербі стоячій. До того перевоз на реці Десні в 
містечку Макошинскомъ будучій. А при том и озера Змітинскіе, Сохачевскіе, 
Рьіботинскіе и Конятинскіе зо всіми тонями и уходами и всякіе кгрунти, добра 
и угодя, яких по сей час обитель тая святая заживала, и що есть універсали 
антецесаров наших на тотъ преречоній монастиръ надано и по твержено, все 
тое симъ універсаломь нашим ствержаемъ и подкріпляемь, міти теды хочемъ 
и приказуемъ, абы ніхто з старшини и черні жадной и найменшой в томъ 
обители святой не чинил перешкоди и перенагабаня.

Данъ в Батурині, декабря 19, 1687 року.
Звишъменованной гетманъ, рукою власноюа.

ЦДІАК України. -  Ф. 5 1 .-  Оп. 3. -  Спр. 4755. -  Арк. 8. Копія.

№ 5 5
1687, грудня 21. Батурин. -  

Універсал Івана Мазепи Чернігівському 
Єлецькому монастиреві з  підтвердженням всіх маєтностей, 

наданих попередніми гетьманами

Іоаігь Мазепа, гетманъ, з Войскомъ ихъ царского пресвітлого величества 
Запорожскимъ.

Праворуч у колі написано: Мі.сто печати
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Вс'Ьмъ, кому колвекъ видати будетъ надлежало, симъ нашимъ 
унЪверсаломъ ознаймуемъ, ижъ хотячи мы, з горливости нашое християнское, 
абы хвала Божая брала свое помножене, яко по шшихъ домахъ и обителехъ, 
такъ і в обители чудовной монастира Елецкого206, а до того стосуючися до 
побожности антецесаровъ нашихъ и послідуючи монаршимъ потвер- 
жателнимъ грамотамъ, села вс і тій, якій описани суть в ун^версалахъ 
антецесаровъ нашихъ и грамотахъ, з млинами, ставами, озерами, полями, 
луками, сіножатми и зо всіми ихъ угодіями и с перевозами, противъ Онисова 
села на реці Десні, якими они до тихъ часъ владіли при обители святой 
Елецкой, заховуемъ, позволяючи, яко висоце в Богу превелебному его милости 
господину отцу Іоаникію Кгалятовскому207 з братією міти отъ того наданя 
всякое доволство, такъ ку вспартю церковнихъ потребъ чинити всякую вигоду, 
варуемъ теди и пилно приказуемъ, абы ему, превелебному его милости 
господину отцу Іоанікію Кгалятовскому, и по немъ насл^никомъ его во всЬхъ 
тих помянутих селахъ и угод1яхъ жаденъ з старшини и черни войсковое и 
посполитих людей нихто найменшое не важился чинити перешкоды; войтомъ 
тихъ всіхт селъ приказуемъ отдавати всякое послушенство и належитую 
повинность тому монастиреві, окромъ козаковъ, якіе в реестрах найдуются.

Данъ в Батурині, декаврія 21 дня, року 1687а.
Звишъменовашй гетманъ, рукою власною.

РДАДА. -  Ф. 248. -  Оп. 1 .-С пр. 1814. -А рк. 187-187 зв. Копія.
Опубл іковано : Генеральное следствие о маетностях Нежинского полка. -  С. 162. -  

№58.

№ 5 6
Не раніше 1687, грудня 22. Батурин. -  

Універсал Івана Мазепи протопопові гадяцькому 
Артамонові Бутовичу на села Сарн і Крутьки 

та інші угіддя

1оанъ Мазепа, гетманъ зъ Войскомъ \хъ царского пресвітлого величества 
Запорожскимъ.

Пану полковникові гадяцкому, обозному, судій осауломъ, сотникомъ, 
атаманомъ войтомъ, бурмистромъ и в^м ъ  того полку козакомъ и посполитимъ 
людемъ ознаймуемъ сымъ писашемъ нашимъ, ижъ потвержаючи антецессоровъ 
нашихъ надане сюлъ Саръ208 и Крутковъ209 зъ певними озерами превелебному 
господину отцу Бутовичу, славной памяти протопопі гадяцкому, теперъ тіе 
села г тими озерами, якихъ и передъ симъ ъ тими селами заживалъ онъ, отецъ 
Бутовичъ, протопопа приворочаемъ прелестному господину отцу Артемону 
Бутовичу, презвитереві Богоявленскому гадяцкому, и ціле надаемъ, хотячи

а У тексті дописано: В копій пишется.
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абы по прежнему наданю всякіхь пожитковъ зъ тихъ сюлъ и озеръ заживалъ, 
гачимъ прикагуемъ и пилно варуемъ сымъ нашимъ листомъ, абы ему, отцу 
Артемону, во владЪнпо тихъ селъ ъ огерами и гаживанію съ нихъ пожитковъ 
жадной найменшой нихто не важилъся чинити перешкоди; войтомъ тихъ сюлъ 
зъ посполствомъ прикагуемъ отдавати всякое послушенство и належитую 
повинность (окром'Ь когаков в реестре найдуючихся).

Данъ въ Батурин^, декабря 22, року 1680а.
Звишьмеиованній гетман, рукою власною.

РДАДА. -  Ф. 248. -  Оп. 1. -  Спр. 1809. -  Арк. 235. Копія.
ЦДІАК України. -  Ф. КМФ-7. -  Оп. 2. -  Спр. 10. -  Арк. 235. Мікрокопія.
О п у б л і к о в а н о : Генеральное следствие о маетностях Гадяцкого полка. Прибавление. -  

С. 38. -  № ХЬУІІІ. 3 датою 1680 р. без застережень.

а Щонайраніше це могло бути в 1687 р., оскільки цього року Мазепа став гетьманом.
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1688 рік

№ 5 7
1688, січня 10. Батурин. -

Універсал Івана Мазепи колишньому понорницькому 
сотникові Андрієві Нестеренку на два млини

1оанъ Мазепа, гетманъ з Войскомъ их царского пресвітлого величества 
Запорозким.

Всей Старшині и черни Войска Запорозкого, особливе пану полковникови 
Черніговскому, зо всею старшиною, сотникамъ понорницкому и седневскому 
зо всімь товариствомъ и з посполитими обивателями тамошними ознаймуемъ, 
ижъ респектуючи мы на пана Андрія Нестеренка, бувшого сотника поно- 
рницкого (котрий якъ за прошлых антецессоров наших, бувших гетманов з 
своими працовитими услугами не закрито в военных оказиях ставился, такъ и 
за нашого рейментарского справованя оказоватися хочет) ствержаем млина два: 
едеяъ по жоні власним правом належний, стоячий на р іц і Вербі210 под селом 
Вербою, Осмаковским прозиваемый, а другий на р іч ц і Рогозці211, под селом 
Дирчином в сотні Седневской по небожчику швыкру Івану Кголембецком 
спадаючый оному; в яких и позволелем ему всі походячый пожитки зуполна 
в свое заживане отбирати, о чомъ відаючи, абы жаден звишпомененной 
старшины полку Черніговского, особливе дозорци нашы не важилися, жадной 
трудности и перешкоди в тих обох млынах ему, пану Нестеренку, чинити, пилно 
сим нашым універсаломь варуєм и приказуєм.

Дан в Батурині, 10 януария 1688.
Звишиъменованний гетман , рукою власною.

На звороті: П. Нестеренку потвержене на млини два в Черніговщині.
Лист ведлуг сторони сотника понурницкого.
Універсал гетманский на млини потверженемъ данний намъ не в кріпост.

ЦДІАК України. -  Ф. 220. -  Оп. 1. -  Спр. 211. -  Арк. 1. Оригінал.
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№ 5 8
1688, січня 10. Батурин. -

Універсал Івана Мазепи осавулові Миргородського полку 
Григорієві Зарудному на млин

Иоанъ Мазепа, гетманъ з Войскомъ ихъ царского пресвітлого величества 
Запорожскимъ.

Ознаймуемъ симъ нашимъ писаннемъ всей старшині и черні Войска ихъ 
царского пресвітлого величества Запорозкого и кому того відатьі будетъ 
потреба, иж респектуючи ми на уставичне в войску услуги пана Григорія 
Зарудного212, асаула полку Миргородского надаемъ ему млинъ на реці Пслі 
на греблі Уставичней стоячей, прозиваемой Уканажинъ о трех колахъ будучий, 
з которого позволяемъ ему приходячий розміри часть на лежитую войсковую 
на свой отбырать пожитки до ласки нашой, теды абы ему нихто в том его 
владіние перепоною быти не важился, м іги  хочем и рейменътарско 
приказуемъ.

Данъ в Батурині генвара 10, року 1688а.
Звишменованний гетманъ, рукою власною* 6 .
Полковий судья Матвій Лаховичъ.
Полковий писаръ 1ванъ Чарисмий

ІР НБУВ. -  Ф.1. -  Спр. 58142. -  Арк. 1. Копія.

№ 5 9
1688, січня 11. Батурин. -

Універсал Івана Мазепи Великобудиському Паненському 
монастиреві на село Чернецький Яр і на два млини, 

що на Будиській греблі

1оанъ Мазепа, гетман з Войскомъ их царского пресвітлого величества 
Запорозским.

Ознаймуемъ симъ нашимъ універсаломт всей старшині и черні Войска 
ихъ царского п ресвітлого  величества Запорозкого, особливе пану 
полковникові полтавскому и всЬмъ товариству и посполитимъ то го полку, 
обивателемъ и кождому, кому о гомъ відати належить, иж бывши туту насъ 
в Батурині велебная госпожа Александра Жуковна, ігуменія монастира 
всемилостивого Спаса Будиского девичего суппликовала до насъ, просячи 
респекту нашего213, жеби тое село Чернецкий Яр, и млини два на реці Ворсклі 
на греблі Будиской стоячій шутиковъ и крупчашин з чотирма колами

а У рукопису дописано: На подлсннол/ тако.
6 Під текстом у колі написано: М істо  гетманской печати
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мучними, а двома ступними ствержени были нашим гетманским універсалом!», 
которого то села и млиновъ она велебная госпожа ігуменія з сестрами свойми 
респектомъ нужних монастира того потребъ, з ласки войсковое антецессоровъ 
наших заживала, иж по сіє часи. За чимъ, принявши мы тую ей госпожі 
игуменіи горячую прозбу и давши містце в себе оная, жичачи в отправі 
набоженства по тих милостовъ помноженя імени всемогущего Бога хвали; 
заховуєм тое село Чернецкій Яр зо всіми приналожитостями и млыни з частю 
войсковою, на нас належную, и ствержаед/ симъ нашимъ універсалом гет
манским при обытели помененной, яко теди позволяемъ ей, госпожи ігуменіи, 
з сестрами тимъ селом зуполне владіти и повинностдорочную, а послушенство 
належитое отбирати из млиновъ частю войсковую poзмipoвъ на вспарте 
монастирских погребъ своихъ отбираючи, користовати, такъ міти хочемъ. 
приказуєм, жеби имъ госпожи ігуменіи з сестрами, нихто з старшини и черні 
жадное и найменшое перешкоди, трудности чинити не важился и жебы тих 
селянъ ні до Полтави, ані до Будищъ не потягано н і до яких повинностей, 
под войсковим каранемъ, войтови зас того села з посполитим строкго 
приказуемъ, жебы, имъ во всякомъ послушаній и в отдаваню належитой 
повинности, без жадной спреки были поволними.

Данъ в Батурині, генвара 11, року 1688а .
Звишменованнин гетман, рукою власною.

РДАДА. -  Ф. 248. -  Оп. 1. -  Спр. 1809. -  Арк. 98зв.-99. Копія.

№ 6 0

1688, січня 11. Батурин. -
Універсал Івана Мазепи значковому військовому товаришеві 

Наумові Ноздрі на село Ж укове “до ласки войсковой”

Іоаігь Мазепа, гетманъ [з] Войскомъ ихъ царского пресвітлого величества 
Запорожскимъ.

Всей старшині и черні Войска их царского пресвітлого величества 
Запорожского, а меновиге пану полковникови стародубовскому, сотникові 
почеповскому, а особливе пану дозорці нашому в Почепові зостаючому и 
всімт, кому колвекъ о томъ відати надлежит, симъ нашимъ писанимъ 
ознаймуемъ, ижъ респектуючи мы на старинное в Войску Запорожскомъ 
услуги пана Наума Ноздры, значкового товариша войскового, а бывшого 
сотника почеповского, позволяемъ оному до ласки нашой войсковой селомъ 
Жуковимъ, а в ключу Почеповскому лежачом ь, владіти и з оног о належитие 
пожитки для вспартя свойхъ домовихъ потребъ отбиратъ. Зачимъ міти 
хочемъ, абы ему преречоному пану Ноздрі в держанню того села ни от кого з 
старших и менших не діялася жадная перешкода а войтовы и всей грамаді

а У копії дописано: В подлинном тако.
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помененного села Ж укова приказуемъ, жебы оному без спротивенства 
вшелякое отдавали послушенство козаки, однакъ при своихъ волностяхъ в 
томъ селі мешкаючїе мають застави, варуемъ.

Дань в Батурині, генваря 11, року 1688а.
Звышъ именованній гетманъ, рукою власною* 6.

Ротмистръ Федоръ Шеинъ,
Бунчуковій товаришъ Федоръ Завадовский

ЦДІАК України. -  Ф. 57. -  Оп. 1. -  Спр. 96. -  Арк. 277. Копія.

№ 6 1

1688, січня 14. Батурин. -
Універсал Івана Мазепи Батуринському Крупицькому 

Миколаївському монастиреві на лісові займища і пустоті

Іоань Мазепа, гетманъ з Войскомъ ихъ царского пресвітлого величества 
Запорозкимь.

Ознаймуемь симь нашимь писанемь всімь, кому колвекь о томь відати 
належит, ижъ прекладалъ намъ превелебный в Богу господинь отець 
Димитрый Савичов, ігумень манастира Крупицкого Батуринского214 зо всею 
братією; же под селомь Любітовомь215 маютоны займыща лісовьіе, в которые 
люде вгоняются и пустош ат, в чомь просили нашой рейментарской обороны. 
Теды мы пилно міти хочемъ и сурово под срокгимъ горловымъ каранемь 
прикажемъ, жебы кождый відаючи о такой воли нашой, не важился тых 
мененного манасть/ра лісовихь займищь пустошити; а если бы хто сміл над 
заказъ нашъ туда вгонятися и шкоду чинити, теды такового за пойманемь 
велімо обвісити. Для чего жебы атамань и вийтъ села Любітова того 
постерегали, особливе пилно онымъ приказуемъ.

Дань в Батурипі, генвара 14, року 1688.
гвишъменованный гетман, рукою власною.

На зв.: Лист на кгрунта и ліски на порічно в Любітові. Дан януар[іа] 
14, року 1688, №19, 20

Из архиву № 1473

ЦДІАК України. -  Ф. 154. -  Оп. 1. -  Спр. 21. -  Арк 1. Оригінал.
Там само. -  Ф. 1235. -  Оп. 1. -  Спр. 1264. -  Арк. 8зв.-9. Копія.

а Далі в тексті дописано: в подлиннол/ подпис тако.
6 Праворуч нижче підпису в колі написано: М істо  печати.
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№ 6 2

1688, січня 21. Батурин. -  
Універсал Івана Мазепи Глухівському монастиреві, 

яким забороняється старшині і козакам чинити утиски  
в монастирських селах

Іоань Мазепа, гетманъ з Войскомъ ихъ царского пресвітлого величества 
Запорозским.

Вамъ, всему товариству запорозкому, старшому и меншому в селах 
монастыра Глуховского на станцій найдуючомуся, ознаймуемъ, ижъ донеслъ 
намъ відати превелебный в Богу господынъ отецъ Сылвестръ Климкевичъ, 
ігуменв монастыра Глуховского о утискахъ и обидах людемъ о г вас діючьіхся, 
же вы тамъ в преречоной обители маетностяхъ на становиску зъ ласки нашой 
войсковой зростаючи, не такъ, якъ бы христіанинови правдивому належало и 
якъ сусідови з сусідомв подобает мешкати, але власне нібьі не едной вірьі 
будучи, горшей от неприятеля в поступкахъ своихъ справуетеся. Поневажъ 
неслыхаными своими вымислами и непотребными збытками великіе и 
незносные прикрости и тяжести людемъ чините, и оных побиваете, од чого 
многие подданые манастирские розбіглися, а и остатокъ ихъ не могучи 
стерпіти такого утиску и утеліежеяя мусит и добра свой покидавши, 
розоритися, чимъ от вас обители святой діется спустошене, в яком оны, 
господинъ отецъ шуменъ глуховский зо всеею братією, просили нашой 
рейментарской подпоры и заступленія. Теды мы, засылаючи сим листом 
нашимъ пилно и сурово под срокгим горловым войсковым иаданемъ при
казуєм ь вамъ, абысте од такихъ своихъ збытечних вымысловъ вытяганя 
власнихъ напитковъ и иншыхъ непотребных своевол конечне повстяглися и 
відаючи о такой волі нашой рейментарской и суровомъ приказаню скромне и 
статечне з людми вперед обходилися, а теперъ жибысте винныхъ и просту 
ныхъ товаришовъ, хто такіе збродні чинит межи собою, вынайшовши конечне, 
яко належит, покарали, щобы впред не важился того діяти. Кдыжъ если от 
тых своих збытковъ и своевол от сего времени не поскромитеся, а нас бы от 
преречоного господина отца ігумена глуховского м іла о тое на васъ другий 
разъ дойти скарга, теди велымо тихъ принципаловъ, которые над указъ нашъ 
смітимутприводъ до своеволі чинити сюда в Батуринъ отшукати и тутъ, яко 
проступцу и противника волі нашой, немилостиво кажем на горлі карати. 
Гнівную карност видаючи відаєм певне, же кождый з вас от своеволи и з 
бродены мусит поперестати.

Данъ в Батурині, генвара 21, року 1688.
2вишъ менованний гетман, рукою власною.

На зв. другого аркушу. На отамановъ Сердюковъ гроза гетманская.

ІР НБУВ. -  Ф. 1, -  Спр. 61911. -  №58. -  Арк 8. Оригінал.
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№63

1688, січня 21. Батурин -
Універсал Івана Мазепи Золотоніському монастиреві 
на володіння селом Слобідка Слюзчина з угіддями

1оаннъ Мазепа, гетманъ зъ Войскомъ ихъ царского пресвітлого величества 
Запорозскимъ.

Ознаймуемъ симъ нашимъ отвористымъ універсаломт вс ім т , кому 
колвекъ о томъ відати будетъ потребно, ижъ яко многіе въ Малой Россій 
обрітающіеся монастиры и обители въ горливомъ нашомъ заховуемъ респекті, 
такъ и сюю обитель монастирца Золотошского216 въ томъ же нашомъ міючи 
респекті, чинимъ оной вспартье наданьемъ селца, прозываемаго Слободка 
Слюзчина зъ прилеглыми къ тому жъ монастирку землями, лісами и луками 
слюзчинскими и зъ частью млина, зуполную власть даючи тымъ селцемъ 
владіти, и всякіе ужитки зъ людей и зъ млина отбирати. Которое то селце 
симъ yнiвepcaлoмъ тому монастирцу ствержаючы, такъ приказуемъ войту зъ 
громадными людми того селца, абы велебному господину отцу Іосифу 
Григорьевичи, игумену того монастирца, и по немъ будучимъ игуменомъ, 
отдавали всякое послушенство безъ отмовы, опрочъ козаковъ, въ реєстрі и 
службахъ козацкихъ знайдуючихся. Варуемъ теды и пилно приказуемъ, абы 
нихто, а меновиті панъ полковникъ Переясловскій, сотник Золотошскій и иные 
зъ старшины и черни не важился чинити прежречоному отцу игумену во 
владініи того селца и млина наименшоі перешкоды.

Данъ въ Батурині, генваря 21 дня, 1688 году.
Звышменованный гетманъ, рукою власною.

Архів Санкт-Петербурзького філіалу IPI РАН. -  К. 68. Копія.
О п у б л і к о в а н о : Акты ЗР. — Т. 5. — С. 215. — № 177.

№ 6 4

1688, лютого 1. Батурин. -
Універсал Івана Мазепи Іллі Рубцю, його братові Михайлові 
з сином Іваном на села і хутори у Стародубівському полку

1оанъ Мазепа, гетманъ з Войскомъ ихъ царского пресвітлого величества 
Запорожскимъ.

Всей старшині и черні Войска его царского пресвітлого величества 
Запрожского, а имяяно пану полковникові стародубовському, обозному, суді, 
асаулови полковым, сотником, атаманом городовым и селским зо всім т их 
товариством и кому колвек о том тепер і в потомніе часы відати надлежало, 
ознаймуемъ, поневаж панъ Илья Рубец з братом своим родным Михайломъ 
Рубцемъ, изъ сыном его Іваном через многое время в свойхъ огчистых и

120



дідичньїх маетностях и кгрунтах спорных, маючи трудность і великую 
турбацыю тепер за в^домомъ нашим у суду войскового енералного такую 
скутечную одеръжал росправу, же якъ старшому его брату Михайлу Рубцу з 
сынами половина, такъ и ему Ильі, зъ его синами ровная половина отделены 
быти мают во всіх отчистых маетностях и кгрунтах, именно в селищах и селах 
з млынами і з містцами на строенье млынов подобными в селі Курзнові, в 
слободке Плавні, в селі Бобкове, в сел і Браклові, в селищах Любечанах 
прозываемых Ляховыми, в Клюсовском Розі з бортнимъ деревом і в сел і 
Черноокові зо всіми сіножатями, угодями и приналежностями, якъ в 
ограничению давномъ міются оные. Теды мы стосуючися до той росправы и 
декрету судового и респектуючи на давніе і вірние его, пана Илли Рубца зъ 
его сынами у Войску Запорожском роненые услуги, якъ у звышъ выраженных 
кгрунтах, отделенную половину, такъ з особію в своей власности маючое село 
Истобки з млынами и зо всіми до него прислуш аючими кгрунтами, подлугъ 
наданных правъ и універсалом прошлых аятецессоров наших гетъманов симъ 
нашим універсалом ствержаем и при нем цалі заховуєм, о якой теды волі 
нашой відаючи, абы ему, Илій Рубцові из сыном его, якъ старшины и 
посполства Стародубовського полку нихто такъ брать оного ж Михайло і сынъ 
его Івань Рубцы не важилися в владіню розділенои половины с полных всіх 
отчистых добръ и свойхъ зособна власных якъ обширні выжей доложено ест 
і в заживанию з них пожитковъ жадной перешкоды и трудности чинити под 
виною в декреті судовомъ [положеного] и под суровымъ неотступнымъ 
каранемъ повагою сего уневерсалу нашого варуемъ и приказуемъ.

Данъ в Батурині 1 февруарія, 1688 рокуа.
Звишменоваяный гетманъ, рукою власною.
К сел копій Василій Рубецъ руку приложивъ, а подленной к себе принявъ.

ІРНБУВ.-Ф. 1,50519 (Лаз. 3 .-А рк. 144). Копія.
ЦДІАК України. -  Ф. 57. -  Оп. 1. -  Спр. 113. _ Арк 608. Копія без зазначення числа.
Там само. -  Ф. 208. -  Оп. 1. -  Спр. 1. -  Арк. 13. Копія з датою 7 лютого.

№ 6 5
1688, лютого 9. Батурин -  

Універсал Івана Мазепи Київському Межигірському 
монастиреві з підтвердженням його маетностей

1оанъ Мазепа, гетманъ зъ Войском ь ихъ царского пресвітлого величества 
Запорозкимъ.

Всей старшині и черни Войска ихъ царского пресвітлого величества 
Запорозского, меновиті, паномъ полковпикомъ Кіевскому и Переясловскому, 
обознымъ, судьямъ, асауломъ полковымъ, сотникомъ, атамонъ, войтамъ, 
бурмистромъ, и в с ім ^  такъ товариству старшому и меньшому, яко и

а Далі в тексті дописано: У подлинное/ подписано тако.
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посполитымъ людемъ, въ тыхъ полкахъ найдуючимся, и кому бы колъвекъ о 
томъ в'Ьдати належало, ознаймуемъ, ижъ зычачи мы усердно, зъ повинности 
нашей христіянской, абы подъ превысокою державою пресв'Ьтл'Ьйшихъ и 
державн'Ьйшихъ монарховъ нашихъ, ихъ царскаго величества, яко иншіе вси 
оби тел і Кіевскіе, такъ и Святоспаскій общежителный монастыръ 
Межигорскій Кіевскій217, а въ немъ и братія мешкаючая, за рейменту нашего 
гетманского, въ своихъ добрахъ жадного нарушенья не узнавали, а овшемъ, 
для помноженья хвалы Божой, тое святое мЪстцо по многихъ руинахъ 
военныхъ, въ большую щоразъ обфитость розширялося, Bct ихъ добра 
монастирскіе, такъ покупленые, яко и отъ побожнихъ фундаторов и отъ 
антецессоровъ нашихъ, бывшихъ гетмановъ, къ тому м^стцу святому наданые, 
именно: село Чернинъ218 зъ озерами Кохаровскими и Ясногородскими, и зъ 
островомъ Новики называючимся, подъ тымъ же селомъ Чернинымъ, млинъ 
въ городі ОстрЪ на Юсковой греблі стоячій, купленый, половину млина на 
р1щЪ КоторЪ отъ Василя Петличного лекгованую, ту тежъ рудни, перевозы, 
млины, пасЬки, хутори, сады, дубровы, л1юы, боры, отчину медовую, поля, 
сЪножати, озера, луки, дворы и двориска въ Переясловлю219 и по рознихъ 
м'Ьстцахъ на сегобочномъ и тогобочномъ краю Днепра найдуючіеся, якъ ся 
въ co6t мають власностью и границами, подлугъ грамотъ монаршихъ, давныхъ 
ун'Ьверсаловъ гетманскихъ и всякихъ правь имъ служачихъ, повагою сего 
универсала нашего утверждаемъ, и въ зуполномъ владенью своемъ оные всі 
м^ти, и зъ нихъ проходячіе всЪ пожитки заживати перевелебному въ Богу 
господину отцу Феодосію Васковскому, игуменови теперешнему и по немъ 
наступаючимъ, зо всею братією того святого м^стца, поліщаемь. Въ чомъ 
всемъ абы жаденъ зъ старшины и всехъ обывателей полку Киевского и 
Переяславского, также и нехто інший не важился помішеному м^стцу святому 
жадной перешкоди и трудности чинити, симъ нашимъ писаніемь варуемъ. 
Войтъ засъ Чернинскій и вся тамошняя громада, жебы подлугъ давняго 
звычаю, належитое во всемъ послушенство такъ самому отцу игуменови 
Межигорскому зъ братією, яко и отъ него высланымъ отдавали безъ жадного 
спротивенства, пилно упоминаемъ и приказуемъ.

Данъ въ Батурин^, 9 дня февраля, 1688 року.
Звишъименовапный, гетманъ рукою власною.

Архів С.-ПетербурзЬкого філіалу IPI РАН. -  К. 68. Копія.
О п у б л і к о в а н о : Акты ЗР. -  Т. 5. -  С. 216-217. -  N- 179.
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№ 6 6
1688, лютого 9. Батурин. -  

Універсал Івана Мазепи синові колишнього 
прилуцького полковника Лазаря Горленка Дмитрові 

на прибутки з його власних млинів на річці Удай 
“до ласки войсковой”

Іоань Мазепа, гетмаїгь з Войскомъ ихъ царского пресвітлого величества 
Zaпopoзcким.

Всея старшині и черні Войска их царского пресвітлого величества 
Zaпopoxкoгo, а меновите пану полковникови прилуцкому, старшині полковой, 
сотником, атаманом и всему того полку товариству, войтомъ и всему пос- 
полству ознаямуемъ: ижъ особливый респектъ нашъ, маючи на 2начные в 
Войску 7апорозском услуги небожчика Лазара Горленка, бывшого полковника 
прилуцкого, до якихъ и сына его п. Дмитріа Лазаревича приохочаючи, 
позволяемъ оному до ласки нашой войсковой з млыновъ его власных на реці 
Удай на греблі Подиской о чтырохъ колахъ стоячих вс іх в  приходячых 
розміровьіх пожитковъ, то ест ис части на войско належное заживати. Теды 
абы нихто з старшых и меншых не важился ему в отбіраню гыхъ розміровв 
жодной чинити перешкоды, пилно м іти хоч ел/, а селяномъ тодискимъ 
приказуемъ, жебы тую греблю, кгды того потреба укажет, посполитых 
шарваркомъ чатили, и хто тамъ нижей преречоной греблі Подиской езы 
позабиват, позволяемъ оные пороскидати и вперед жебы нихто не см ілв ихъ 
стройти особливе рейментарско под певною на войско виною приказуемъ. Кды 
жъ овые езы воду къ греблі вспираюг и тым до молотя чинят перешкоду.

Данъ в Батурині, февраля 9, року 1688.
Zвишъмeнoвaнный гетман, рукою власною.

ЦДІАК України. -  Ф. 1407. -  Оп. 4. -  Спр. 15. -  Арк. 1. Копія з оригіналу.

№67
1688, лютого 12. Батурин. -  

Універсал Івана Мазепи про підтвердження прав 
Глухівського дівочого монастиря 

на село Береза

Іоаігь Мазепа, гетманъ з Войскомъ г..л> царского пресвітлого величества 
Запорозким.

Всей старшьіні й черні Войска их царского пресвітлого величества 
Запорозкого; особливе пану полковнику ніжиискому, сотнику глуховскому, 
атаману городовому, войтови и всімт обывагелемъ так в самым Глухові, яко 
й по селах того уезду зостаючимъ, ознаймуемъ. Ижъ заховуючие мы сга- 
родавное право монасть/реви девичому Глуховъскому служачое ненарушне:
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мислеще тепер того монастяра законници под завідованем ку правленем 
превелебноя в Бози его мил[остивой] госпожі Магдалины Марии ігумений 
монастьфя Киево-Печерского девичего родителски її добродійки нашоя 
заставати мают заховуєм село Березу в том же Глуховъскомъ уезді 
наядуючоеся зо всіми до него приналежностями и симъ універсалом новымъ 
оное ствержаемъ, отякойтеды волі нашоя реймеятарскоя відаючьі, абы ніхто 
з старшины и всякого стану людей глуховских не важился, якъ самой ей 
мил[ости]: Госпожі ігумений родителці нашоя, такъ її от ней будучоя в 
монастьфі девичем Глуховском старшой з сестрами в держаню поменеяного 
села Березы її в заживеню з него всяких пожитковъ жадной наймеяшоя 
чинити перешкоды войт зас її вся громада Березовские, жебы во всем подлуг 
жадного звычаю належитое послушеяство до преречоного монастира 
Глуховского девичего неотмовне завше отдавали в тое пилно сим нашим 
універсаломь упоминаемъ й приказуемъ.

Даяв Батурині, 12 февраля, 1688 року.
Звишменоваяный гетман, рукою власною.

На арк. 2: Сей універсал ясновелможного его милости пана гетмана Иоана 
Мазепи. Тепер нам пилно потребны.

Перед текстом справи написано: № 2364

ЦДІАК України. -  Ф. 149. -  Оп. 1. -  Спр. 8. -  Арк. 1. Оригінал.
РДАДА. -  Ф. 248. -  Оп. 1. -  Спр. 1814. -  Арк. 362 зв.-ЗбЗ. Копія.
О п у б л і к о в а н о : Генеральное следствие о маетностях Нежинского полка. -  С. 361-362. -  

№ 171.

№ 6 8

1688, березня 15. Батурин. -  
Універсал Івана Мазепи отцю Іоану Стефановичу 

на право засипати греблю на річці Кистерка 
і побудувати млин

1оанъ Мазепа, гетманъ з Войскомъ ихъ царского пресвітлого величества 
Запорозкимъ.

Ознаймуемъ симъ нашимъ писашемъ, кому бы о томъ відати належало, 
особливе пану полковникові Войска их царского пресвітлого величества 
Запорозкого, стародубовскому, сотникові шептаковскому, атаманом 
городовому Кимстерскому, ижъ супліковал до насъ честній господинь отецъ 
Иоанъ Стефановичъ, презвитеръ святого мученика Гоергія Кистерскіи, просячи 
ласки нашой на вспарте своего убожества пофундоваты млинокъ на річце 
Кистерци220 своею працею и коштомъ. Теди ми, принявши его господина 
слушную у той прозбу, имаючи довуди з донесеня, же никому (: якож того и 
варуемъ абы никому такъ знизу, яко и зверху річки не было перешкоды :) такъ 
в нивю и в сіножателъ около берегов не учинится шкода, позволяемъ ему ощу, 
ведлугъ потужности річки, заняти и засипати греблю и на оной млинокъ
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пофундовати, в котором землю и фондиванію абы ніхто такъ изъ старшини, 
на кои черни не былъ перешкодою, симъ листом нашимъ з подписом руки 
власной и притисненемъ печати войсковой міти хочем и реиментарско.

Дань в Батурині, року 1688, марта дня 15а.
Вишъименованний гетманъ рукою власною6 .

На звороті: Таковий подлинний фундушъ по засвідітелевованіи от 
коммисій принялъ катедри епископской черниговской.

ЦЦІАК України. -  Ф. 57. -  Оп. 1. -  Спр. -  82. -  Арк. 778. Копія.

№ 6 9
1688, березня 17. Батурин. -  

Універсал Івана Мазепи Ніжинському 
Красноостровському монастиреві 

на село Мильники

Іоань Мазепа, гетманъ з Войскомъ ихъ царского пресвітлого величества 
Запорозским.

Ознаймуемъ симъ нашим писаиемъ всей старшині и черні Войска их 
царкого пресвітлого величества Запорозкого, а меновите пану полковникови 
Нежинскому, старшині полковой, сотником, атаманом и всему товариству, 
войтомъ, бурмистромъ и в^ м ъ  посполитымъ людем и кому колвек о томъ 
відати надлежит. Ижъ превелебный в Богу господинъ отецъ Калистъ 
Козловский. шуменъ монастыра Рожества Пресвятой Богородици Ніжинского 
и вся братия тамошняя. Доносили намъ по килкократ не в Погребахъ своих 
монастырских великую оскудност прекладаючи тое же перед часы містечко 
Дівица Солтикова221 з своими присюлками прислушало ихъ обьітелі, иж 
просили нашего собі рейментарского респекту, чимъ бы моглы недостаток 
свойвсперты, теды любо мы містечка того, яко самого имъ не привернулисмо, 
такъ и з сюлъ до него належнихъ жадного для всегдашнихъ тамошнихъ 
міскихь росходовъ неотлучилисмо, одпакъ яко иншымъ святымъ містцам 
звыкла нашого оказиватися прихилность, такъ и на преречоный монастыр 
НЄжинский, маючи особливый нашъ взгляд и прошеніа ихъ превелебного отца 
ігумена о всей братіи тамошныхъ, не оставивши, надаемъ вновъ имъ селце 
Мылники в ключу Ніжиііском 'ь над рікою Остремъ лежачое для уставичной 
в молитвахъ щоденныхъ хвалы Божой и для вспартья нуждъ монастырских 
зачимъ, абы ему отцу ігумену и в^ м ъ  закояникомъ монастьтра Ніжинского в 
владіню того селца и в привлащеню з него належитыхъ пожитковъ нихто з 
старших и меншых не важился чинити перешкоди и трудности, пилно міти 
хочемъ, а войтъ з посполитыми людми села Мылныковъ, жебы помененной

а Далі в тексті дописано: В подлинном подпись.
6 Після підпису в колі написано: М істо печати.
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обьітелЄ вшелякое оддавали послушенство приказуемъ, тое однакъ варуемъ, 
абы козаки в том сєлЄ мешкаючие при своих козацких волностях ненарушне 
зоставали.

Данъ в Батурине, марта 17, року 1688.
Звышъменоваяный гетман, рукою власною.
ЦДІАК України. -  Ф. 145. -  Оп. 1. -  Спр. 26. -  Арк. 1. Оригінал.
Там само. -  Ф. КМФ-7. -  Оп. 2. -  Спр. 35. -  Арк. 108-109. Мікрокопія.
РДАДА. -  Ф. 248. -  Оп. 1. -  Спр. 1814. -  Арк. 108-109. Копія.
О п у б л і к о в а н о : Генеральное следствие о маетностях Нежинского полка. -  С. 109-110.

№70

1688, березня 27. Батурин. -  
Універсал Івана Мазепи значному війському товаришеві 

Михайлові Миклашевському на спорудження млина

Іоань Мазепа, гетманъ з Войскомъ іхт> царскаго пресвЄтлаго величества 
Запорожскимъ

ВсЬмъ, кому бы колвекъ вЄдатьі належало, меновите пану полковнику 
нежинскому, сотникови глуховскому, атаману зо всЄм товариствомъ, 
городовому, войтови всЄм обивателем, так мЄскимь глуховскимъ, яко и 
сЄлскимь уезду тамошного, ознаймуемъ, ижъ респектуючи мы на годность и 
значніе працы и услуги от давних часъ в Войску Запорозкомъ роненніе пана 
Михайла Миклашевского, товариша значкового войскового, повелЄваемь ему, 
подлуг своего намЄреііія на реідЄ Есмане в пригожом мЄстду вишей 
Кочережского ставу против Кубарова и Майкова греблю займати и на ней 
млинъ постройвши своймъ коштом всЄ пожитки на себе до ласки войсковой 
отбирати; аже монастира святых апостолъ Петра и Павла глуховского кгрунта 
на томъ урочищы помененномъ прилеглы к едному берегу. Теды для того не 
мають отцеве законники того монастира преречоного перечити, уважаючи тое 
же и к йхъ млиновимъ берегамъ монастирскимъ не без того, щоб не мЬли где 
колвекъ в кгрунта владзи войсковой приточитися и прилегты. Зачимъ в Ьдаючи 
о таковой нашой рейментарской волЄ, абы нЬхто, такъ з духовного стану, яко 
з обивателей всЄх ь  глуховскихъ не важился ему п.Миклашевскому тепер в 
займоваяшо на помененномъ мЄстду греблЄ, и фундованню млына, а потомъ 
в заживанню з него всЄхь пожитковъ найменшой чинити перешкоды и 
трудности; повагою сего уневерсалу варуемъ и пилно приказуемъ.

Данъ в Батурине 27 марта 1688 рокуа.
Звышъменованный гетманъ, рукою власною6.

ЦДІАК України. -  Ф. 51. -  Оп. 3. -  Спр. 1692а. -  Арк. 78. Копія.
ІР НБУВ. -  Ф. 1, 50676 (Лаз. 6/1. -  Арк 47). Копія.

а У рукопису дописано: В подлинномт подписано по сему.
6 Після підпису в колі написано: МЄсто пенати рейментарскои.
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№ 7 1
1688, квітня 24. Батурин. -  

Універсал Івана Мазепи миргородському протопопові 
Леонтієві Филиповичу на спустіле село

1оанъ Мазепа, гетмаїгь з Войскомъ іхь царского пресвітлого величества 
Запорожскимъ.

Пану полковникови миргородскому, сотникови, атаманови городовому зъ 
товариствомъ, войгови и всімь обивателемвъ Миргороді найдуючимся, и кому 
колвекъ о томъ відати належало бъ, ознаймуемъ, ижъ маючи мы въ себе от 
певних з сторони людей и от многихъ при боку нашомъ зостаючих особь, такое 
залеценъне, же пречестния отець Леонтия Филиповичъ, протопопъ 
миргородскій, якъ в церковних призвойтихъ порядкахъ статечне и побожне 
справуется, такъ и намъ, рементарови, своею пріязною есть зичливій; зъ тих 
респектовъ надаемъ ему селце, спустілое через войни протліє давніе в уезді 
Миргородскомъ, Кибинці222 и позволяемъ в ономъ до ласки нашой войсковой, 
як зъ тихъ людей тяглих (юпрочъ Козаков:), що тепер найдутся житломъ тамъ, 
послушенство міти. Такъ еще вновь зъ колко будеть можно людей осадивши, 
оними владіти, въ чомъ всімь, абы ему, отцу протопопі миргородскому, ніхто 
зъ старшини и черни полку Миргородского не важился жадной перешкоди и 
трудности чинити. А ж ителі помененного селца Кибинецъ, жебы оному 
належитое во всемъ послушенство отдавали, пилно жадаемъ и приказуемъ.

3 Батурина, 24 д[ня] апреля, 1688а.
Звишъменоваянш гетманъ, рукою власною.
Товарішь полку Миргородского Іосифь Леонтіевь.
С подлиннимсводилъ писар сотні Миргородской Трофим Михайловъ тр.
Полковникъ Миргородский Павелъ Апостолъ

РДАДА. -  Ф. 248. -  Оп. 1. -  Спр. 1809. -  Арк. 158. Копія з оригіналу.
ЦДІАК України. -  КМФ 7. -  Оп. 2. -  Спр 7. -  Арк 158. Мікрокопія.
ІР НБУВ. -  Ф. І, 8476. -  Арк. 203-204. Копія з копій.
Там само. -  Ф. І, 58142. -  № 14. Копія.
Там само. № 22. Копія з датою 23 квітня 1688 р.
Оп убл іковано : Генеральное следствие о маетностях Миргородского полка // Труды 

Полтавской ученой архивной комиссии. Вып. 9. -  С. 163-164. -  № 6.

№ 7 2
1688, травня 3. Батурин. -

Універсал Івана Мазепи Іванові Фаєву і Тетяні Фаєвій 
з сином Григорієм на спадкові маєтності

1оанъ Мазепа, гетманъ з Войскомъ ихъ царского пресвітлого величества 
Запорожскимъ.

а У рукопису дописано: Въ подленномъ подписано.
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Ознаймуемъ симъ нашимъ писашемъ кождому, кому бы о томъ видати 
належало, меновите пану полковникові Войска ихъ царского пресвітлого 
величества Запорожского стародубовскому, сотникомъ, атаманомъ и всему 
войсковому, а особно того полку товариству старшому и меншому, ижъ видячи 
мы достойную блаженія памяти великого государя царя и великого князя 
Алексія Михайловича всея Великія и Малія и Білія Россій самодержца его 
царского пресвітлого величества грамоту небожчикомъ Павлу и Марцу 
Хваевимъ, товаришемъ войсковимъ, на ихъ отчизни кгрунта и млины в 
певънихъ ограниченьяхъ по універсалахь антецессоровъ нашихъ наданную, 
которіе то добра теперъ по смерти ихъ сукцесіею Ивану Павловичу Фаеви и 
Макария Фая, небожчика, ж ен і Татіяни Фаевой, вдове з потомкомъ ей 
Григор1емъ Фаевимъ належит, велілисмо видать сей нашъ yнiвepcaлъ на всі 
ти ихъ грунта отчизни, то есть на пустошки Торки, Новоселки, Обрубъ, от 
вековъ Хваевщина прозиваемій, имъ Хваемъ правомъ дідизни и отчизни 
приличніи з млинами, з деревомъ бортнимъ, з сіножатми и зо в^ м ъ  в тихъ 
грунтахъ угодіями и всемъ же універсалі нашомъ позволяемъ всякіе з 
описаннихъ тихъ грунтовъ пожитки и доходи, такъ пану Ивану Павловичу 
Фаеву, яко и Тетяні Макарисі Фаевой з синомъ ей Григор1емъ Фаемъ в свое з 
обополную отбирать диспозицію и яко своимъ власнимъ добримъ владеть и 
пожитковать из тяглихъ людей (не чепаючи козаковъ, которіе при своихъ 
волностяхъ быть повинни) такъ роковіе чинши, яко и належитое послушенство 
на тихъ кгрунтахъ селами осЬлихъ отбирать и на свой пожитокъ оборочати 
всякомъ прето заживанню в ^ х ъ  тихъ вишъпомянутихъ добръ, аби 
помененнимъ особамъ жадной и найменшой такъ з старшини, яко и черни не 
чинилы перешкоди и укривженье до нашой войсковой ласки, а войти тамошніе 
з громадами своими належитое отдавали имъ послушенство, симъ листомъ 
нашимъ з подписомъ руки власной и притисненьемъ печати войсковой варуемъ 
и под неотпустнимъ караньемъ приказуемъ.

Данъ в Батурині, мая 3, року 1688а .
Звишъменованный гетманъ, рукою власною.
Сію копію свидітелсгвованна и с подл^нимъ сходна.
Бунчуковий товаришъ Федоръ Дублянскій, писарь полковой Петръ Косачъ.
ЦДІАК України. -  Ф. 1235. -  Оп. 1. -  Спр. 1250. -  Арк. 400-402. Копія з копії.

№ 7 3
1688, травня 8. Батурин. -  

Універсал Івана Мазепи значному товаришеві 
Дмитрові Ж урману на село Задубення 

з млином-вешняком

1оанъ Магепа, гетманъ /,ъ Войскомъ ихъ царского пресвітлого величества 
гапорожскимъ.

а У копії дописано: Въ копій тако
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Пану полъковникови стародубовъскому, сотшкомъ, атаманомъ, так же 
войтом, бурмистромъ и вс^мъ, кому того видати будетъ належало, ознаймуемъ 
симъ нашимъ писанъемъ, ижъ респектуючи мы на давніе въ Войску 
Zanopo3KOMb услуги значного товариша пана Дмитра Журмана, обогного 
полку Стародубовского, надаємо ему село, в ключу Стародубовскомъ найду- 
ючоеся, меновите Задубенъя з млином-вешнякомъ в томъ же селі стоячомъ, 
до ласки нашой. Міти теди хочемъ и приказуемъ, абы оному яко z старшини 
и черни жаденъ въ отбиранъю всЪхъ пожитковъ z того млина и в обладанъю 
села ніхто не важилъся, видаючи о такой волі нашой, быти перешкодою, такъ 
абы и посполство, в томъ помененъномъ селі найдуючоеся, гвычайиое отдавали 
послушенство.

Данъ в Батурині, мая 8 д., року 1688а .
7ъвишъменованшй гетман, рукою власною.

ІР НБУВ. -  Ф. I, 59432. -  Арк. -  1. Копія
РДАДА. -  Ф. 248. -  Оп. 1. -  Спр. 1813. -  Арк. 188. Копія.
Опубліковано : Генеральне слідство про маєтності Стародубського полку І І Український 

архів. -  Т. 1. -  С. 147.

№74
1688, травня 8. Батурин. -  

Універсал Івана Мазепи про надання місту Борзна 
військової частини з прибутків Чепелівського млина, 

що на річці Тур

Іоань Мазепа, гетманъ з Войскомъ ихъ царского пресвітлого величества 
Запорозскимъ.

Пану полковникови черниговскому, сотникови березенскому, атаману 
городовому и всімь, кому бы колвекъ о томъ відати належало, ознаймуемъ, 
ижъ склонившись ми на занесенную до насъ прозбу пана войта и всіх мещанъ 
березинскихъ для подпартя их расходовъ и недостатковъ м кскихъ, надаемъ 
до ласки нашой войсковой в млині Чепелевском, которій Красовскій держалъ, 
перед тимъ, на реці Турі223 с трохъ колъ часть войсковую всіхт пожитковъ 
и тое наше наданне симъ выразнимъ yнiвepcaлoмъ ствержаем ь, в чомъ абы 
имъ помеченному войтови и мещанамъ березинскимъ, яко самъ панъ 
полковникъ черніговскій224, такъ и ніхто з старшини полковой, и з товариства 
войскового не чинили жадной и наимепшой перешкоди и трудности, пилно 
варуемъ и приказуемъ.

Данъ в Батурині, 8 мая, 1688 року.
Звишъменованний гетманъ, рукою власною.
З подлінним сводилъ гшсаръ сотений березинский 1ванъ Рудановскій.

ЦДІАК України. -  Ф. 1235. -  Оп. 1. -  Спр. 1248. Копія з копії.

а Далі в копії дописано: В подленном подписано.
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№ 7 5
1688, травня 8. Батурин. -  

Універсал Івана Мазепи значковому товаришеві 
Михайлові Мархленку про підтвердження прав 

на село Артюшкове

1оанъ Мазепа гетманъ зъ Войскомъ ихъ царского пресвітлого величества 
Запорожскимъ.

Пану полковникові стародубовскому, обозному, судіим, асаулові полку 
тамошнего и всім ь, кому о томъ відати надлежитъ, ознаймуемъ симъ 
універсалом!» нашимъ, ижъ поглядаючи мы на давные в Войску Запорожскомъ 
услуги пана Михаила Мархленка, значкового въ полку томъ войскового 
товарища заховуемъ при немъ село Артюшково къ успартю его домовому, яко 
теды мітьі хочемъ, абы ему нихто до ласки нашей жадное не важился чинити 
перешкоди, такъ и посполитымъ тамошнимъ жителемъ, окромъ козаковъ, 
всякое належитое послушенство отдавали ему пану Михаилі реиментарско 
приказуемъ.

Данъ въ Батурині, мая 8 дня, року 1688а.
Звишъменованный гетманъ, рукою власною6.
Свидетелствовали:
Хоружий полковий Григорій Савитцкий
С подлинного читал вахмистр 1ванъ Ващинский
Таковъ подлінпий універсал по засвідітелствованию от комисіи знач

ковий говаришъ 1ванъ Михаленко принялъ і роспісался.
ЦДІАК України. -  Ф. 57. -  Оп. 1. -  Спр. 78. -  Арк. 833. Копія з заголовком: Значкових 

товарищей Івана и Петра Мархаленков.
РДАДА. -  Ф. 248. -  Оп. 1. -  Спр. 1813. -  Арк. 108. Копія.
О п у б л ік о в а н о :  Генеральне слідство про маєтності Стародубського полку // Український 

архів. -  Т. 1. -  С. 99-100.

№ 7 6
1688, травня 8. Батурин. -

Універсал Івана Мазепи осавулу Григорієві Зарудному 
на село Слобідка і дві долі прибутку в млині Квітчиному, 

що на річці Хорол

1оанъ Мазепа, гетманъ з Войскомъ ихъ царского пресвітлого величества 
Запрожскимъ

Всей старшині и черні Войска ихъ царского пресвітлого величества 
Запорожского,а меновите пану полковникові миргородскому, старшині

а Далі в тексті дописано: В подлинномъ тако.
6 Праворуч після підпису в колі написано: М істо печати.
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полковой, сотникомъ, атаманом и всему того полку товариству, а особливе 
дозорцю нашему над млинами зостаючому и вс'Ъмъ, кому колвекъ о томъ 
відати надлежигъ, ознаймуемъ симъ машимъ писаниемъ, ижъ яко каждого в 
Войску Запрожскомъ заслуженного человека звиклисмо ласкою нашею 
реиментарскою оглядати, таково на пана Григория Зарудного, асаула полку 
Миргородског о працовитие услуги войсковие и респектуючи надаемъ ему селце 
Слободку225 и Д В І Д О Л І мучние в млині КвЬтчиномъ и в особливой К Л І Т Ц І  

ступи на реці Хоролі226, также стоячие для вспартя домових потребъ и 
позволяемъ до ласки нашой войсковой, яко ж  тимъ селцемъ владі™ , такъ из 
млиновъ приходячихъ розмірових пожитков належитіе части войсковое 
заживаты, теды міти хочемъ, абы нихто з старшихъ и меншихъ пререченному 
п.Зарудному в держанню мененноя слободки і в отъберанню млиновихъ на 
войско належнихъ розм1фовъ не важился жадной чинити перешкоди. А 
войтові і всей громад^ того селца Слободкы приказуемъ, жебы ему вшелякое 
без спреки отдавалы послушенство, варуєм. Однакъ тое абы козаки в оной 
Слободці мешкаючіе зоставали при своей у козацкой волности.

Данъ в Батурині, мая 8 д[ня], 1688 рокуа.
Звишъменованний гетманъ, рукою власного6 .
Полковой судья Матвей Лаховичъ 
Полковий писаръ 1оанъ Чарнышъ 
Свідителствовалт старший канцелярист Пищемука

ІР НБУВ. -  Ф. I, 58142. -  Арк. 2. Копія.

№77
1688, травня 19. Батурин. -  

Універсал Івана Мазепи Переяславському полку 
з наказом не вступати в село Іванків, що належить 

Київському Печерському жіночому монастиреві

Іоанігь Мазепа, гетман зъ Войскомъ ихъ царского пресвітлого величества 
Запрозским.

ВсЪмъ, кому колвекъ о томъ відати належало, особливо пану пол- 
ковникови переяславскому зо всею его полковою старшиною, сотникомъ 
баришпольскому и баришовскому, атаманомъ городовымъ и селскимъ войтомъ, 
и всімь такъ товариству, яко и посполитымь людемъ, въ томъ полку 
Переяславскомъ зостаючимъ, ознаймуемъ, ижъ превелебная госпожа Марія 
Магдаліна, ігуменія монастыря дівичого Печерского, наймилыи ая родителька 
и добродійка наша, одержавши от пресвітлійш ихт и державнійшихт 
великихъ государей и великой государыни благовірной царевны, ихъ царского

а Далі в рукопису дописано: На подленнол* тако.
0 Після тексту праворуч у колі написано: М істо гетманской печати.
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величества милостивую жаловалную грамоту, як на иншіе свои монастьірскіе 
добра и угодья, такъ и на село Иванково зо всіми до него приналежностями, 
прекладала намъ тое, ижъ що есть кгрунтовъ, к тому селу Иванкову, якъ до 
громади тамошней, такъ и до дворца здавна належных, тыи кгрунты козаки 
тамошніе иванковскіе на свой пожитковъ одыймують, а другіе кгрунты 
обыватели барьішпольскіе насилно къ собі приворочаютъ, поля зъоруютъ, 
сіножати скошують, не маючи собі на то жадного слушного права: въ чомъ 
прошла нашое обороны. Теды мы, видячи такую монаршой грамоты твердость 
и повагу, зъ умыслу черезъ сей нашъ универсалъ пилно упоминаемъ и при
казуємо абы иванковские козаки, конечні своими кгрунтами контентуючися, 
въ тые до дворца и до громады належныи кгрунты не втручалися; такъже и 
боришпольскіе, на своихъ власностяхъ перестаючи, абы полей иванковскихъ 
не зъорывали и сіножатей не скошивали, и отъ сего часу скошивати не сміли, 
под суровымъ караньемъ, которое каждого воли нашой противного не минетъ.

Данъ в Батурині, 19 мая, 1688 року.
Звышъменованный гетманъ, рукою власною.

Архів Санкт-Петербурзького філіалу IPI РАН. -  К. 68. Копія
О п у б л і к о в а н о : Архив ЗР -  Т. 5. -  С. 2 17- 218. -  № 181.

№ 7 8
1688, травня 21. Батурин. -  Універсал Івана Мазепи 

Новгородському Спаському монастиреві на гатіння греблі 
Киріївської для переїзду і побудови млина

1оанъ Мазепа, гетманъ з Войскомъ их царского пресвітлого величества 
Запорожскимъ.

Ознаймуемъ сим нашим всім, кому того відати будет потреба, писанем, 
меновите пану сотникови сосницкому, атаманови городовому з товариством, 
также войтови и всему посполству тамошнему, иж постерегаючи мы, абы в 
наданню містцам святым не діялася крывда, яко то и в належачой греблі з 
млынами до монастыра всемилостивого Спаса Новогородского227, Киріевской, 
сим нашым приказуєм універсалом, абы тые, которые издавна до гаченя греблі 
тоей належали села, и тепер за данем знати для своего выгодного переізду и 
для млыва в тых млынах, все были без жадного вымовленя до гаченя греблі 
Киріевской готовили, в чом абы досит волі нашой чинилося, и повторе 
приказуєм.

Данъ з Батурина, мая 21, року 1688.
Звишменованний гетман рукою власною.

ЦДІАК України. -  Ф. 57. -  Оп. 1. -  Кн. 27. -  Арк. 730-808. Копія.
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№ 7 9
1688, травня 24. Батурин. -  

Універсал Івана Мазепи Спиридонов.і Ширяю 
на село Синин

Іоань Мазепа, гетманъ з Войскомъ их царского пресвітлого величества 
Запорожскимъ.

Пану полковнікові стародубовскому зо всею его полковою старшиною, 
такт же сотнікомь, атаманомъ и всімь обывателемъ тамошнимъ ознаймуемъ, 
иж з певних респектовъ и причинъ надаемъ в завідованье и въ уживанъе до 
ласки нашей войсковой селце, Сининъ прозиваемое, п. Спиридонови, обы- 
вателеви стародубовскому. Відаючи теди о таковой нашой вол і абы ему 
помененому Спиридонови в держаню того преречепого села, и в отбыраню з 
него от тяглих людей (:опрочъ козаковъ:) всякого послушенства не важился, 
якъ самъ панъ полковник стародубовскій, такъ и нихто з обывателей тамошних 
жадной и найменшой чинити перешкоди, пилно міти хочемъ и приказуемъ.

3 Батурина, 24 мая, 1688а.
гвишъменованний гетман, рукою власною.
Обозний полъковый старод. Афанас Есимонътовский
Судіа под.старод. Николай Ханенко тр.

ІР НБУВ. -  Ф. I, 54222 (Лаз. 16. -  Арк. 291). Копія
РДАДА. -  Ф. 248. -  Оп. 1. -  Спр. 1813. -  Арк. 95. Копія
ЦДІАК України. -  Ф. 51. -  Оп. 3. -  Спр. 1424. -  Арк. 33. Копія з датою 26 травня.
Там само. -  Ф. КМФ-7. -  Оп. 2. -  Спр. 29. -  Арк. 95. Мікрокопія.
Опубліковано : Генеральне слідство про маєтності Стародубського полку І  І  Український 

архів. - Т. і. -  С. 92-93. ^  -  Ш  ~ Т -  Л* Ш ,  ~ С

№ 8 0

1688, травня ЗО. Батурин. -  
Універсал Івана Мазепи Золотоніському монастиреві 

на сіножаті і поля

Іоаннь Мазепа, гетманъ з Войском их царского пресвітлого величества 
Запорозскимъ.

Вамъ п.сотникови Золотоноскому, атаманови городовому і войтові 
тамошнему, также старшому і меншому товариству і всім ь тоей сотн і 
посполитим обивателем ознаймуем, ижъ бивши тут в Батурині велебъний 
господинь отець. Іосифь Григоріевичь, ігумень монастиря Золотоноского 
прекладаль намь ігуменемь всеей своей братий на вас скаргу: же ви в

а У копії дописано: У подлинномъ подпись таков.
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монастирскіе их кгрунти, прозиваемие Савчанокие, нашим универсалом 
отвержение, втручаєтеся, наво[...], а вси на них будучие, а до обители их 
належачие пустошите; такъ и сіножати им прислуш аючие; на поля пахатніе 
собі зоруете, в чом: онъ отецъ игуменъ з братією просили нашого реимен- 
тарского заступлення. Теди ми прозбу их принявши, пилно приказуемъ вам, 
абисте в тие их власние монастирские кгрунта не важилися вступовати овсовъ 
пустошити и сіножате их зорувати и жадно// кривды помененному святому 
монастирцу чинити, а щоби онъ отецъ ігумеї-гь помененного монастира 
Золотоноского з братиею не поносячи в своих монастирских добрах от вас 
наименшой шкоди болшей намъ своими скаргами не докучалы.

Данъ з Батурина, мая ЗО д., року 1688а.
Звишименованний гетманъ, рукою власною6 .
С подленнымъ свидетелствовалъ ротной квартермейсторъ Тере/пей 

Перепелкын.
Такову подленну с комиссии ревизиялной к себі обратно принялъ, а на 

сей копій роспісался Красногорского Золотоноского моностира экономъ 
ієромонах Елиссей.

ЦДІАК України. -  Ф. 57. -  Оп. 1. -  Спр. 221. -  Арк. 8. Копія.

№ 8 1

1688, травня 31. Батурин. -  
Оборонний універсал Івана Мазепи Березні 

від переїжджих через місто

П ресвітлійш ого и державнійшего великого государя его царского 
пресвітлого величества Войска Запрожского гетман Иоан Мазепа.

Его ж царского пресвітлого величества Войска Запорожского всей 
старшині и черні, а особливе переежаючим всякого чину людемъ и кождому, 
кому о томъ відати належить ознаймуемъ, ижъ донеслося намъ відати, что 
многіе переежаючіе чрезъ городъ Березную228 люде, не иміючи нашого 
гетманского виразного подорожного листа, доправляется з битечних кормовъ 
и напоевъ. Подводи и проводники самоволие беруть и многіе чинять збытки, 
через що тамошнимъ людемъ не меншое наносится утяжение и нищета, яко 
теди не слушне тое діеся, такъ ми хотячи таковое самоволство и своеволю 
поскромиги, видаемъ сей нашъ оборонний універсалу в когоромъ міти 
хочемъ, пилно и сурово приказуемъ, абы хто колвекъ, любъ з дворанъ, и слугъ 
нашихъ гетманскихъ, любъ иншіе якіе колвекъ переежаючіе люде без 
подорожнего нашего листа не важился такъ и кормовъ, напоевъ і оброковъ 
для коней, яко подводъ и проводниковъ брати и наймепшой тамошним 
старшимъ чинити докуки. А если би хто тоей волі нашой не слухаючи, а

а Далі в тексті дописано: В подленом тако.
6 Ліворуч нижче підпису в колі написано: М істо печати.
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упором своим поступаючи похотілт, не міючи нашого виразного себі листа 
подорожного, чинити в пререченом городі Березной якій збытки и до- 
провлятися кормовъ, напоевъ, албо подводъ и проводниковъ, такового позво- 
ляемъ тамъ урядовимъ людемъ удержовати и до насъ о томъ ознаймовати, албо 
безчестно з города випроважати, в чем в сем аби такъ, а не иначе жъ было и 
повторне симъ універсаломт нашим варуемъ.

Дань в Батурині, мая 31 д., року 1 [688]а.
Звишменованній гетманъ, рукою власною.
3 подленнимъ сводилъ писаръ сотенній березинскій 1ванъ Рудановскій

ЦДІАК України. -  Ф. 1235. -  Оп. 1. -  Спр. -  1248. -  Арк. 139-140. Копія.

№ 8 2
1688, червня 9. Батурин. -

Універсал Івана Мазепи про дозвіл воронізькому протоіреєві 
Іосифу Лазаревичу побудувати млин на річці Ш остка, 

нижче села Локоток

1оанъ Мазепа гетманъ з Воискомъ их царского пресвітлого величества 
Запорохким.

Пану полковникови ніжияскому, сотникови воропижскому, атаманови 
городовому и силским зо всім  товариством и всімя обывагелом в той сотні 
наядуючимся ознаямуем, ижъ на прозбу прелестного господина отца Іосифа 
Лазаровича, протопопа воронижского, позволилисмо ему отцу протопопі на 
купленом его власном заямищі в уезді Воропижском на р іц і  Ш устці229 
ниже// села Локотокъ греблю займити и млинъ фуядовати своею власною 
працею и коштом, в чомъ абы ему, отцу протопопі, ніхто не важился чинити 
жадной трудности и перешкоди, пилно жадаєм и приказуєм, варуемъ однак и 
тое, же отзаямованя той греблі отца протопопиной, нікому жадная в кгруятах 
рожних не діялася шкода и ущербокъ.

Да//в Батурині, 9 іюня 1688.
Звишъменоваяний гетман, рукою власною.

ЦДІАК України. -  Ф. 148. -  Оп. 1. -  Спр. 6. -  Арк. 1. Оригінал. Печат ка попсована.

№ 8 3
1688, червня 12. Батурин. -  

Універсал Івана Мазепи Успенській церкві 
у Новгороді-Сіверському на перевіз і млин

Іоань Мазепа, гетманъ з Войскомъ ихъ царского пресвітлого величества 
Запорозкимъ.

а Рік у копії не вказаний.
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Ознаймуемъ симъ нашимъ писанемъ пану полковникови стародубовскому 
и кождому, кому о томъ відати належить, іжь якъ за прошлого антецессора 
нашого бывшого гетмана надано було, такъ и мы з побожносте нашои зичачи, 
аби хвала Божая, яко всюда, такъ и в церквяхъ Новгородка-Сіверского міла 
свое помноженя, ствержаемъ и заховуемъ в дозорі старшини Новгородской и 
ктиторов церквей тамошних, перевоз Пироговский и млин в селі Пироговці230 
на речце Шостце стоячий, одинъ камень и валюши в собі маючий, якого то 
перевозу і млина и перед сим они старшина и ктиторове на оздобу церковную 
заживали яко теди з перевозу доходи, такъ и з млина оного розміровие, опрочъ 
мелницкое части пожитки, мають оны старшина и ктиторове на подпору 
церквий Божихъ черезъ своихъ вірнихь дозорцовъ спокойне до далшое нашое 
войсковое волі отбирати, в чомъ абы онимъ жаденъ з старшины и черны 
войсковое наименшое не важился чинити перешкоди, м іти  хочемъ и 
приказуемъ.

Дань в Батурині 12 іюня, року 1688.
гвишъменованний гетманъ, рукою власноюа.

ЦДІАК України. -  Ф. 51. -  Оп. 3. -  Спр. 2911. -  Арк. 6. Копія.

№84
1688, червня 16. Табір під Хоружівкою. -  

Універсал Івана Мазепи київським полковим старшинам 
про заборону реєстровим козакам торгувати вином

Іоаннь Мазепа, гетманъ зъ Войскомъ ихъ царского пресвітлого величества 
Запорозким.

Вамь пану сотникови Кіевскому, атаманови и всему старшому и меншому 
товариству тамошнему ознаймуемъ, ижъ яко передъ симъ доходила до насъ 
скарга на васъ, и наше въ томъ было вамъ сурове упомнінье, такъ и тепер 
черезъ умысльныхъ посланихъ своихъ панъ войтъ тамошный Кіевскій зъ 
міщанами своими занесли передъ насъ жалобу, же вы над прошлые упомненья 
наши, важитеся и до сихъ часовъ горілчаньїми шинками перешкоду ратуши 
ихъ чинити: въ чомъ просим нашого собі заступленій. Теды мы прозьбу ихъ 
принявши, а відаючи, же имъ въ отдаванью належитой раты діется немалая 
убыль: бо оны тую то рату, по указу монаршому ихъ царского пресвітлого 
величества, повинны кождого году зъ ратуши своей на верхній городъ кіевскій 
до казны великихъ государей за шинки отдавати, -  яко уже покилькокротні 
сурово упоминали есьмо васъ, жебысьте отъ тыхъ своихъ въ шинкованью 
горілкою промысловъ повстягнулися: такъ и тепер подъ суровымъ караньемъ 
приказуемъ вамъ рейментарско, жебысьте такіе свои шинкарскіе непригожіе 
орудованья на сторону отставали, постерегаючи чти рыцарского своего чину,

а Нижче підпису в колі написано: М істо  пенаты рейментарской.
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которому зъ тыхъ шинкарскихъ промысловъ дается нагана; поневажъ можно 
и безъ оныхъ обыйтися, и иншіе пристойнійшіе къ вспоможенью господарства 
своего обмьішленія завзята, заживаючи вольностей козацких. А такъ если бы 
хто не тылько зъ товарыства, але хочай бы и самъ сотникъ см^лъ тыми 
шинками, а особливо горілчаньїми шинкуючи на роздробъ горелку, на сей 
указъ нангь, имъ міщанамт Клевскимъ въ томъ перешкожаты: теды не тылько 
на шкурі своей строгое понесетъ каранье и худобы позбудетъ, але и для 
горшой неславы, зъ реестру козацкого будет вымазанъ. О що по десятокротні 
пильно упоминаемъ и сурово подъ неотступным караньемъ приказуемъ.

Данъ въ таборі подъ Хоружовкою, июня 16 дня, року 1688а.
Звышменованный гетманъ, рукою власною.
Архів C-Петербурзького філіалу IPI РАН. -  К. 68, II. -  Спр. 104. -  Арк. 1. Оригінал.
Опублі ковано : Акты ЗР. -  Т.5. -  С. 218-219. -  № 182.

№ 8 5
1688, серпня 27. Батурин. -

Універсал Івана Мазепи знатному військовому товаришеві 
Стефану Гречаному на села Римарівку 

і Борки та млин

Пресвітлійшихт и державнійшихт великих государей и царей и великих 
князей Іоана Алексіевича, Петра Алексіивича и великія государини бла
говірній царевни и великія княжни Софіи Алексеевни, всея великія и Малія 
и Білі я Россій самодержцевъ, ихъ царского пресвітлого велячеста подданній 
Войска Запорожского обоихъ сторонъ Днепра гетманъ 1оаннъ Стефановичъ 
Мазепа.

Ознаймуемъ сымъ нашимъ писаниемъ всей старшині рейменту нашего 
Войска Запорожского, а особливе пану полковникові гадяцкому, старшині его 
полковой, сотникамъ, атаманомъ и кождому, кому о томъ відати надле- 
жатиметъ; ижъ з милости Бога всемогущаго, по преможномъ монаршомъ 
пресвітлійшихт и державнійшихт великих государей и великой государыни, 
ихъ царскаго пресвітлаго величаства указу, маючи ми владзу въ Малой Россій 
всякіе ісправляти порядки и кождому, по годности, утвержати права и 
освідчати респектъ, яко м'Ьемъ особливій респектъ нангь на вірность престолу 
монаршому и годнии и значний в Войску Запорожскомъ уставичне ронячіеся 
услуги пана Стефана Гречаного, знатного товариш а войскового, надаємо ему 
село, въ уезді Гадяцкомъ знайдуючоеся, Римаровку231, да подъ тимъ же селомъ 
на греблі на реці Груні232 [млинъ] стоячой дві кола, да село Бурки зо всіми 
до нихъ належатими приналежитостями, грунтами поліовими, сіножатми и 
всякими угодій; яко теди позволяемъ ему пану Стефанови Гречаному, значному

а Далі в копії дописано: Въ конці акта гетманская подпись.
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и заслужоному въ Войску Запорожскомъ товаришові, тими селами, зо всіми 
до нихъ приналежностями, владіти и всякіе отбирати пожитки и огь 
посполитихъ людей належитій послушенства и повинности; такъ варуемъ и 
симъ універсаломь нашимъ приказуемъ, абы оному в томъ тихъ сель и 
млиновихъ колъ владініи и пожитковъ отбираню нихто з старшини и черні 
войсковое, яко теперъ, такъ и в потомніе часи жадной й найменшой не чинилъ 
перешкоди; козаки, однакъ, въ тихъ селахъ мешкаючи, повинни при свойхъ 
козацких зоставати волностяхъ.

Данъ въ Батурині, августа 27 дня, року 1688.
Звишъменованнш гетманъ, рукою власною.
К сей копій універсала во вірность сходства с подлыннымъ універсаломт 

бунчуковий товаришъ Яковъ Потребычъ Гречаный своеручно подписался, а 
подлынный універсаль к себі принялъ.

3 подлинным універсалом сводилъ писар полковой Гадяцкий 1ванъ 
Сатепскій.

РДАДА. -  Ф. 248. -  Оп. 1. -  Спр. -  1809. -  Арк. 201 -201 зв. Копія.
ЦДІАК України. -  Ф. КМФ-7. -  Оп. 2. -  Спр. 10. -  Арк. 201, 201 зв. Мікрокопія.
О п у б л і к о в а н о : Генеральное следствие о маетностях Гадяцкого полка 1729-1730.- 

С. 15. - №  VI.

№86
1688, серпня 31. Батурин над Кустоловом. -  

Універсал Івана Мазепи Михайлові Миклашевському 
на село Волокитин “до ласки войсковой99

Иоанъ Мазепа, гетманъ з Войскомъ ихъ царского пресвітлого величества 
Запрожскимъ.

Ознаймуемъ симъ нашимъ універсаломь всей старшині и черні Войска 
ихъ царского пресвітлого величества Запорожского и кождому, кому о томъ 
належить відати, а особливе сотникові глуховскому, атаманові городовому, 
войтові и всімь обивателемъ тамошнимъ, ижъ респектуючи ми, гетманъ, на 
працовитіе у войску услуги пана Михайла Миклашевского надаємо ему до 
ласки нашой селцо Волокитинъ, в ключу Глуховскомъ лежачое, яко теди 
позволяемъ ему тимъ селцемъ владіти и отъ посполитихъ належитое 
послушенство и повинность обиклую отбирати, такъ м іти  хочемъ и 
рейментарско приказуемъ, жеби ему нихто в томъ не важился чинити 
перешкоди; жителемъ засъ селца оного, войтові з тяглимы людми, опрочъ 
козаковъ, приказуемъ, жебы ему, пререченному пану Миклашевскому, во всемъ 
были послушними.

Данъ в Батурині надъ Кустоловомъ, августа 31, року 1688.
Звишъменованнш гетманъ, рукою власною.
РДАДА.-Ф. 248.-О п. 1 .-С пр . 1814.-А рк. 386. Копія.
ЦДІАК України. -  КМФ-7. -  Оп. 2. -  Спр. 37. -  Арк. 386. Мікрокопія.
О п у б л і к о в а н о : Генеральное следствие о маетностях Нежинского полка. -  С. 394.
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№87
1688, вересня 14. Батурин. -  

Універсал Івана Мазепи Видубицькому монастиреві 
на село Леоники

Іоаігь Мазепа, гетмапъ з Войскомъ іх царского пресвітлого величества 
Запорозкимъ.

Ознаймуемъ симъ нашимъ універсалом кождому, кому о томъ відати 
належить, всей старшині и черні Войска их царского пресвітлого величества 
Запорозкого, и ж  не нарушаючи ми універсаловь антецессоровъ наших, 
превелебному в Богу его милости отцу Феодосію Углицкому, ігуменови 
монастира Видубицкого233 і братіи его на село Леоники виданних заховуемъ, 
тое село з приналежностями при немъ превелебному господину отцу ігумену 
и при братий того монастира, позволяючи імь на тамошними посполитими 
людми владіти і всякое от нихъ послушенство и повинности на вспарте 
монастира отбирати, за чимъ м іти  хочемъ и приказуемъ, жебы имъ 
преречонимъ отцомъ ігумену і братіи его владіній того села и в отбираню з 
него пожитковъ чинит перешкоди ніхто не важился.

Данъ в Батурині, 14 септеврія, року 1688.
7вишменований гетман, рукою власною.

ІР НБУВ. -  Ф. X, 7653. -  Арк. З зв. Копія.

№88
1688, вересня 16. Батурин. -

Універсал Івана Мазепи канцеляристові Климентієві Радичу 
на село Карасинівку “до ласки військової”

Іоань Мазепа, гетманъ з Войскомъ ихъ царского пресвітлого величества 
Запорожскимъ.

Пану полковникови Войска ихъ царского пресвітлого величества 
Запорожского кіевскому, сотникови, атаманови, также вой говы и бурмистромъ 
козелскимъ и кождому, кому о томъ належатымегъ відати, ознаймуемъ, ижъ 
респектуючи мы на щуплое новое жите п. Климептія Радича, канцеляристу 
нашего войскового и відаючи з предложеня, же и огецъ его небожчикъ 
иепослідніе въ войску отправовалъ услуги, на которихъ и голову свою 
положилъ, знаючи тежъ, же и онъ вг?гда до услугъ нашихъ войсковихъ 
здатися можетъ, надаємо до ласки нашое войсковое селце, зовемое 
Карасиновку234, въ сотні Козелской лежачое и млинъ вдовы Лебедихы, тещ і 
его, на греблі міс кой Козелской стоячій, которая то гребля любо з ласки 
нашой надана есть пану полковниковы, однако овій млинъ виймуемъ симъ 
нашимъ універсаломт з владзи п. полковника, а заховуемъ при немъ, 
Климентію Радичу, позволяючи спокойней онымъ владітьі и часть войсковую
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розм^ровъ отбирати на свое вспарте домовое. Зачимъ міти хочем и приказуемъ, 
абы яко самъ п. полковникъ такъ и старшина козелская въ спокойномъ 
владіню, яко преречоного селца, такъ и млина вишъ описанного найменшой 
не чинили перешкоди, а войтъ села оного з громадою аби ему, Климентію 
Радичу, всякое чинили послушенство и отдавали повинность, для чего сей 
нашъ ун'Ъверсалъ оному давшы, власною подписалисмо рукою и войсковою 
печатю ствердиты росказалисмо.

Данъ въ Батурині, 16 дня септеврія, року 1688а.
Звишъменованнш гетманъ, рукою власною6.
Съ подленнимъ свидітелствовали:
Обозний полковий Зиновій Борсукъ,
Судія полковий Стефанъ Барановскій.

ЦДІАК України. -  Ф. 1235. -  Оп. 1. -  Спр. 1263. -  Арк. 140-142. Копія.

№ 8 9
1688, вересня 25. Батурин. -  

Універсал Івана Мазепи конотопському сотникові 
Федорові Кандибі на село Курилівку 

і слобідку Кандибівку

Пресвітлійшихт и державн'Ьйшихъ великихъ государей, царей и великихъ 
князей Иоана А кесіевича, Петра Алексеевича и великіе государыни 
благовірніе царевны и великіе княжни Софіи Алексіевньї, всея Великія и 
Малія и Білія Р оссій самодержцовъ, ихъ царского пресвітлого величества 
подданій Войска Запорожскихъ гетманъ Иванъ Стефановичъ Мазепа.

Ихъ же царского пресвітлого величества Войска Запорожского всей 
старш ині и черні, а особливе паномъ полковникомъ, ніжинскому и 
прилуцкому, зо всею ихъ полковою старшиною и съ посполствомъ тамошнимъ 
и кому би о томъ належало відати, симъ нашимъ писашемъ ознаймуемъ, ижъ, 
по указу пресвітлійшихт и державнийшихъ великихъ государей и великой 
государыны благоверной царевны, ихъ царского пресвітлого величества, 
маючи мы моцъ и волю вшелякими подъ рейментомъ нашимъ Малой Россій 
войсковими добрами диспоновати и онихъ по заслугахъ годнимъ войсковимъ 
особамъ ку вспартю ихъ пожитя уділяти, для непосліднихт и пана Федора 
Кандибы, на сей час сотника конотопского, у Войску Запорожскомъ заслугъ, 
которіе отъ молодихъ л іт ь  своихъ завзявшы, и в теперешной подешлости з 
вірностію наяснійшому маєстатові монаршому из отвагою здоровя ложити 
не уставаетъ ку вспартю на тіе жъ в далшій часъ Войсковіе услуги надаемъ 
ему село Куриловку235 в полку Прилуцкомъ, в сотні Краснянской лежачое, з

а Далі в тексті дописано: Въ подлінномт тако.
6 Нижче підпису в колі написано: Место печати.
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слободою отъ него в уезді Конотопскомъ осаженною, Кандибовкою236 
прозванною. Прето абы волне и спокойне онъ, панъ Кандиба, менованнимъ 
селомъ и слободою влад'Ьлъ и звиклое послушенство и повинность 
приналежную отъ самихъ таглихъ людей (: виймуючи козаковъ, тамъ 
мешкаючихъ, иж бы при своей волности заховани были:) отбиралъ безъ 
трудности и перешкоды жадной отъ вишъменованнихъ пановъ полковниковъ 
и всякой тамошней старшины, повагою сего универсалу нашего варуемъ пилно. 
Войти, засъ, с тяглими людми куриловскій и слободи Кандибовки, абы 
вшелякое послушенство и повинность прызвоитую, безъ противности жадной, 
ему пану Кандибі, отдавал, сурово приказуемъ.

Данъ в Батурині, септеврія 25 д., 1688а.
Звишъменованнш гетманъ, рукою власною.

ЦЦІАК України. -  Ф. 1235. -  Оп. 1. -  Спр. 1251. -  Арк. 10-12. Копія з копій з заголовком: 
Копия з подлинного універсалу гетмана Івана Стефановича Мазепи на село Куриловку и 
слободку Кандибовку.

РДАДА. -  Ф. 248. -  Оп. 1. -  Спр. 1814. -  Арк. 242-243. Копія.
Опубліковано: Генеральное следствие о маетностях Нежинского полка. -  С. 219-220.

№90

1688, жовтня 3. Дунаївці. -  
Універсал Івана Мазепи військовому товаришеві 

Василю Федоровичу на млин, що на річці Ясмані 
в урочищі Товкачівка

Іоань Магепа, гетман ъ Войскомъ ихъ царского пресвітлого величества 
2апорожскимъ.

Ознаймуемъ симъ нашимъ універсаломь пану полковникові ніжинскому, 
сотникові глуховскому, атаманови городовому, войтови и всімт товариству и 
посполитимъ обывателемъ тамошнимъ и кождому, кому о томъ надлежит 
відати, ижъ респектуючи ми, гетман, на гичлівее от давних л іт ь  у Войску 
Запорожскомъ ронение услуги пана Василіа Федоровича, товариш а войскового, 
ствержаемь ему симъ нашимъ гетманским універсалом млинов его власних 
на реці Есмані в урочища Товкачовкиа колах будучих, которого и за 
антецессора нашего сполне з Семеномъ Тарасовичемь, дядкомъ своимъ, 
заживалъ волне, а теперъ ему правомь призвойтимь зо всімт достался оних 
также и слободку з людми посполитими при томъ млині будучого до ласки 
нашое войсковое при немь заховуемъ, яко теди позволяемъ ему приреченному 
п. Васілію тимъ его власнимъ млиномъ и слободкою владі™  и всякіе млина 
розмірові  ̂ и на насъ належнїе пожитки и ъ слободки тоей оттаглих людей 
послушенство належи гое и повинност звиклую ку вспертю своему дворовому

а Далі в тексті дописано: В копій подписано. 
а Ліворуч помітка: Какъ и в подліномт універсал пущено.
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отбьірати, таїсь міти хочелгь и реїйментарско приказуємо, жебьі ему нихто в 
той міре не важился чинити перешкоди.

Дай в селі Дунаевці, октобря 3 д., року 1688а.
Zвишoмeнoвa^л^ий гетмано, рукою власною.

ЦДІАК Укарїни. -  Ф. 51. -  Оп. 3. -  Спр. 33. -  Арк. 115. Копія.

№9 1
1688, жовтня 25. Глухів. -

Універсал Івана Мазепи товаришам Глухівської сотні 
Єфимові Недбаю і Леськові Федоренку про увільнення 

їх млина від військової повинності

Іоано Мазепа, гетманъ з Войскомъ ихъ царского пресвітлого величества 
Запорозкимъ

Ознаймуемъ симъ нашимъ універсаломт кождому, кому о томъ належить 
відати, старшині и черні войсковой, особливе пану полковникови ніжин- 
скому, сотникови глуховскому и всімь товариству и посполитимъ тоей сотнЪ 
обывателемъ, ижъ суппликовали до насъ, гетмана, Евфимъ, прозываемый 
Недбай и Леско Федоренко, товариство сотні Глуховское, просячи нашего 
рейментарского респекту, жебысмо млынъ ихъ под селомъ Журавкою237 на 
річце Ж уравці238 о двохъ колах будучий уволнили од войсковое повинности. 
А виражают въ супплиці своей, же якобы они от давных л іт ь  маючи тамъ 
купленое на греблю займище, своею працею и коштомъ угатили тую греблю 
и млын оный построили. А такъ мы, рейментаръ принявши тую ихъ Евфима и 
Леска за слушност прозбу, если такъ діется, якъ они в супплиці своей 
докладали, и если тая ихъ гребля не ку перешкоді людскимъ поблизу оное 
будучимъ кгрунтамъ; позволяемъ имъ тымъ млыномъ владіти волне и на 
вспартье свое домовое отбирати пожитки всякіе з него приходячіе. В чом жебы, 
имъ нихто до ласки войсковое не чинилъ жадное перешкоды, міти хочемъ и 
рейментарско приказуемъ.

Данъ в Глухові, актоврия 25 д[ня], року 1688.
Звишъменованний гетман, рукою власного6.

ІР НБУВ. -  Ф. X, 11438. Копія.

а далі в тексті дописано: В подленномь.
6 Праворуч від підпису в колі написано: М. П.
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№ 92
1688, листопада 3. Батурин. -  

Універсал Івана Мазепи про залишення 
за Ісааком Дерев ’янком, який відмовився 

від стародубівського війтівського уряду, села Одариш, 
трьох млинів і сіножатей

1оанъ Мазепа, гетманъ з Войском ихъ царского пресвітлого величества 
Запорозкимъ

Відомо чиним симъ нашимъ писанемъ кождому, кому бы о том відати 
належало, меновите пану полковникові Войска их царского пресвітлого 
величества Запорозкого стародубовскому, обозному, судии, асаулови, сотником, 
атаманамъ и всему старшому и менъшому полку тамошнему товариству, ижъ 
по указу великих государей нашихъ царей и великих князей Іоаяна 
Алексіевича, Петра Алексіевича и великой государині и благовірной царевни 
и великой княжни Софии Алексіевньї всея Великія и Малия и Білия России 
самодержцевъ, кгды ми справуемъ в Малороссійских городах належитих 
урядовъ, уступивъ доброволне учтиви панъ 1саакъ Ярмоловичъ Деревянко, 
такъ уряду войтовства стародубовского, яко и села Одаричи на тог же уряд 
идучом и на тое місце от майстратових и обивателей стародубовских обрань 
панъ Спиридонъ еднак же ми для заслугъ его и певних респектовъ наших не 
отдаляемъ пана Ісаака Ярмоловича от слободки на его кгруитъ, прозиваемий 
Антоновъ Лубокъ стоячий, але позволяем ему с помянутих тамошних 
належитое собі отбирати послушенство, также и з трох млиновъ на реці 
Ревні239 своею працею и своим коштом певних розних місцах именна на сыромъ 
корені под селом Демянками240 урочища Гумнича и в сел і Понуровці 
построеных при господарской своей в певних розних місцах именна на старомъ 
корені под селомъ Деменками урочища Гумнича и в с е л і Понуровці 
построених при господарской своей части от войскових розміровь до ласки 
нашой не отдаляемъ. Тот же и сіножати его надаваеми Будища межъ річками 
Ревною и Товкачовкою241 за власные свои гроші покупление на корне и купчие 
мает сымъ нашимъ універсалолт ствержаемъ в якой прето виживаню всіхь 
тихъ вишъописанихъ добръ, абы н іхто  такъ з старшины, яко и черни 
наименшое не важился чинит паном Ісааку перешкоды, гіилно варуєм и 
реймеитарско заказуемъ.

Писан в Багурині, року 1688, місяца иоев[рія] 3.
Звишъменованний гетман, рукою власиою.

Яд звороіі арк 2: На Антоновъ Лубок у Понуровці.

ІР НБУВ. -  Ф. VIII 444. -  № 117. Оригінал.

С - # - # -
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№93

1688, листопада 6. Батурин. -  
Універсал Івана Мазепи київському і переяславському 
полковникам про закріплення сіл Стариця і Сенківка 

за Київським Печерським жіночим монастирем, 
жителі яких, за винятком козаків, мають відбувати 

повинності на користь монастиря

1оанъ Мазепа, гетманъ з Войскомъ ихъ царского пресвітлого величества 
Запорозскимъ.

Всей старшині и черны Войска ихъ царского пресвітлого величества 
Запорозского; меновите паномъ полковникомъ кіевскому и переяславскому, 
сотникомъ баришполскому и гоголевскому, атаманомъ городовимъ и 
сілскимь, войтомъ и всім  обывателемъ в тихъ сотняхъ найдуючимся и кому, 
колвекъ о томъ відати належитъ, ознаймуемъ, ижъ видячи мы, же панъ 
Федор Сулима слушнимъ правомъ и доброволне висоце въ Богу превелебной 
ей милости госпож і Марій Магдалині Мазепиной, игуменій монастиря 
девичого Кієво-Печерского, село Сенковку242 в уезд і Баришполскомъ 
найдуючоеся уступилъ, якое село по милости ихъ царского пресвітлого 
величества их же монаршою грамотою есть вже подтвержению. А бачачи 
тежъ, же ж ителі села Старицы в уезді Гоголевскомъ найдуючоюся поблизу 
мешкаючи, тогожъ села Сенковкы243, сами того хотятъ і просять, абы булы 
в подданстві ей милости помеченной госп ож і родителкы и добро
дійки пашой монастырской, якже и в Сенковці яко по милосты и указу 
п р есв ітл ій ш и х т  и державн'Ьйшихъ великихъ государей и великой 
государині ихъ царского пресвітлого величества маемъ полеценье и моцъв 
Малой Россій всякіе порядки чинити такъ з милости нашой синовской. Аз 
вірхности реймеитарской ей милости госпожі превелебной родителці и 
добродійне нашой до монастиря девичого Кіево-Печерского оніе дві села 
симъ нашимъ універсаломт ствержаемъ, где оразъ пилно міти хочемъ и 
приказуемъ, абы тихъ двохъ селъ Сенковкы и Старицы тагліе люде всякое 
послушенство и повинность (опрочъ козаковъ, если есть) отъдавали 
неогменне, а старшина полковая, сотники и увесь урядъ Гоголевскій и 
Баришполскій, жебы в томъ найме/лиой перешкоды и трудносты не важилися 
чиниты ей милости госп ож і родителці нашой з законныцамы Кіево- 
Печерскими в держаныо тыхъ помененныхъ селъ и въ отбираныо з нихъ 
повинностей и послушенства, особливе варуемъ и пилно приказуемъ, абы 
жаденъ зъ войсковихъ и всякихъ людей по якихъ нибудъ справахъ и 
посилкахъ едучи, не важился в тихъ помененныхъ селахъ перейздомъ и 
мимоездомъ подводъ брати и вигоди собі в напояхъ и вимисльных кормахъ 
чиниты, якобы волі нашей реймеитарской и сему універсалови чинилося 
досить.
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Данъ В Батурині, поеврія 6, року 1688а.
Вишъменованной гетманъ, рукою власною.
Съ подленнымъ съводила игуменія Калисфена Милославская 
ЦДІАК України. -  Ф. 167. -  Оп. 2. -  Спр. 2. -  Арк. 55. Копія.

№94
1688, листопада 9. Батурин. -  

Наказ Івана Мазепи Мокієвському про заборону втручатися 
в місто Бориспіль і село Кучаків і використовувати працю 

їх жителів на свою користь

Пане Мокиевский
Дойшло намъ видати, же якъ село якоесь Кунаков244, такъ и всім ь 

городомъ Баришполемъ245 завладевши, великіе людямъ прикрости чинить в 
замишлях [...]б для своихъ потребъ ймъ послушенство, менови[те] в будованю 
и в инших господарствах, чего яко ми слухати не мсожемъ и не хочемъ, такъ 
пилно чрезъ сей лист нашъ упоминаемъ и приказуемъ вамъ, абысте конечне 
до того села помеиенного не втручалися и в городе БаришполЄ з людми якъ 
найскромнЄй обходилися намъ нЄй нЄ в чомъ онимъ не прикралися. Кдижъ 
що люде мовчать и вамъ мусять подлегати, то они не васъ гледячи терпливе 
тое зносят, але на нас, рейме/лгара, а такъ если хочешь будоватися и що 
колвекъ собі чинити, то за грошъ свой наймаючи справу, а не вигономъ 
панщины, якобы чрез гое ваше непотребное людемъ на прикрене намъ самимъ 
неслави не было и поговору от тих же людей, о то пилно и сурово упоминаемъ 
и приказуемъ вамъ.

3 Батурина, 9 поеврія, 1688 року8.
Вашъ ласкавій 1ванъ Мазепа, гетманъ рукою власною.
На звороті: [...]б а маринесі написано: Кдыжъ тое село Куликов не толко 

ми дііЄвє самому подгвердили ему пану Сулимі, але и право онъ показовалъ 
намъ собі служащое на оное, якого вы конечне не займайте.

С подліиним сводилъ агаманъ сотни баришовской Федор Горкуша

ІРНБУВ.-Ф. 1,51588 (Лаз. 9 . -А рк. 3). Копія.

а Далі в копії дописано: На подлиннол/ подпись таковт. М істо пенати.
6 Тут і далі текст пошкоджений.
в У тексті дописано: На копії гако.
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№ 9 5
1688, листопада 9. Батурин. -  

Універсал Івана Мазепи про підтвердження 
за Федором Сулимою сіл Сулимівка і Лебедин 

у Переяславському полку, надані у  свій час 
його батькові Іванові Су лиш

Іоаігь Мазепа, гетманъ з Войскомъ ихъ царского пресвітлого величества 
Запорожскимъ.

В сім т вобецъ и кождому засобна, кому колвекъ о томъ відати належить 
симъ нашимъ универсаломъ ознаймуемъ, поневажъ с певнихъ свідоцтвь и 
записов правних оказуется, же еще пред войною Хмелницкого за держави 
полской надани были маетности за заслуги небожчику п. Івану Сулимі246, 
отцеви сына Федора Сулими247, значного и заслуженого у войску товариша 
села Сулимияці248 и Лебедина249 в полку Переяславскомъ межи городами 
Баришовкою250 и Баришполемъ найдуючіеся. А потомъ сим владзи аяте- 
цессоров наших онъ, панъ Федоръ Сулима, для своей взятости и годности 
заж адал оних, теди по мял остям монарш імь пресвітл ій ш и хь и дер- 
жавнійшихь великихъ государей царей і великихъ князей Іоанна Алексіевича, 
Петра Алексіевича і великой государины благовірной царевни і великой 
княжны Софій Алексіевни всея Великія и Малія и Білія Россій самодержцевъ 
ихъ царского пресвітлого величества належитое в Малой Россій справуючи в 
порядках исправленія заховуемъ при немъ пану Федору Сулимі и сину его 
Івану Сулимі тий села Сулимивці и Лебединку так же и Кулаков на тих же 
кгрунтах осілій зо всіми землямы с іл т  принадлежащими до нихъ власне 
прислуш аючим приказуемъ теды всім посполитимъ людемъ в поменеяних 
селах найдуючимся, абы имъ папомъ Сулимамъ всякое послушенство чинили 
и повиности належачіе отдавали безъ жадного спротивенства войскомъ их 
панов Сулимов сілець оних владіню абы яко панъ полковник переяславскій, 
такъ ніхто з старшини и черні войсковой и жаденъ з жителей околичних 
найменшое не чинил перепони, варуемъ пилно симъ универсаломъ нашимъ 
приказуемъ

Данъ в Батурині, поеврія 9 д[ень], 1688а .
Звышъменованный гетманъ, рукою власною.

Після тексту поміткіг. у колі: подлиною печать рейментарская.
У сего списку з подлинного універсала до слова списанного. Полковника 

переяславского малороссійского полку Семенъ Ивановичъ Сулима руку 
приложилъ.

На арк. 24: 1762 года, ноября 23 дня сія копія зъ подлинним універса- 
ломъ въ полковой Переяславской канцелярій от господяна полков-

а Далі в тексті дописано: У подлинного подиписано тако.
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ника переяславского Сулими была явленна и что она противу подлинного 
засвідителствованіемь нашимъ явились по всему съходственна, во увіренія 
того при печатЬ полковой подписались.

Обозный полковий Семенъ Безбородко 
Судія полковой
Писарь полковия Степанъ Карлицкий 
Хоружий полковой Стефанъ Ілляшенко

Печатка.
ЦДІАК України. -  Ф. 51. -  On. 1. -  Спр. 2401. -  Арк. 23-24. Засвідчена копія. 
Опублі ковано : Сулимовский архив. -  С. 24-25. -  № 20.

№ 96-97
16889 листопада 15. Батурин. -  

Наказ Івана Мазепи нехаївському отаманові, сотникові 
новомлянському про заборону вписувати до реєстрових козаків 

тяглих людей, що належали полковникові Новицькому

Іоань Мазепа гетманъ зъ Войскомъ ихъ царского пресвітлого величества 
Запорозскимъ.

Вамъ, сотникови новомлянскому, атаманови нехаевскому, зо вс ім ь  
товариствомъ ознаймуемъ. Поневажъ таковый монаршій ихъ царского 
пресвітлого величества есть указъ, подлугъ которого на прошлом вели- 
кодномъ зь ізд і и мы рейментаръ зо всею старшиною войсковою таковую 
учинилисмо ухвалу, жебы н ігд і ново козаки зъ тяглыхъ людей не уписовалися 
въ реестръ козацкій, теды пилно упоминаемъ и приказуемъ, абысте и въ селі 
Нехаевці маетности пана Пляша Новицкого, полковника комонного, ведлугъ 
указу монаршого и постановления войскового не важилися, якъ новотяглихъ 
людей у козацтво пріймовати и вписовати, такъ и тыхъ новиковъ, которіе, на 
свой упоръ показачившися, першій разъ сего л іта  и такъ розного л іта  до 
войска ходили, а н ігд і военной оказіи не узнавали, а не виділи, знову до 
громадь привернули, якобы оные по прежнему знову тяглость звичайную и 
повинность вшелякую ему пану полковникови во всемъ, якъ своему державці, 
отдавали, иначей не чинячи безъ всякого спротивенства. О що и повторе пилно 
приказуемъ.

Зъ Батурина, 15 ноября, 1688 року3.
Звышменованный гетманъ, рукою власною.
Архів C-Петербурзького філіалу IPI РАН. -  К. 68. Копія.
Опублі ковано : Акты ЗР. -  Т. 5. -  С. 220-221. -  №. 185.

u У копії дописано: Въ конці акта подписано.
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№ 9 8
1688, листопада 28. Батурин. -  

Універсал Івана Мазепи отаманові і козакам села Мельні, 
щоб вони щороку давали медову данину “готовими грошима” 

архімандритові Новгород-Сіверського монастиря

1оанъ Мазепа, гетманъ з Войскомъ его царского пресвітлого величества 
Запорозким.

Вам, атаману села М елні2:>1 и всім козакам в сел і том найдуючимся, 
ознаймуемъ, иж ускаржился па вас его милость отец архимандрита нов
городский, же вы, товариство, подлуг повинности своей, не хочете з отчин даны 
медовой готовыми грошми ему, отцу архимандрите, щорок платити. Зачим 
через сей лист наш приказуєм вам, абысте подлуг давных квитов, хто що 
держит и чого заживает, от того дань медовую готовыми грошми, як власне 
доведется, ему, преречоному отцу архимандриті новгородскому, без отмови 
отбували. О Тое вам и повторе приказавши, Богу вас поручаем.

Дан в Батурині, 28 дня ноеврия, року 1688.
ЦДАДА. Монастирські справи. -  N- 2490. -  Арк. 1. Оригінал.
Збірка документів М. Ткаченка, № 152.

№ 99
1688, листопада 29. Батурин. -  

Універсал Івана Мазепи священикові Лаврентію 
про підтвердження його прав на млин

1оанъ Мазепа, гетманъ Войска ихъ царского пресвітлого величества 
Запороскимъ.

Ознаймуем симъ иашимъ писаяемъ, кому бы о томъ в ід аг  належало, 
меновите пану полковникові черніговскому, сотникови менскому и всімь 
тамошним обывателя, так товариству, яко и посполитимъ людемъ; ижъ 
честний господинъ огецъ Лаврентий свящеяникъ [в] Чарнятищах маючи 
млинок в спадках от кревиихъ жопы свои даный, презентовал и постовал на 
тим уряду старшини полковой черніговского і жеби сотника понурницкого, 
же по ділу помене/люму, господину власне приподает помянутая млия на peut 
Рогозці, вирозумівши прел о и ми тие постое урядовие ствержаем симъ 
універсалом пашимъ то7' млия честному отцу Лавретггию, позволяючи ему 
всякие з него до себе отбирати пожитки, в яком 07бираяю абы нихто жадной 
ни чинил ему, отцу Лавреягию. перешкоди симъ листом нашим до ласки нашоя 
данея пилно варуєм.

Данъ в Батурині, року 1688, поеврія 29.
7вишъменованний гетман, рукою власною
ЦДІАК України. -  Ф. 1407. -  Он. 4. -  Спр. 16. -  Арк. 1. Фотокопія з оригіналу.
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№  100
1688, грудня 17. Батурин. -  

Універсал Івана Мазепи Батуринському монастиреві 
на перевіз через річку Сейм під Батурином, село Пальчики

та інші маєтності

Пресвітлійшихь и державнійшихь великихъ государей ихъ царского 
пресвітлого величества Войска Запорозского гетманъ Иоанъ Мазепа.

Ихъ царского пресвітлого величества Войска Запорожского всей 
старшині и черні, особливе пану полковникові н ежинскому, старшині пол
ковой, сотникам батуринскому и новомлинскому, ат аманам городовимъ і войтом 
тамошним и кождому, кому о том надлежит відати, ознаймуемъ, ижъ просила 
насъ, гетмана, пречестная госпожа Трофимия Консевичовна, игумения 
монастира девича Батуринского Новомлииского, Бобриковским нарицаемого, 
обще со всіми сестрами свойми, абисмо потвердили нашимъ гетманским 
універсалом перевозъ и села тый и кгрунта нижей тутъ изображений, 
которыми она госпожа игумения и передъ нею будучый того монастира 
игумений з сестрами владіли и перед сим за універсалами антецесоровъ 
нашихъ прешлихъ Войска Запорозского гетмановъ. А такъ мы, гетман, по 
милости всемогущего и вседійствующего господа Бога а по преможном 
монаршомъ ихъ царского пресвітлого величества указу, иміючи власт в Малой 
Росій всякие утвержати права и устроевати порядки, далисмо у себе містце 
ейпречестной госпожи игумений з сестрами прозбі, а иле в слушной м ір і до 
нас занесенной, где яко для помноження хвали Божои, такъ и для вспартия 
недостатковъ ихъ монастирских и уставичных потреб заховуєм при ней 
игумении и при мопастирцу их девичом і потвержаемъ сим нашим гетманским 
універсаломт перевоз на реці Сейму под мЬсгомъ Батуринским будучий село 
Палчики252 из людми посполітими, з грунтами Жуковскими и зо всіми до него 
прислуш аючими належитостями млин у селі Чапліевці, на реці Осоті, о 
трох колах стоячий на р іч ц і Бобрику млинок [под] Новими Млинами, 
вешнячокъ з едним коменцемъ; гам же под Новими Млинами па реці Сеймі 
у млині Утюцкого коло млива ихъ законниць купленное въ сел і Атю ші 
млинок вешнячокъ, яко и самое село Атюшу со всіми угодиями и з людми 
посполитими на греблі Батуринской, на реці Сейму, млинъ о трохъ колах 
мучнихъ, а четвертый сгупник найдуючийся; а при том кгрунта разний 
шляхецкий от ніякогос Силича им надапый, то есть сеножати, леей за 
Сеймомъ, дерево бортное и озера, в которихъ по многих заводах межи имы 
законныцами и отцами законниками монастиря Крупицкого Батуринского и 
межи жителями Новомлинскими за відомом і позволенпемъ прошлого гетмана, 
певний особи чинили розграннчене и постановили копии и знаки починили, 
жебы южъ кождий, своего пилнуючи, у их помененніе Селичовские грунта не 
втручался и містцу святому жадной не чинил перешкоди, яко теди позволяем 
им предреченной госпожи игумений з сестрами, тими перевозом, селами і 
млинами и грунтами всіми више помянутими владіти и всякое от людей
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посполитих (опрочъ козаковъ) послушенство и повинност, а 3 млинов 
розмЄровие приходи, зъ грунтовъ так же и из перевозу звиклие пожитки 
отбирати; такъ мЄти хочемъ и рейментарско приказуемъ, аби имъ в том нихто 
з старшини и чернЄ жадной не важился чинити перешкоди, а войты сЄл оныхъ 
з людми тяглими жебы им во всемъ были послушними для той, теди 
повнЄйшой поваги, -  подписом руки нашое притиснение войсковой печати 
ствержаем сей нашъ универсал.

Данъ в Батурине, декамврия 17 д., року 1688 
Звишменованний гетманъ, рукою власною.

ІР НБУВ. -  Ф. I, 61890. -  N- 1068. -  Арк. 278. Копія.
Там само. -  Ф. I, 55673 (Лаз. 415. -  Арк. 183 ЗВ.-184). Копія 
ЦДІАК України. -  Ф. 1235. -  Оп. 1. -  Спр. 1246. -  Арк. 79-80. Копія з копій. 
О п у б л і к о в а н о : Ал. Лазаревський, Акты по истории монастырского землевладения в 

Малороссии (1636-1730) // Чтения в ИОНЛ. -  Кн V. -  С. 64-65. -  № 5.

№ 101

1688, грудня 19. Батурин. -  
Універсал Івана Мазепи бунчуковому товаришеві 

Єфимові Лизогубу на село Погребки, Хижки, Кропивне 
та інші маєтності

ПресвЄтлЄйінихь и державнейшихъ великихъ государей царей и великихъ 
князей Иоана Алексеевича, Петра Алексеевича и великой государыне бла
говерной царевны и великой княжны Софій АлєксЄєвньі, всея Великія и Малія 
и БЄлия Россій самодержцевъ, подданній, Войска Запорожского обоихъ 
сторонъ Днепра гетманъ Иванъ Степановичъ Мазепа.

Ознаймуемъ симъ нашимъ уневерсаломъ ихъ же царского пресвЄтлого 
величества Войска Запорожского всей старшине и чернЄ, особливо паномъ 
полковникомъ нЬжинскому и прилуцкому, старшине полковой и кождому, 
кому о томъ надлежитъ вЄдати? ижъ, по милости Божой и по преможномъ 
монаршомъ, ихъ царского пресвЄтлого величества, указу, маючи мы, гетманъ, 
моцъ до справованя всякихъ дЄл ь  в Малой Россій, и нинЬ, по прошеній пана 
Евфима Лизогуба, бунчучного нашего енералного, надалисмо ему село 
Погребкиьз в ключу Глуховскомъ, село Хижки254 в Глуховскомъ же уездЄ 
селце КропивноеЬ:\  в сотнЄ Краснянской найдуючееся, з людми посполитими 
и зо всЄми до нихъ прилеглими угодій належитостями, и три камене млива, 
на реце Сейму, подъ селомъ Озаричами256, будучые, а тутъ же и озеро, 
прозиваемое Воронино257, подъ Озаричами найдуючееся, при немъ заховуемъ; 
а то, респектуючи на зичливіе его в Войску Запорожскомъ услуги, которіе он 
охочо ронилъ, и впредь въ военнихъ оказіяхь ронити маетъ. Яко теди 
позволяемъ ему, пану Евфимови Лизогубу, бунчучному нашему енералному, 
тими преречоними селами владети и всякое отъ людей посполитихъ послу
шенство и повинность звиклую дорочную, а з трох каменей млива розмеровіе
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приходи, на войско належитую часть, ку спартю господарскому своєму 
отбирати, такъ міги хочемъ и повагою сего універсалу нашего приказуєм, 
жебы ему в томъ ніхто з старшини и черні жадное не важился чинити 
перешкоди; козаки, однакъ в тихъ селахъ мешкаючіе, а в реєстрі войсковомъ 
будучіе, для своихъ у войску услугъ з осідлостями своими мають бити захо- 
вани при належитихъ своихъ войсковихъ волностяхъ; а войти з тяглими онихъ 
селъ людми, жеби ему, пану бунчучному нашему, во всемъ были послушними, 
пилно о тое приказуемъ. А для тимъ певнійшой ваги велілисмо сей універ- 
салъ нашъ видати з подписомъ руки нашой и притиснешемъ войсковой печати.

Данъ в Батурині, декаврія 19 дня, року 1688.
Звишъменованнш гетманъ, рукою власною.
РДАДА. -  Ф. 248. -  Оп. 1. -  Спр. 1814. -  Арк. 235, 235 зв. Копія.
ЦДІАК України. -  Ф. КМФ-7. -  Оп. 2. -  Спр. 34. -  Арк. 235, 235 зв. Мікрокопія.
Опублі ковано : Генеральное следствие о маетностях Нежинского полка. -  С. 213-214.



1689 рік

№ 102
1689, січня 1. Батурин. -

Універсал Івана Мазепи судді Полтавського полку 
Петрові Буцькому на село Мартинівку

ПресвЄтлЄйінихь и державнЄйіних великих государей царей и великих 
князей Іоана Алексеевича, Петра Алексеевича і великой государини 
благоверной царевны и великой княжны Софіи АлєксЄєвньі всея Великия і 
Малія и БЄлія Россіи самодержцевъ ихъ царского пресвЄглого величества 
подданния Войска 2апорожского обоихъ сторонъ Днепра гетман 1оанъ 
Степановичъ Мазепа.

Ознаймуем симъ унЄверсаломь нашим всей старшине и чернЄ Войска ихъ 
царского пресяЬтлого величества Запорозского, а именовите пану полковни- 
ковЄ полтавскому, обозному, асауломъ полковимъ, сотникомъ и всЄм ь , кому 
о томъ ведати належить, и ж  з волЄ всемогущего Бога, а по милостивомъ 
монаршом пресвЄтлЄіних и державнеших великих государей и великой 
государине их царского пресвЄтлого величества указу, маючи мы, гетман, 
властв Малой Россіи всякіе строити і справовати порядки, респектуючи на 
здавна раненіе услуги у Войску Запорозком пана Петра Буцкого258, суд’й 
полкового полтавского надаем ему село Мартиновку259 под ^уджулами260 в 
ключу Полтавском лежачое зо всЄми до него принадлежащими угодями, яко 
теди позволяем ему тимъ селомъ влядЄти и всякіе пожитки отбирати от 
посполитих людей, такъ приказуемъ пилно: абы ему жаденъ з старшини и 
чернЄ войсковой и з мещанъ и посполитих людей н Ьхто найменшое не чинил 
перешкоди, козаки однакъ в том селЬ мешкаючіе, а у войску працуючие, жебы 
были заховани при надлежитих свойхъ войскових волностях, а войтъ села 
оного з посполитими людми, жеби ему во всемъ былъ послушенъ, о тое пилно 
приказуемъ.

Дан в Батурине януарія 1 д., року 1689а.
Звишменованний гегманъ, рукою власиою.
РДАДА. -  Ф. 248. -  On. 1. -  Спр. 1809. -  Арк. 66-66зв. Копія.
ЦДІАК. -  Ф. КМФ. -  7. -  Оп. 2. -  Спр. 3. -  Арк. 66-66зв. Копія.

а У копії дописано: В подлинпомъ подписано тако.
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№ 103
1689, січня 1. Чернігів. -

Універсал Івана Мазепи обозному Чернігівського полку 
Никифору Калениковичу на села Івашківці, 

що в Седтвському повіті, і Полуботки з Півцями 
під Черніговом та млини на річці Стрижні

ПресвЄтлейінихь и державнЄйпіихь великих государей царей и вели- 
кихъ князей Иоанна Алексеевича, Петра Алексеевича и великие государини 
царевни и великіе княжны Софій А лєксЄєвііьі всея Великия и Малыя и 
Білая Россій самодержцевъ ихъ царского пресвЬтлого величества подданій 
Войска Запорожского обойх сторонъ Днепра гетманъ Иоаннъ Стефановичъ 
Мазепа.

Ихъ же царского пресвЄтлого величества Войска Запорожского старшине 
и чернЄ, особливо папу полковникови чериЄговскому и всемъ, старшине и 
меншим товариству и посполитим того полку обивателемъ, и кождому, кому 
о томъ належить вЄдатіі, ознаймуемъ симъ пашимъ унЄверсалом, ижъ 
просилъ насъ, гетмана, п.Никифоръ Калениковичъ261, обозний полку 
ЧернЄговского, абисмо потвердили ему нашил/ гетманскил/ унЄверсаломь села 
Ивашковку262 въ уЄздЄ Седневскод/, Полуботки263 з Пивцами под ЧернЬговом 
лежачіе з полями, сеножатми и зо всЄми до них принадлежащими угодями, 
также и млини его власние под ЧернЄговомь на ричцЄ СтрижнЄ264 стоячие 
одинъ Полуботовский его коштол/ о двохъ колах фундивани, другий 
Яловкою о трох колах куплено на бьітій з лЄсними займищами до них тими, 
а на греблЄ Седневской на реце С новЄ млинъ купленпий о двох будучи и 
боронь купленпий же чого онъ за унЬверсалами антенцессоровъ наших 
прешлих Войска Запорожского гетмановъ взглядомъ зичливихъ у Войску 
Запорожскод/ъ в молодихъ летах свойхъ, ижъ до шедивого волосЄ роненых 
услугъ заживалъ волне по сее время. А такъ мы, гетманъ, з волЄ Бога 
всемогущого, а по милости волЄ монаршой пресветл Ьйшихъ и держав- 
нЬйшихъ великих государей и великїе государины благоверние царевни ихъ 
царского пресвЬтлого величества указу, маючи власти всякие в Малороссій 
чинити порядки и стверждаги права, принялисмо его преречоного п. обозного 
полковника ЧернЄговского прозбу, а иле в слушной мере до нас занесенную 
и оние села и млины з лесами, з сеножатми, з полями и зо всЄми до нихъ 
прислуш аючими иалежитостями, чего онъ з ласки войсковое заживал перед 
тимъ, ствержаем ему симъ нашимъ гетманскид/ унЄверсалом и яко теди 
позволяем ему, п. обозному полковому чериЄговскому, преречоными селами и 
млинами волне владЄти и всякие пожитки и повинности ку вспартю своему 
дворовому отбирали, такъ мЄ ги хочем и повагою сего нашего уііЄверсалу 
приказуемъ, жебы ему в заживаныо преречоних сЬлъ и млиновъ нихто з 
старшини и чериЬ жадное не важился чинити перешкоди, а посполитие сЬлъ 
онихъ люде (: опрочи козаковъ давнихъ, когорие працуючи у Войску звиклих
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своихт» мають заживати волности:), жебьі ему належитое отдавали послу
шенство.

Дань в ЧернЄговЄ, генвара 1 д., року 1689а.
Звишменований гетмаїгь, рукою власною6.

С подленнмь читаль у исправленія писменпихь дель значковій товариша 
Петрь Росиновский.

ЦДІАК України. -  Ф. 57. -  Оп. 1. -  Спр. 13. -  Арк. 825. Копія.

№  104

1689, січня 10. Батурин. -  
Універсал Івана Мазепи Іоасафу Кроковському 

на ігуменство Київського Микільського 
Пустинного монастиря

ПресвЄтлЄйиіих и державііЄйших великихъ государей царей и великих 
князей Іоанна Алексеевича, Петра Алексеевича и великіе государыни 
благоверные царевны и великіе княжны Софіи АлексЬевны всея Великія и 
Малыя и БЄльія Россіи самодержцев, ихъ царского пресвЄтлого величества 
подданный, Войска Запорожского с обоихъ сторон Днепра гетманъ Иванъ 
Степановичъ Мазепа.

Ознаймуемъ симъ нашимъ унЬверсаломъ кождому, кому о томъ вЄдяти 
належить, ижъ зъ вол Ь всемогущего Бога и по указу пресвЄтлЄйінихь и 
держави Ьйшихъ великихъ государей и великой государинЬ ихъ царского 
пресвЄтлого величества, маючи мы моцъ въ Малой Россіи въ Богохранимой 
ихъ царского пресвЄтлого величества державе исправляги и у гвержати всякіе 
належитіи порядки, превелебного въ Богу господина отца Іоасафа 
Кроковского26:\  игумена святого чудотворца Николая монастиря Пустинного 
Киевского266, яко елекціею всей братіи законниковъ тамошных на тотъ 
игуменскій уряд избраного, так и архипастирскимъ ясне освещоного князя 
преосвященного его милости отца митрополита Кіевского, галицкого и всея 
Малыя Россіи благословешемъ подкрепленного, сымъ нашимъ унЬверсаломъ 
на гомъ достоинстве утвержаемъ; и яко при справованю его в монастирі 
начала, грунтами всЄми и маетностями до того монастиря палежными, и 
всякими угодьями влядЄти и пожитки за оных до места того святого 
привлащати ему преречоному превелебному господину отцу игумену 
позволяемъ, такъ мЄ ги хочемъ и приказуемъ, абы ему жаденъ зъ свЄцкихь 
особъ старшихъ и меншихъ абывателей малороссшскихъ чести игуменское

а Далі в тексті дописано: В подлЄно.ч подпис таковт.
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увоймовати и въ владЄнію всЄ монастирских добръ наименшое перешкоды 
чинити не важился.

Данъ в Батурине, генваря 10, року 1689а.
Звишменоваиный гетмамъ, рукою власною.
На звороті: Универсал потвержателный на игуменство отцу Кроковскому. 
Архів Санкт-Петербурзького філіалу IPI РАН. -  К. 68. Копія.
Опублі ковано : Акты ЗР. -  Т. 5. -  С. 221. -  № 186.

№  105
1689, січня 11. Батурин. -  

Універсал Івана Мазепи Данилові Лісницькому 
на містечко Шишаки, яке було надане його батькові 

Григорієві Лісішцькому

ПресвЄтлЄйінихт и державн^йшихъ великихъ государей царей и великихъ 
князей Іоанна Алексеевича, Петра Алексеевича и великой государ/шы 
благоверной царевны и великой княжны Софіи АлєксЄєвньі всея Великія и 
Малыя и БЄлія Россій самодержцовъ ихъ царского пресвЄтлого величества 
подданной Войска Запорожского обоихъ сторонъ Днепра гетманъ 1оаннъ 
Степановичъ Мазепа.

Ознаймуемъ симъ нашимъ унЬверсаломъ ихъ царского пресвЄтлого 
величества Войска Запорожского, всей старшине и чернЄ, особливе пану 
полковниковЄ Миргородскому, старшине полковой, сотниковЄ шишацкому, 
атаману городовому тамошнему и кождому, кому о том надлежатиметъ ведати, 
ижъ просилъ насъ панъ Данило Лесницкій, особа въ Войску Запорожскомъ 
заслужоній о надане себЄ мЄстечка Ш ишаку267 в полку Миргородском 
будучого, прекладаючи намъ тое, же оное мЄстєчко и отцєвЄ его небожчику 
Григорію Лесницкому было от  Богдана Хмелницкого, гетмана, надано, и 
грамотою монаршою блаженной и святой памяти великого государя царя и 
великого князя Алексея Михайловича всея Великія і Малія и БЄлія Россій 
самодержца утверждени. Теды мы, гетманъ, по милости всемогущаго Бога и 
по монаршомъ пресвЬглейшыхъ и державнейшыхъ великихъ государей и 
великой государини благоверной царевни ихъ царского пресвЄтлого величества 
преможному указу, маючи власть въ Малой Россій справовати и устроевати 
всякіе порядки, а по годности особ у войску заслужоных доволствоваты 
иашимъ рейментарским наданемъ, далисмо у себе мЄстцє той его пана Данила 
Лесницкого прозбЄ, а то респектуючи пачирствіе его и вЄрнї'е ку престолу 
монаршому ихъ царского пресвЄтлого величества престолу у Войску 
Запорожскомъ роненніе службы; до которихъ узнаваемъ его и впредь быти 
згоднымъ, надто мЄючи на тое взглядъ, же блаженнія святія памяти великій 
государь царъ и великій князь АлексЄй Михайлович всея Великія и Малия и
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Більїя Россій самодержецъ его царского пресвітлого величества містечко тое 
Шишакъ зъ млынами и со всіми принадлежитостямы по універсалі гетмана 
Богдана Хмелницкого и поважною своею потвердилъ грамотою монаршою, 
приворочаемъ ему, пану Данилу Лесницкому, зъ млынами ж  и со всімьі 
принадлежитостями въ зуполную владзу, позволяючи посполитихъ людей 
міти в надлежитомъ послушенстві и всякіе от нихъ отбирати пожитки, 
подлугъ звичаю и захованъя посполитого, міти теди хочемъ, и повагою сего 
універсалу нашого приказуемъ, жебы ему в томъ нихто зъ старшины и черны 
жадной не важился чинити перешкоды, козакы однакъ в томъ местечку 
мешкаючіе, и услугы войсковіе отправуючіе, жебы были з свойми осідлостямьі 
захованы приналежитихъ войсковыхъ волностяхъ, а войтъ зъ тяглимы людмы 
во всемъ ему послушнимы, о тое пилно приказуемъ, що для певнійшой ваги 
велілисмо сей універсал'ь з канцелярій войсковой нашой ему, пану 
Лісницкому, видати з подписомъ власной руки нашой изъ притиснешемъ 
войсковой печаты.

Данъ в Батурині, генвара И дня, року 1689а.
7виигьменованнія гетманъ, рукою власною* 6.
ІР ІНБУВ. -  Ф. 1, 55599. (Лаз. 415. -  Арк. 42). Копія.
Там само. -  Ф. 1, 55628. -  Арк. 105. Копія.
Там само. -  Ф. 1, 8476. -  Арк. 196-197. Копія з копії.
РДАДА. -  Ф. 248. -  Оп. 1 .-С пр. 1809.-А рк. 151-151 зв. Копія.
О п у б л і к о в а н о : Генеральное следствие о маетностях Миргородского полка //Труды 

Полтавской ученой архивной комиссии. -  Вып. 9. -  С. 164-165. -  № 7.
В.А. Барвинский. Генеральное следствие о маетностях Миргородского полка. -  С. 44-45. -

№ 7 .

№ 106
1689, січня 11. Батурин. -  

Універсал Івана Мазепи знатному військовому 
товаришеві Якову Солонині на село Заворичі

Пресвітлійших и державнійшихт великих государей царей и великих 
князей Іоана Алексеевича, Петра Алескіевича и великие государині 
благовірние царевни и великие княжни Софии Алексіевни всея Великия, 
Малия и Білия России самодержцовъ их царского пресвітлого величества 
поданих Войска Запорозкого обойх сторонъ Д ніпра гетманъ 1оанъ 
Стефановичъ Мазепа.

Ознаймуемъ симъ нашимъ універсаломт всей старшині и черні Войскахъ 
царского пресвітлого величества 7апорозкого, особливе ему, полковникови 
киевскому, сотпикови бобровицкому, атаманомъ и всему старшему и меншому 
того полку товариству, гакъ тежъ кому о томъ відати надлежатимет, ижъ 
респектуючи мы на вірние у Войску ихъ царского пресвітлого величества

а У рукопису дописано: В копій подписано.
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Zaпopoжимъ вставичние ронячися услуги папа Якова Солонини, гначного 
товариша войскового, надаємо ему з ласки нашой войсковой село Заворичи268 
з селцем Мокрицем до того жъ села Заворич належачимъ, в ключу 
Бобровицкомъ лежачиизо всіми до нихъ приналежитостями, гаховуемъ тежъ 
при немъ млини ево власние два на реки Трубеши269 в селі Заворичах своимъ 
власнимъ коштом построение. Млинъ на греблі Бярковской стоячий 
купленимъ способомъ набитий, такъ тежъ млинъ на реки Доброшовці под 
селомъ Волчкомъ270 стоячий з сіножатми, лісомт и озерами як вся в своем 
пограниченю міють за свою власную сумму куплены#, яко теды позволяемъ 
ему тими помененими селами владати и вшелякіе ку спаргю свого господарства 
отбирати пожитки и войтомъ тихъ селъ приказуемъ належитое ему, пану 
Якову Солонині, отдавати послушенство, такъ пилно варуемъ, абы и в 
заживленю з тихъ млинов розміровихт пожитков и к сей ихъ належніе части 
нихто з старшихъ и меншихъ жадное и найменшое не важился чинити 
перешкоди.

Данъ в Батурине, януарія 11 д., року 1689а.
Zвишъимeнoвaнния гетман, рукою власною* 6.
Антоній Танскин
Оуніверсали принял, оудержала Домникая Кирилова Солонинова, а вместо 

ей Петръ Евфимовъ подписался.
Григорий Ме[...]в.
Село Заворичи з селцомъ Мокрцемъ Якову Солонині, знатному 

товаришеві войсковому, од гетмана Мазепи за услуги его войсковие до лакеи 
войсковой первей надано, а потомъ стверджено и потом же високою монаршою 
грамотою ему, ж ені его, дітем, внучатимъ и правнучатимъ и кто по нем роду 
его будет, подтверждено, так же і млини и прочая будучим.

РДАДА. -  Ф. 248. -  Оп. 1. -  Спр. 1808. -  Арк. 97, 97зв. Копія.
ЦДІАК України. -  Ф. КМФ. 7. -  Оп. 2. -  Спр. 2. -  Арк. 97, 97зв. Копія.

№  107
1689, січня 11. Батурин. -

Універсал Івана Мазепи судді Стародубівського полку 
Самійлу Івановичу на зайняття греблі 

і побудову млина на річці Зеча

Пресвітлійших и державнійших великих государей царей и великих 
князей Іоанна Алексеевича, Петра Алексеевича и великіе государини 
благовЄрние царевни и великие княжни Софіи АлєксЄєвни всея Великія и 
Малія и БЄлія Россій самодержцевъ ихъ царского пресвітлого величества
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поддаиій Войска Запорожского обоих сторонъ Днепра гетманъ Иванъ 
Степанович/ Мазепа.

1хъ же царского пресвітлого величества пану полковникови стародубов- 
скому зо всею его старшиною, сотникомъ, атаманомъ и всімт>, кому о томъ 
відати належит, ознаймуем, ижъ склонившися мы на прозбу пана Самойла 
Ивановича, суді полку Стародубовского и респектуючи на его знатніе услуги 
в Войску Запорозскомъ, позволилисмо ему на реці Zeчh\ греблю новозаняти и 
млинъ построите, если тилко не будетъ кому тое занятье ку якоей перешкоді, 
в чомъ абы ему ніхто не былъ перешкодою симъ нашим унЬверсаломъ варуемъ.

Данъ в Батурині, 11 дня генваря, 1689 рокуа.
Звишменованний гетманъ, рукою власною.
Свидителствовали
Съ подленним універсалом читал полковой канцеляристъ
Корній Громов.
Таковій подлинній універсаль по освидителсгвованію от комисии принялъ 

прикажчикъ Павла Миклашевского 1ванъ Тернополскій.
ЦДІАК України. -  Ф. 57. -  Оп. 1. -  Спр. 123. -  Арк. 65. Копія.
ІР НБУВ. -  Ф. I, 58142. Копія.
О п у б л і к о в а н о  ч а с т к о в о : Обозрения Румянцевской описи. -  Вип. 1 .-С . 123.

№ 108
1689, січня 12. Батурин. -

Універсал Івана Мазепи Іллі Новицькому на городище 
Снітин, села Окопи та Ісачки з залишенням за ним, 

села Нехаївка з млинами і грунтами

Пресвіглійших и державнійших великих государей, царей и великих 
князей Іоана Алксіевича, Петра Алексеевича и великіе государини благовірніе 
царевни, и великіе княжни Софіи Алексіевньї всея Великія, и Малія и Білія 
Россіи самодержцевъ іхь царского пресвітлого величества поддапній Войска 
Запорожского обоих сторонъ Днепра гетманъ 1оанъ Стефанович Мазепа.

Ознаймуем сымъ нашимъ універсалом ихъ же царского пресвітлого 
величества Войска Запорожского всей старшині и черні под рейментомъ 
нашим знайдуючимься, особливе паномъ полковиикомъ ніжинскому и 
лубенскому, старшині полковой, и в ^ м ъ  товариству и посполитимъ тих 
полковъ обывателемъ, и кождому, кому о том надлежит відати, гжъ просил 
нас панъ Ілія Новицкій, полковникъ комонній охотницкій, заслужоній у Войску 
Запорожскомъ особа, о наданье себ і опустілого городища Снітина зъ 
приналежними до него присілками в полку Лубенскомъ будучого, желаючи 
оттолъ міти за свой многій въ войску услуги ку вспартю господарскому 
въспоможенье, и о потверженъе села Нехаевки въ Новомлинском уезді
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лежачого; также и о потверженье млиновъ, сіножатей, л Ьсовъ и пахашихъ 
полювъ ним покуплеинихъ, в полку Лубенскомъ найдуючихся, на которіе 
показовая намъ купчіе права от рознил особъ ему даные. Теди ми, гегманъ, зъ 
милости всемогущаго господа Бога и по преможномъ пресвітлійших и 
державнійших великихъ государей и великіе государини их царского 
пресвітлого величества милостивомъ указу, маючи власг въ Малороссіи, 
утвержати права и всякіе устроевати порядки и по годности особъ у Войску 
заслужоних доволствоваты нашею рейментарскою ласкою и наданьемъ, 
далисмо у себе містце его пана Іліи Новицкого, полъковника охотницкого 
комонного, прозбі, а то респектуючи на вірніе его ку пресвітлому монаршому 
іхт царского пресвітлого величества престолу въ Войску Запорожскомъ 
службы, которіе онъ от молодих своих л іт а ,  ажъ до шедивого волоса 
працовите зъ отвагою здоровя и зъ розліяньемь крви своей в рознил военъних 
оказиях ронилъ и впред ронити охочо маета. Прето надаємо ему пререченое 
городище опустілое СлгЬтинъ зъ селами Окопомъ и Исачками и зъ иними до 
него належними здавна приселками и угодями, а заховуемь при немъ 
вишпомянутое село Нехаевку зъ млинкол/ вешнячкомъ два камені млива, а 
третье коло ступное в собі маючимъ и зо всім и до него прислуш аючими 
належитостями, чого онъ и перед симь зъ ласки войсковой заживал, для тих 
же уставичнихъ и працовитихъ свойхъ у Войску услугъ; также потвержаемъ 
ему симъ нашимъ уч^версаломъ покупленіе его кгрупта, іменно греблю зъ 
ставом и озерами на реці С ул і въ С н іти н і коштомъ его и старанъемъ 
построенную, на которой ^ м ъ  каменей млива, а третое ступъ найдуется; а къ 
тому поля пахатніе, лани болшіе и разніе нивя во всехъ трохъ руках около 
Снітина лежачіе, сіножат первая долина прозиваемая Рилювка межи шляхами 
Камишанскими и Поповскимъ будучая, другая сіножат долина прозиваемая 
Вовчая от граници Комиш анской зостаючая, третая сінож ат прозиваемая 
Подстепная, межи шляхами Лубенскимь и Миргородскимъ найдуючаяся, 
четвертая сіножат, прозиваемая Помірки Накупю; кгрунта купленый в селі 
Ломакахъ въ сотні Сенецкой з лісом и зъ садомъ, на которомъ кгрунті 
коштомъ ево и стараньемъ на реці С улі греблю уфундованную и млини о 
читирехъ каменехъ млива и о пятомъ колі ступномъ построение, на полі 
кгрунтъ купленій, а на нем на реці С улі гребля, прозиваемая Кузобова, на 
которой найдуется вешнякъ о двохъ каменях млива, кгрунта у с е л і 
Кліщинцях въ уезді Жовнинскомъ въ сотні Чигиринъ-Дубровской лежачіе, 
где на реці пререченой Сулі гребля з млинами о чтиринадцети ставидлахъ з 
ставом і озерами найдуется, а к тому поля и сіножати, л іси , займища, 
прозиваемій л іт а  Березотоцкий, другий Торскій и инные, якія въ своемъ 
ограниченъю сут заховани и в ку[п]чой записі виразне описани, въ сел і 
Нехаевці л іта  и поля въ трох руках будучіе покупленіе. А то видячи мы, 
гетманъ, на все тіе кгрунта въ него пана Новицкого, полковника комонного, 
купчіе записі, которіе уважилисмо, же слушнимъ обыклим правнимъ 
поступкомъ сут споражепи; яко теди позволяемъ ему помененому пану Іліи 
Новицкому, полковникові комо/люму охотницкому, преречонимъ О^тиномъ 
зъ селами зъ приселками и зо всіми угодъями до него належними; такъже
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селомъ Нехаевкою з приналежи гостями з млинами и кгрунтами, всЄми нимъ 
покупленими, влад'Ьти и всякое от людей посполитих (: опроч Козаков, ко горіе 
за свои у войску услуги зъ оседлостями своими, мают быти заховани при 
належитихъ войскових волностях:), послушенство и повинпостдорочную, аз 
млинов и з кгрунтов звикліе приходи отбирати; так мЄти хочем и повагою сего 
универсалу нашего варуемъ и приказуемъ, жебы ему в томъ нЄхто зъ старшини 
и черн Ь жадное не важился чинити перешкоди. Для тимъ теди пєвнЄйшой ваги 
вєлЄлисмо сей уневерсалъ нашъ ему, пану Новицкому, полковникови видати з 
подписомъ въласной руки нашей и з притисненъемъ войсковой печати.

Данъ в Батурине, генваря 12, року 1689.
Звишъменованный гетманъ рукою власноюа.
РДАДА. -  Ф. 248. -  Оп. 1. -  Спр. 1810. -  Арк 236-237зв. Копія.
ЦД1АК України. -  Ф. КМФ 7. -  Оп. 2. -  Спр. 13. -  Арк. 236-237зв. Мікрокопія.
О п у б л і к о в а н о : Генеральне слідство про маєтності Лубенського полку // Український 

архів. -  Т. IV. -  С. 155-157.

№  109
1689у січня 18. Батурин. -  

Універсал Івана Мазепи Ю рієві Костянтиновичу 
з сином Мартином на грунт, який раніше був 

закріплений за Борознами, з підданими і всім належним 
у селі Медведівці

ПресвЄтлЄйіиих и державнЄйиіих великих государей царей и великих 
князей Іоанна Алексеевича, Петра Алексеевича и великие государини 
благоверные царевны и великие княжны Софіи АлєксЄєвньі всея Великія и 
Малыя и БЄльія Россій самодержцеві^ ихъ царского пресвЄглого величества 
Войска 7апорозкого обойхъ сторонь Днепра гетманъ 1ванъ Стефановичъ 
Мазепа.

Ихъ же царского пресвЄглого величества Войска Запорозкого пану 
полковникови стародубовскому, обозному, суде, асауловЄ и всему старшому и 
меншому полку тамошнего товариству и каждому, кому о томъ вЄдатіі 
належит, ознаймуемъ, ижъ супликовали до насъ Юрей Костантиновичъ з 
сыном своимь Мартиномъ Борозни и обывателе медведовскіе и просили насъ 
о потъерженье ун Ьверсалу на кгрунгь тот, котрый през декрет умоцненый от 
Борозновъ за вЬдомомъ нашими, го ест з поддаными и всякими приналеж
ностями, полями, дубровами, сЄножатми, в селЬ МедведовЬ над рЄчкою 
ПЬнейкою лежачыми от стояли, а до того ж  кгрунту и о позволенье млыну 
новостройки на рЄчце Цитве. Теды мы ласкаве склонившися на прозбу ихъ, 
Юрия Костянтиновича и сына его Мартина Юревича, ствержаемъ право тое 
судовое и варуемъ сшгь нашил/ ун Гверсаломъ на вы/ипомеппеиный кгрунгь с

а У копії написано: іМЄсто печати реиментарской.
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поддаными и приналежностями зостаючий по прежнему имъ до влядЄня 
зуполного, а к тому и млынъ ново стройти позволисмо и з него всЄ пожитки 
отбирати до ласки войсковой, з чого омы помеченные услуги войсковые, яко 
первой полнили и пилновали, такъ и тепер со всякою готовостю своего 
полнить и пилноваг повинны буду т, мЄти теды хочемъ и приказуемъ, абы имъ, 
Юрію и Мартину, в держаню тыл кгруитовъ поменеяных с поддаными и в 
строешо млына жадное крывды и перешкоды ни от кого, а особливе отпановъ 
Борозновъ, не чинилося, варуемъ пилно.

Дань в БатуринЬ, генваря 18, року 1689.
Звишъменованный гетман, рукою власною.
Чернігівський історичний музей. Колекція. -  Інв. ЇМ-Ал. 501/9/7/. Інв. № М.Т. 101 р. Оригінал 

пошкоджений -  розриви на згинах, відірвана половина другого аркуша.
ЦДІАК України. -  Ф. 1407. -  Оп. 4. -  Спр. 17. -  Арк. 1. Фото з оригіналу
Оп у б л і к о в а  но:  Сіверянський літопис. -  1998. -  № 2. -  С. 33. -  № 17.

№  ПО
1689, січня 29. Чернігів. -  

Універсал Івана Мазепи чернігівському городовому 
отаманові Михайлові Булавці на села Стара Рудня 

і Кобилянки та два млини

ПресвЪтлЪйшихъ и державігЬйшихь великих государей царей і великих 
князей Іоапна Алексеевича, Петра Алексеевича и великія государины 
благовЬрніи царевни и великіе княжны Софій АлєксЄєвньі всея Великиія и 
Малия и БЬлая Россій самодержцевъ ихъ царского пресвЄтлого величества 
поддавши Войска Запорожского обойхъ сторонъ Днепра гетманъ Іоаннь 
Стефановичъ Мазепа.

Ознаймуемъ симъ пашимъ писаньемъ ихъ же царского пресвЄтлого 
величества Войска Запорожского старшине и чернЄ и кождому, кому о томъ 
належатиметъ ведати, ижъ показоваль иамъ, гетманови, панъ Михайло 
Булавка, атамаиъ городовой ЧернЄговский уиеверсалъ от  пана Якова 
Лизогуба, полковника Войска ихъ царского пресвЄтлого величества 
Запорожского черниговского респектомъ его працовитихъ у Войску 
Запорожском услугъ на заживаиье двохъ селецъ Старой РуднЄ271 и 
Кобилянки272 въ ключу Седиевском лежачих, а к тому і в млиііЄ Игната 
Мелника двохъ колъ на рецБ Смячи въ том ь же сєлцЄ Старой РуднЄ и на 
рец'Ь СновЄ на Седневской греблЄ в млииЄ Юрковомъ единого кола будучихъ 
дамусилъ въ чомъ просилъ опій панъ Булавка насъ, гетмана, послушности, 
жебисмо ему тое надане ствердили пашимъ реймеитарскимъ уневерсаломъ. 
А такъ мы, гетман, принявши его преречоного папа Булавки прозбу, а 
поглядаючи на его услуги, которие опъ у Войску Запорожскомъ ронилъ, 
онодилъ летъ молодихъ своихъ, ажъ до шедилого волоса, позволяемъ ему 
преречоними селцами Старою Руднею и Кобилянкою, такъже и оними трех 
колъ млива, владети и всякіе ку вспартю государства своего отбирати
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пожитки, до ласки нашой войсковое иміти. [Ми] теди хочемо и реиментарско 
приказуемъ, жеби ему, папу Булавци, вь держаню оних селецъ и трохъ колъ 
млива ни хто не чинилъ перешкоди и посполитіе люде, жеби ему служили 
(; опрочъ козаковь:) належитое послушенство.

Данъ въ Чернігові, генваря 29, року 1689а.
Звингьименованний гетманъ, рукою власною6.
ЦДІАК України. -  Ф. 57. -  Оп. 1. -  Спр. 16. Арк. 599. Копія.

№ 111
1689, лютого 6. Батурин. -  

Універсал Івана Мазепи Межигірському монастиреві 
на місто Вишгород, села з млинами і маєтності

Пресвітлійших и державнійших великих государей царей и великих 
князей Іоанна Алексеевича. Петра Алексеевича и великіе государины 
благовірніе царевны и великіе княжни Софіти Алексеевны всея Великия и 
Малия и Білия Россііі самодержцевъ, ихъ царского пресвітлого величества 
подданий Войска Запорожского обоих сторонъ Днепра гетманъ Иоанъ 
Стефановичъ Мазепа.

Ознаймуемъ симъ нашимъ гетманскимъ універсалом^ и ' же царского 
пресвітлого величества Войска Запорожского рейменту Ыашего старшині 
и черні, особливе папу полковникови киевскому и кождому, кому о том 
теперъ и в потомпие часы належатиметъ відати, иж будучи тутъ у насъ, 
гатмапа, велебній отецъ Ирадионъ, намісник монастира всемилостивого 
Спаса Кіевского Межигорского, показовал намъ дві монаршіе жалованние 
грамоты от пресвітлійших и державнійших великих государей и великие 
государины благовірние царевны их царского пресвітлого величества на 
Вишгород273, на Петровицы и Мощаны, также на половину села Козаричъ 
на пустощъ Туровщину, на деревню Холмъ и на село Демидово, з млинами 
Козаловскими и зо всіми до ных угодии и приналежитостями им даніе, где 
онъ, преречоний отець намісник, имепемъ своего игумена превелебного в 
Богу отца Феодосія Васковского и всей того монастира Межигорского братии 
просилъ насъ, гетмана, абисмо имь тие маетности обваровали симъ нашимъ 
ун'Ьверсаломъ; а так мы, гетманъ, приміняючися до того преможного 
монаршого их царского пресвітлого величества указу; а принявши чрез его 
преречоного отца намістника в гой міре слушне до насъ занесенную прозъбу, 
росказалисмо видати з канцелярии пашой войсковой сей нашъ гетманскій 
універсал, черезъ которій пи./шо міти хочемъ и приказуемъ, жебы имъ, 
огцомъ законникомъ, преречоного Межигорского монастира владінью тих 
маетностей и в отбыраныо з нихъ, также и з млиновъ належитых обыклихъ

а Далі в тексті дописано: На подлинномъ подписано тако.
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пожитков якъ панъ полковникъ Киевский, такь и ныхто иншій жадное и 
наименшое не важился чинити перешкоди, иначей не чинячи, под воясковимъ 
не отпустнимъ каранемъ.

Данъ в Батурине, февраля 6 дня, року 1689а.
Звиїїгьіменованій гетман, рукою власною* 6.

ІР НБУВ. -  Ф. X. -  Спр. 7662. -  Арк 17-18. Копія.

№ 112
1689, лютого 10. Батурин. -  

Універсал Івана Мазепи про підтвердження 
за Київським Флорівським жіночим монастирем 

села Дмитровичі і селища Вишеньки

ПресвЄтлЄйінихь и державнейшихъ великихъ государей царей и великихъ 
князей Іоанна Алексеевича, Петра Алексеевича и великіе государяны 
благовЄрніе царевны и великіе княжны Софій А лєксЄивпьі всея Великія и 
Малыя и БЬлыя Россіи самодержцовъ ихъ царского пресвЄтлого величества 
подданных Войска Запорожского обойхъ сторонъ Днепра гетманъ 1оанъ 
Стефановичъ Мазепа.

Ознаймуемъ сымъ нашимъ унЬверсаломъ ихъ же царского пресвЄтлого 
величества Войска Запорожского рейменту нашего всей старшине и чернЄ, 
особливо пану полковиникови кіевскому и кождому, кому о томъ належить 
відати; ижъ будучи у насъ, гетмана, честния госпожа Ангилина, игуменія 
Флороьского Кіевского монастира девича274 показовала намъ права и 
універсали антецессоровъ нашихъ прешлыхъ Войска Запорожского гетмановъ 
на село Дмитровичи и на селище Вишенки в ключу Клевскомъ иайдуючійся 
имъ служачіе27-\ в чомъ просила насъ, абисмо имъ тую маетность и селище 
потвердили нашимъ гетманскимъ унЄверсаломь. А гакъ мы, гетманъ, 
принявши ее преречоной игуменій въ слушной мере занесенную ку намъ прозбу 
и поглядаючи на тіе ихъ права и уневерсали росказалисмо ей видати нашое 
село Дмитровичи и на селище Вишенки сей пашъ гстманскіи з подписомъ 
нашой руки и притисненемъ войсковое печати універсале I черезъ который 
яко позволяемъ ей преречоной ігуменій з сестрами и по ныхъ быти маючимъ 
тымъ селомъ Дмитровичами и селищемъ Вишенками владЄзи и от  
посполитыхъ людей в Дмитровичахъ зостаючихъ, и если у Вишенкахъ 
поселятся всякое послушенство и повинность звыклую отбырати, такъ мЄти 
хочемъ и приказуемъ, жебы имъ нихто в той мЬре жадное и наименшое не 
важился чинити перешкоди, а войтови и посполитимъ того села Дмитровичъ 
людемъ пилно и срокго приказуемъ, жебы имъ законницамъ во всемъ были

а У тексті дописано: В подлинном таков.
6 Праворуч у колі написано: М Є сто печати рейментарской.
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послушными, иначей не чинячи, пол войсковимъ корапемъ. Козаки однакъ, 
старшине, если бы в гомь селі Дмитровичах міли найдоватися, мають быти 
захованы при своей волности, пилно варуемъ.

Дань въ Батурипі, февраля 10, року 1689а.
Звишъменованный гетманъ, рукою власною.
С подленымъ съводила игумеиія Калисфена Милославская.

ЦДІАК України. -  Ф. 167. -  Оп. 2. -  Спр. 2. -  Арк. 56. Копія.

№  113
1689, лютого 12. Батурин. -

Універсал Івана Мазепи чернігівському і новгородському 
архієпископу Лазарю Барановичу про “послушенство” 
підсусідків, що живуть у Мриш і належних до нього

селах

Пресвітлійших ь и державнійшихь великихъ государей царей и великих 
князей Іоанна Алексеевича, Петра Алексеевича и великіе государыни 
благовірнія царевни и великія княжни Софій Алексіевни всея Великія и 
Малія и Б іл ія  Россій самодержцевъ и царского пресвітлого величества 
подданий Войска Запорожского обоихъ сгоронъ Дніпра гетманъ Івань 
Стефановичъ Мазепа.

1хъ же царского пресвітлого  величества Войска Запрожского 
полковникови ніжинскому пану Стефану З а б іл і , старшині полковой, 
сотникови мринскому, атаманомъ и всему старшому и меншому такъ 
товариству, яко и посполъству в той сотні найдуючомуся ознаймуемъ. ижъ 
писалъ до насъ ясне в Богу преосвященній его милость господинь отець 
Лазарь Барановичъ, архіепископь черниг овский и новгородскій, ускаржаючися 
на тое, же в маетностях его пасгирской милости, а іменно в самомъ Мрині276 
и в селахъ до него належнихъ найдуется, такихъ подсусідковь сімдесять и 
осмъ, которіе власними дворами своими живучи, вшелякой волности 
уживають, маючи особій свой г рунта, поля, сіггожати и ліси, землю орутъ и 
всі пожитки з ней приходячій гга себе оборочаготъ, а яко его пастырской 
милости з т іх ь  свойхъ ужитковь жадггого послушенства не отдаготъ и в 
виживленю товариства охотницког о на станцій тамъ будучого не хотятъ 
чинити помочи и сами военной служби не пилнуготъ, але тилко на ніякого 
старшого своего в м іс т і будучог о сіно косять, греблю кидають и до двора 
его звозять, а в осені тому старшому роковую повинность от робочой товарини 
по золотому грошей и осипь палежитій дають, а болшей жадной тяглости не 
знають, в чомъ его пастирская милость просиль ласки ігашой гетматтской. Теди 
мы, гетманъ, прозбі его пастырской милости слушне и намъ в той міре

а У копії дописано: В подлинном'ъ тако. М істо печати войсково/Ї.
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занесенную, уваживши, міти хочемъ и приказуєм о  абы тей подсусідки, килко 
ихъпо розиску обеищется, в подданств^ его пастирской милости найдовалися, 
которій, яко ся вишшей наменило двори и грунта свой мають, а хоча й бы якій 
и в дворі козацкомъ мешкалъ, а маеть особній свой поля пахарний, сіножати, 
ліси и іншіе угодіа, а до войска не ходить, то повиненъ кождій такій до тяглой 
повинности належати, кгди ж любо в статях іхь царского пресвітлого 
величества монаршихъ положено, жебы подсусідки козацкіе были заховали, 
однакъ тотъ пунктъ такимъ подсусідкамь приличенъ есть, которіе в дворахь 
козацкихъ мешкают и не з своих, але с чужих ь кгрунтовъ заробками мію ть 
виживлене, а хто маючи свой кгрунта, оних заживает, такого не маетъ нихто 
заступати, але повиненъ опій вшелякое по надапяхъ належить отдавати 
послушенство. Зачимъ жебы помеленная старшина до приверненья гаковихъ 
подсусідковь в подданство его пастирской милости не были спречныи, повторе 
симъ виразнимъ універсаломь нашимъ приказуемъ.

Дань в Батурині, февраля 12, року 1689.

ІР НБУВ. -  Ф.1, 50491 (Лаз. 3. -  Арк. 91). Копія.

№  114
1689, лютого 16. Батурин. -  

Універсал Івана Мазепи Єфросинії Горленко 
з сином Стефаном на село Ольшани з посполитими, 

двома вишняками і всіма угіддями, 
що в Прилуцькому полку

Пресвітлійших и державнійших великих государей царей и великих 
князей Іоанна Алексеевича, Петра Алескіевича и великіе государини 
благовірнои царевни и великіе княжны Софій Алексіевньї всея Великія и 
Малыя и Більїя Россіи самодержцевъ их царского пресвітлого величества 
подданый Войска 2апорожского гетманъ, Іоань Мазепа.

Ихъ же царского пресвітлого величества Войска Запорожского всякой 
старшині и черні и кождому, кому о томъ належить відати, особливе пану 
полковникови прилуцкому, старшині полковой и городовой и всімь товариству 
и посполитымъ, того полку обывателемъ ознаймуемъ симъ нашим писанъемь, 
ижъ по милости всемогущаго и вседіпствующаго господа Бога, а по 
монаршомъ пресвітлійших и державнійшихь великих государей и великіе 
государини благовірньїе царевны, ихь царского пресвітлого величества 
преможномъ указу маючи мы, гет манъ, в моци своей справовати в МалойРоссій 
всякіе діла и устроевати всякіе порядки; ньші по прошеній вдови п.Евфросимій 
Лазаревой Гор л енковой заховуемъ при ней и при сынови ее Стефану Горленку 
и симъ універсаломь нашимъ ствержаемъ село О./тшапое з людми посполи
тими з двома вешняками и зо всімь до пего прислушаючим и ихъ покупленым 
кгрунтами и угодями в полку Прилуцкомъ и в ключу Прилуцкомъ найдую- 
чоеся. А то респектомь значных и вірньїх ку пресвітлому монаршому ихъ
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царского пресвітлого величества престолу у Войску Запорожскомъ небожчика 
Лазара Горленка, полковника бывшого Прилуцкого от молодыхъ л іть , ажъ 
до кончины его роненых услугъ, которого то села для тых же у войску услугъ 
от килконадцати л іт  заживалъ онъ небожчикъ Горленка по мопаршой 
блаженныя и вічнодостоиньїя памяти великого государя царя и великого 
князя А лексія  Михайловича, всея Великиія і Малія и Б ільїя  Россій 
самодержца его царского пресвітлого величества грамоті и по універсалахь 
антецессоровъ наших прешлых Войска Запрожского гегмановъ. А такъ 
позволявши мы ей п.Ефросиміи Лазаревой з сыномъ ее Стефаном тимъ селомъ 
Олшаною з вешняками преречоними владіти и всякое от людей посполитих 
(: опрочъ Козаков, якіе для услугъ своихъ у войску мают быти заховани з 
осідлостями своими тамъ будучими приналежитых войсковых волностей:) 
послушенство и повинност звыклую дорочную отбирати, міти хочемъ и 
повагою сего універсалу нашего варуемъ и приказуемъ, жебы ей в том нихто 
з старшины и черні жадное не важился чинити перешкоды. Для тимъ теды 
певнішой ваги с гвержаемъ сей універсалт подписомъ власное руки нашой и 
притисненъемъ войсковой печати.

Данъ в Батурині, февраля 16, року 1689.
Звишменова/лшй гетманъ, рукою власною.

Чернігівський історичний музей. -  Колекція. -  Інв. № Ал. 501/9/8.
Інв. Ы9 М.Т. 102 р. Оригінал пошкоджений. На згинах протерся. Папір пожовк.
ЦДІАК України. -  Ф. 1407. -  Оп. 4. -  Спр. 18. Арк 1. Фотокопія з оригіналу
Опубліковано: Сіверянський літопис. -  1998. -  № 2. -  С. 33-34. -  № 18.

№  115
1689, лютого 27. Батурин. -

Універсал Івана Мазепи осавулові Миргородського полку 
Григорієві Зарудному на село Слобідку, 

що в Миргородському повіті, з млином на чотири камені 
мучні і п'ятий ступний на річці Хорош

Пресвг1лчг1шшихъ и державнійшихт великихъ государей царей и великих 
князей Іоанна Алексіевича, Петра Алескіевича и великія государини 
благовірніе царевни і великіе княжни Соф ій  Алексіевни всея Велікія и 
Малия и Білія России самодержцемъ ихъ царского пресвітлого величества 
подданій Войска Запорозкого обоихъ сторонъ Днепра гетманъ 1оанъ 
Стефановичъ Мазепа.

1хъ же царского пресвітлого величества Войска Запорозкого пану 
полковникові миргородскому, сотиикомъ, атаманомъ и в ^ м ъ  того полку 
обывателемъ, кому колвекъ о томъ відати належит ознаймуемъ, ижъ по 
милости всемогущаго Бога и по преможном монаршомъ ихъ царского 
пресвітлого величества указу, яко маемъ ми, гетманъ, в своей моцы власть
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всякіе устроеваги порядки и кождого у Войску Запорозскомъ заслужоного 
наданемъ розшхъ добръ контеятовати особу, такъ респектуючи ми на многіе 
знатние у Вояску Запорозкомъ розніе працы і услугы пана Григорія Зарудного, 
асаула полку Миргородского, надаемъ ему село Слободку називаючееся въ 
уездЬ Миргородскомъ зостаючое зъ чотирма каменями мучними, а з пятимъ 
ступнімь коломъ на реце ХоролЄ тамъ же стоячими, позволяючи з ных части 
войскового розм^ровнихъ пожитковъ отбирати. Зачимъ абы в держаню того 
поменеяного села і млиповъ і въ заживанню з пихъ призвойтихъ пожитковъ 
нихто не важился ему, пану Зарудному, чинити наяменшой перешкоди і 
трудное™, пилно варуемъ. Войтъ зас з тяглими людми села Слободки, жеби 
належитую повиности послушенство отдавали, приказуемъ. Козаки однакъ в 
шъ селахъ мешкаючие маютъ ненарушно при своей волности козацкой 
заховаяни быти.

Данъ в Батурине, февраля 27, року 1689.
Звышъменований гетманъ, рукою власною.
Товаришъ войсковой Яковъ Дуненъ в место жени своей подписался.
С подлинимъ чітал Гаврило 1вановъ.
Полковникъ Миргородский Павелъ Апостолъ.
РДАДА. -  Ф. 248. -  Оп. 1. -  Спр. 1809. -  Арк. 152. Копія.
ЦЦІАК України. -  Ф. КМФ -  7. -  Оп. 2. -  Спр. 12. Мікрокопіл.
ІР НБУВ. -  Ф. 1, 8476. -  Арк. 197-198. Копія з копії.
Там само. -  Ф. 1, 58142. -  Арк. 3. Копія.
О п у б л і к о в а н о : Генеральное следствие о маетностях Миргородского полка //Труды 

Полтавской ученой архивной комиссии. -  Вып. 9. -  С. 166-167. -  ЇМ-’ 9.
В.А.Барвинский. Генеральное следствие о маетностях Миргородского полка. -  С. 46-47. -  

№ 9 .

№ 116
1689, березня 4. Глухів. -  

Універсал Івана Мазепи глухівському сотникові 
Кіндратові Гру дяці про дозвіл на річці Свесі 

під селом Гирин в урочищі Лисове 
насипати греблю і збудувати млин

ПресвЄтлЄйінихт и державнЪйшихъ великих государей царей и великих 
князей Іоана Алексеевича, Петра Алексеевича и великіе государиии 
благоверные царевны и великіе княжны Софій А л єк сЄєвітьі всея Великія и 
Малыя и БЄлия Р оссій самодержцевъ ихъ царского пресвЄтлого величества 
по/щаный Войска Запрожского обойхъ сторонъ Днепра гетманъ loan Мазепа.

Ихъ же царского пресвЄтлого велячест ва Войска 7апорожского рейменту 
нашего, старшине и чернЄ и кождому, кому о томъ належит ведати, 
ознаймуемъ, ижъ суппликовалъ до насъ, гетмана, Кондрат Грудяка, сотникъ 
глуховский, просячи, абысмо ему позволили па реце С в є с Є в уездЄ 
Глуховскомъ под селомъ Гириномъ277 на врочищи, призываемомъ Лисово, па 
купленомъ мЄстцЄ, фундовати греблю и построй™ млыпъ. А прекладалъ в
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супплицЬ своей, же онъ за занятемъ тоей гребли и збудованъемъ млына, 
некому кгрунта тамъ маючилль людемъ не учинит перешкоды. А такъ мы, 
гетманъ, принявши его, преречоного сотника глуховского прозбу, чиле в 
слушной мере до насъ занесеную, позволяемъ ему на том ь купленомъ мЬстцу, 
на поменеяной реце занята греблю и пос гройти млинъ, если онъ вышшимъ и 
нижнымъ на той реці будучимъ млынамъ и ипымъ тамошнимъ людскимъ 
кгрунтамъ, занятемъ преречопой гребли, не учинить якое перешкоды, мЬти 
теды хочемъ и рейментарско приказуемъ, теды ему, сотникови глуховскому, 
нихто в той мере не чинилъ перешкоды.

Данъ в Глухове, марта 4, року 1689.
2вишъменоваяний гетман, рукою власиою.

ІР НБУВ. -  Ф. 1. -  Спр. 50487 (Лаз. 3. -  Арк. 83). Оригінал.

№  117
1689, березня 11. Батурин. -  

Охоронний універсал Івана Мазепи 
Лубенському Мгарському монастиреві на володіння 

лісом Ковжик і забороною будиському сотникові 
рубати дерева в цьому лісі

ПресвЄтлЄйінихь и державнЪйшихъ великихъ государей царей и великихъ 
князей Іоанна Алексеевича, Петра Алексеевича и великія государини 
благоверные царевны и великія княжны Софіи АлексЬевны всея Великія и 
Малыя и Б Є льія  Р оссіи самодержцевъ, ихъ царского пресвЬглого величества 
Войска Запорозского пресвЄі лого величества Войска Запорозского обоихъ 
сторонъ Днепра гетманъ Ивапъ Стефановичъ Мазепа.

Ихъ же царского пресвЄтлого величества Войска Запорозского пану 
полковникови полтавскому, старшине полковой, сотникови будискому, 
атаманови городовому и всему товариству, войтови и всемъ посполитимъ 
людемъ тамошнимъ и кождому, кому колъвекъ о томъ ведати належить, симъ 
нашимъ писанемъ озпаймуемъ, ижъ превелебній въ Богу господинь отецъ 
Ипатій Горбачевскій, игумепъ монастиря Мгарского Лубенского зо всею 
братією своею занеслъ предъ насъ скаргу свою, утискуючи на обывателей 
будискихъ, же оніи л Єс ь , до обители ихъ Мгарской Лубенской належачій, 
тамъ подъ Будищами будучій, прозиваемый Ковжину, пустош атъ, и 
прекладаючи тое, же яко самъ панъ сотпикъ тамошній будискій безъ вЄдома 
ихъ па свою потребу кильконадцать дубовъ вел Ьлъ вытяти, гакъ и посполству 
позволяетъ зъ того л Ьса деревню, рубати, въ чомъ они законники Мгарскіе 
просили нашей рейменгарской оборони и засгупленія. Зачимъ мы, слушную 
въ той мере просьбу ихъ принявши, и уваживши тое, же кождій монастири и 
местца свягія мають добрами и грунтами, полями и лесами и иншими любъ 
купленными, любъ от кого наданими подлугъ посполитого права такъ власне 
владЬги, якъ бы тотъ, кто имъ продалъ, альбо надалъ, даємо преречонимъ
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законникомъ монастиря Мгарского Лубенского сей нашъ оборонній листь, и 
мЄти хочемъ и пилно приказуемъ, абы онымъ нихто зъ старшихъ и менъшихъ 
въ держаню того леса не чинилъ жадное перешкоды, и не важился, подъ 
виною до шкатули войсковой певною и утратою добръ своихъ неопустного, 
оного пустошити и найменшого деревца оттоль вытяти безъ ведома ихъ; о що 
повторе пилно приказуемъ; а если за слушными доводами на сотника будиского 
переведется тое, же оній (яко нам тій жъ законники въ суплицЪ своей 
предложили) и для своей потребы вел'Ьлъ, и иншимъ людемъ допускалъ въ 
томъ л'Ьс'Ь деревню рубати, теды яко за тое не увойдет отъ насъ нагани, такъ 
и починенніи шкоди всЄ, отъ мала до велика, муситъ имъ, законникомъ, 
нагародити безъ жадной вимовки.

Дань въ Батурине, марта 11, року 1689.
Звишменованный гетмаиъ, рукою власною.
Архів Саикт-Пс гербурзького філіалу 1РІ РАН. -  К. 68. Оригінал.
Опубліковано : Акты ЗР. -  T.V. -  N- 187. -  С. 221-222.

№  118
1689, березня 12. Батурин. -  

Універсал Івана Мазепи київському полковому 
осавулові Якову Барановському на прибутки від млина 

на річці О стрі, що на Козелецькій міській греблі

ПресвЄтлЄйінихь и держави Ьйшихъ великихъ государей царей и великих 
князей Іоанна Алексеевича, Петра Алексеевича и великія государьіні 
благовЄрнія царевни и великія княжны Софіи А л є к сЄєвііьі всея Великія і 
Малія и БЄл ія  Россіи самодержцевъ ихъ царского пресвЄтлого величества 
подданніи Войска Запорожского обоихъ сторонъ Днепра гетманъ Иванъ 
Стефановичъ Мазепа.

Ихъ же царского пресвЄтлого величества Войска Запорожского пану 
полковниковЄ кіевскому, сотникамъ, атаманамъ и всему старшому и меншому 
того полку товариству, а особливе дозорцЬ нашому надъ млинами будучому и 
всЄмь, кому колвекъ о томъ вЬдати надлежитъ, симъ нашимъ ознаймуемъ 
писанемъ, ижъ респектуючи ми на услуги войсковіи пана Якова Барановского278, 
асаула полкового кіевского и впред ь до онихъ же заохочаючи, позволяемъ ему 
до ласки пашой войсковой для вспартя его домовин з власного его жъ млина на 
pent Остре на гребл Ь мЄской Козелской о двохъ колахъ стоячого всехъ 
пожитковъ приходячихъ, то есть и части па вуйско належачой, заживати, зачимъ 
мЄти хочемъ и приказуемъ, абы оному в собЄраию тихъ розмеровнихъ приходовъ 
ни отъ кого з старшихъ и меншихъ жадная не дЄялдся перешкода.

Дань въ Батурине, марта 12, року 1689а.
Звишъменовашпй г етманъ, рукою власною* 6.

аУ рукопису дописано: Въ подлинномъ тако.
6 Дал1 в кол1 написано: М есто печати гетманской.
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Съ подлиннимъ свідітелствовали:
Полковой писаръ [...]в.
Полковой хоружий Игнатъ Тумъ.

Универсалы представленные отъ судій полкового кіевского Стефана 
Барановского числомъ четыры на войсковую часть млина №-омъ 19. Дана села 
Олбинъ и Савинку два, всехъ же шесть, а что по онымъ двумъ універсаламт 
теми селами онъ судія не владіеть и почему, значетъ тое съ приложенного 
при семъ его ДОНОШЄНІЯ.

IP НБУВ. -  Ф. X. -  Спр. 2805. -  № 113. Копія.
ЦДІАК України. -  Ф. 1235.-O n. l . -С пр. 1263.-А рк. 143-144. Копія.

№  119
1689, березня 15. Батурин. -  

Універсал Івана Мазепи Сергієві Солонині 
на села Літки, Корпоки і Соболівка

Пресв'Ьтл'Ьйшихъ и державн'Ьйшихъ великихъ государей царей и великихъ 
князей Іоанна Алексеевича, Петра Алексеевича и великіе государині 
благовірніе царевны и великіе княжны Софій А л є к с Єєвни  всея Великія и 
Малія и Б Є л ія  Р оссіи самодержцевъ ихъ царского пресвітлого величества 
Войска Zanopo3Koro обойхъ сторонъ Днепра гетман 1оанъ Стефановичъ 
Мазепа.

1хъ же царского пресвітлго величества рейменту Naniero пану полков- 
н и к о вЄ кіевскому, обозному, асаулу полковому, сотникомъ, атаманомъ 
городовимъ и селским, такъ теж войгомъ, бурмисгромъ и кому того ведати 
будеть належало, симъ нашимъ ознаймуемъ писанемъ, ижъ респектуючи мы 
на услуги пана Сергія Василіевича Солонины (: впредъ до онихъ заохочуючы:) 
в Войску Запорозкол/ роняючіеся надаемъ ему для вспартя его в убозстве селец 
три в ключу Острицкомъ знайдуючіеся. Л Ьтки279 Корпоки280 и Соболювку281 
до ласки пашой, абы теди оному в томъ его владЄнік> сюлъ, такъ панъ 
полковникъ кіевскій, яко и старшина не важилися жадною найменшою бити 
перешкодою, варуемъ того симъ нашим оун^версаломъ. Войтъ засъ и 
посполитіе люде в тихъ селцяхъ знайдуючіеся, абы належитую оному отдавали 
послушностъ, особливе приказуемъ. Козаки, однак в преречномъ селі 
мешкаючие, абы при своихъ козацкихъ волностях Киевский полковникъ 
неиарушне зоставали, варуемъ.

Данъ в Батуринй, марта 15, року 1689* 6 *.
2вишъменованиый гетманъ, рукою власною8.
Подлений сего універсала к себ і принялъ и расписался Антоний 

Млинский.

в Непрочитано.
6 Далі в тексті дописано: Оу подлпнномъ подписано.
в Нижче підпису в колі написано: М істо  печати войсковой еиералнои.
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Сергий Солонина, товаришъ бунчуковий.
Полковник Кіевский Григорій №мирич.
Селцы три Літочки, Соболиний и Карпоки од Мазепи, гетмана, Сергию 

Солонині, товаришеві войсковому для вспартя домового на услуги его 
войсковые до ласки войсковой наданные.

РДАДА. -  Ф. 248. -  On. 1. -  Спр. 1808. -  Арк. 70, 70 зв. Копія.
ЦДІАК. -  КМФ 7. -  Оп. 2. -  Спр. 2. -  Арк. 70, 70 зв. Мікрокопія.

№ 120
1689, квітня 14. Батурин. -  

Універсал Івана Мазепи Лубенському 
Мгарському монастиреві на вилов риби 

у Дніпрі біля острова Романків

Пресвітлійшихь и державнійшихь великихъ государей царей и великихъ 
князей Іоанна Алексеевича, Петра Алексеевича и великой государыни 
благоверной царевны и великой княжны Софіи А л єк сЄєвньі всея Великія и 
Малыя и БЄльія Р оссіи самодержцов ихъ царского пресвітлого величества 
Войска Запорозского обоихъ сторонъ Дніпра гетманъ Иванъ Степановичъ 
Мазепа.

Ознаймуемъ симъ нашимъ писаньемъ кождому, кому колъвек о томъ 
відати належить, ижъ яко не для утиснінья чиіхь заводов и не для 
оскорбленья кого въ якихъ угодіяхь и промислахъ, але для общое цілосте 
краю малороссійского подданныхъ ихъ царского пресвітлого величества 
Войска Запорозского, по указу ихъ пресвітльїхь монарховъ нашихъ, городъ 
на Самарі отъ приходу непріятельского бесурманского есть нововыставленъ, 
такъ мы стань монастиря Мгарского Лубенского, на острові Романкові отъ 
ріки Дніпра будучій, подъ нашу реймеитарскую оборону взявши, отъ кождого 
зъ войска великороссійскихь начального и подначального, зъ малороссійскихь 
старшого и меньшого товариства жадаемъ и міти хочемъ, абы преречоной 
обители Мгарской законникомъ и ихъ челяди на томъ стану найдуючимся въ 
ловляхъ рыбныхъ и до нихъ належнихъ посудкахъ им отъ кого жадная и 
найменшія перешкода и кривда не діялася, для чего и сей нашъ оборонній 
листъ онымъ даемъ и просимъ, кто колъвекъ тепер и на потомъ по указу 
великихъ государей и великой государыни ихъ царского пресвітлого 
величества въ томъ городі Самарскомъ воеводою будетъ, чтобъ ихъ 
законниковъ и послушниковъ, на той рыбной ловлі будучихъ, въ своей охороні 
содержал а и не допускалъ никому жадной на томъ стану шкоди ділати.

Дань в Батурині, перейшовши Оріль, априля 14, року 1689.
Звышменованный гетманъ, рукою власною.
ЦДІАК України. -  Ф. 137. -  Оп. 1. -  Спр. 127. -  Арк. 62зв.-63. Копія.
Архів Санкт-Пс гсрбурзьког о філіалу IPI РАН. -  К. 68. Копія.
Опубліковано : Акты ЗР. -  T.V. -  С. 222-223. -  Ny 189.
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1689, червня 24. Табір над Коломаком. -  
Універсал Івана Мазепи комонному полковникові 

Іллі Новицькому на греблю на річці Сулі 
в селі Кличинці

ПресвЪтлЪйшихъ и державнЪйшихъ великихъ государей царей и 
великих князей Іоанна Алексеевича, Петра Алексеевича и великія госу
дарине благовЄрніе царевпи и великіе княгини Софіи А лєксЄєвни всея 
Великія і Малія и БЄльія Россіи самодержцовъ ихъ царского пресвЄтлого 
величества поданній Войска Запрозкого обоихъ сторонъ Днепра гетманъ 
1оанъ Мазепа.

Ихъ же царского пресвЄтлого величества Войска Запрозкого всякой 
старшине и чернЄ, а особливе пану полковнику, атаманомъ и войтомъ 
городовимъ и сЄлскимь и всЄмь посполите, кому о томъ ведати будетъ 
потреба, ознаймуемъ, ижъ презентовалъ намъ, гетманови, панъ Илія Новицкій, 
полковникъ Войска ихъ царского пресвЄтлого величества Запорожского 
комонный права собЄ належніе на греблю на р ЄцЄ Суле, въ сєлЄ Кличинцахъ, 
въ уездЄ Жовнинскомъ лежачую , отъ Іовка Головченка, обивателя 
Кличинского и отъ Миска Луняненка, обивателя Чигирин-Дубровского, 
купленную, на которую то свою куплю онъ, панъ Новицкій, просилъ нашего 
рейментарского потверженя. Мы теды до оной его прозбы прихиляючися, яко 
тую ег о куплю симъ уневерсаломъ нашимъ ствержаемъ, такъ и греблю тую 
позволяемъ ему, пану Новицкому, зайняти и млины на ней, подлугъ свого 
уподобаня, построивши, оними, якъ своими власними користовати и пожитки 
съ нихъ приходячіе отбирати, въ чомъ абы ему, пану Иліи Новицкому, нЬхто 
жадной и найменшой перешкоди и перенагабаня чинити не важился, мЄти 
хочемъ и рейментарско приказуемъ.

Данъ в таборе над Коломакомъ, іюня 24, 1689 рокуа.
Звишеменованній гетманъ, рукою власною* 6.
Сію копію съ подлиннимъ универсаломъ свидЄтелствовали присутству

ющие въ полковой Лубенской канцелярій:
Судя полковій лубенскій Василь Стефановичъ.
Полковій писаръ Яковъ КорнЬевич.
Осаулъ полковій Рекчевскій.
ІР НБУВ. -  Ф. X, 2806. -  № 115. Копія.
ЦДІАК України. -  Ф. 1235. -  Оп. І .-С п р . 1263.-А рк. 145-146. Копія.

№ 121-122

а Далі в тексті дописано: На подлинномт тако.
6 Нижче в дужках написано: МЄсто пенати.
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1689, червня 27. Гадяч. -  
Універсал Івана Мазепи значковому товаришеві 

Федорові Сулимі на села Кальне і Старе, 
що у  Воронківському ключі

Пресвітлійших и державнійших великих государей царей и великих кня- 
зей Іоана Алескіевича, Петра Алескіевича и великіе государыни благовірніе 
царевни и великіе княжны Софій Алескіевни всея Великія и Малія и Білія 
Россій самодержцов ихъ царского пресвітлого величества подданній Войска 
Іторожского обоих сторон Днепра ге там и  Іоая Мазепа.

Их же царского пресвітлого величества Войска всей старшинй и черні, 
особливе пану полковнику переясловскому, старшині полковой, сотником, 
атаманом, войтом и всіму товариству и посполитим того полку обивателем и 
кождому, кому о том відати належит, ознаимуем, ижъ прекладал нам, гетману, 
панъ Федор Сулима з[н]ачній товариш войсковии, же под час его у Войску на 
службі монаршой в нинішном па Крим одправленном поході, при боку нашом 
битности з Божого допущеня погоріл его дом з многими господарними 
набитками, в чом онъ значную міючи шкоду, просил нас, гетмана, усиловне, 
жеби ми ему для вспартя господарного и для поратованя тоей его през пожар 
страченной худоби, надали дві селці Калное и Старое в ключу Ворояковскомъ 
лежачіе. А такъ мы, гетман, принявши его помененпого пана Сулими оную 
прозбу, яко міючи вгляд нашъ на овую в господарстві его понесенную шкоду, 
такъ респектуючи на его старияние и зичливіе у Войску 2апорожском заслуги, 
надалисмо ему помененніе селця и сим універсалом у владініе и заживание 
надаємо до ласки нашой войсковой, яко теди позволяем ему, пану Сулимі, тими 
селцями владіти зуполне и всякіе тяглих людей послушенства и повинності 
отбирати, такъ міти хочем и реймент арско приказуєм, жебы ему нихто в той 
міре не чинил перешкоди и жеби козакам в тих селах мешкаючим и услуги 
войсковіе одправуючим не было от него жадной кривди и утяження, варуєм 
пилно, а войт преречоних селецъ Калного и Старого з тяглими людми ма- 
юттему бити во всем послушними.

Даяв Гадячом, юня 27, року 1689.
7вишменованний гетман, рукою власною.
Поміти: К сей копиі [...]а.
Василь Томара, полковникъ наказный переяславский, з подленним сводилъ 

сотні Кропивянской писар Петраевич (?).
РДАДА. -  Ф. 248. -  Оп. 1. -  Спр. 1808. -  Арк. 225. Копія.
ЦДІАК. -  Ф. КМФ.7. -  Оп. 2. -  Спр. 5. -  Арк 255. Мікрокопія.

№  123

а Не прочитано.
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№ 124
1689, липня 3. Батурин. -  

Універсал Івана Мазепи військовому товаришеві 
Василеві Антоновичу з сином на село Чепелів 

“до ласки войсковой”

ПресвЄтлЄйінихь и державнЄйінихь великихъ государей царей и великих 
князей Іоанна Алексеевича, Петра Алексеевича и великія государині 
благовЄнріе царевны и великія княжни Софій Алексеевны всея Великія и 
Малія и БЬлія Россій самодержцев ихъ царского пресвЄтлого величества 
Войска Запорозкого гетманъ 1оанъ Мазепа.

Ихъ же царского пресвЄтлого величества Войска Запрозкого всей 
старшині и чернЄ, особливе пану полковниковЄ чернЄговскому, сотникови 
Киселювскому, атаманови городовому и войтовЄ тамошнему и кождому, кому 
о томъ ведати надлежитъ, ознаймуемъ симъ нашим писаніем, ижъ по Божой 
милости и по монаршомъ ихъ царского прсвітлого величества милостивом 
указу, маючи мы власть всякіе в Малой Россій устрояти порядки и по годности 
особь у Войску заслужоних и до услуг способних, доволствовати ласкою 
нашею и наданьемъ, респектом чирствих и рейментовЄ нашему зичливыхъ у 
войску услугъ п.Василя Антоновича, товариша войскового, до которихъ и 
впред его заохочуючи, надалисмо ему и сымъ унЄверсаломь нашимъ надаємо 
до ласки нашой войсковой селце Чепелевъ282 в ключу Киселев[с]комъ лежачое. 
А такъ пилно мЄ ги хочемъ и реименгарско приказуемъ, жебы ему, пану 
Василю, владЄніо оно го селца Чепелева нихто з старшины и чернЄ не чинилъ 
переижоди. А войтъ г посполитими людми, абы ему в кошеню сЄна и во 
всякихъ ку вспартю его господарчому потребнихъ дЄлехь належитое отдавал 
послушенство и повинност обиклую, козаки однакъ в томъ сєлцЄ мешкаючіе 
и услуги войсковіе ошравуючіе, мають бы ги захованы при належитихъ свойхъ 
войсковихъ волностяхъ, тое варуемъ пилно.

Данъ в Батурине, іюля 3 д[ня], року 1689а.
гвишьменованній гетманъ, рукою власною* 6.
С подленнимъ читал канцелярист войсковій Филипъ Купчиискій.
Подлений к себе принял братаничъ ЕфросимиЄ Василиевой Антонови- 

човой и росписался.
ЦДІАК України. -  Ф. 51. -  Оп. 3. -  Спр. 4134. -  Арк. 4. Копія.
Там само. -  Ф. КМФ.7. -  Оп. 2. -  Спр. 27. -  Арк. 158-158зв. Мікрокопія.
РДАДА. -  Ф. 248. -  Оп. 1. -  Спр. 1812. -  Арк. 158-158зв. Копія з датою 6 липня.

а У рукопису дописано: В подлипном подгіисано тако.
6 Праворуч від підпису в колі написано: М істо  псчатьі реймеитарской.
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1689, липня 8. Батурин. -  
Універсал Івана Мазепи ігуменові М аксаківського 

монастиря про увільнення жителів сіл Високе,
Ховми і Сидорівна від шарварків, оскільки вони 

допомагають монастиреві в косінні сіна

Пресвйтлійших и державнійших великих государей царей и великих 
князей Иоана Алексеевича, Петра Алексеевича и великие государыни 
благоверные царевны и великие княжны Софии Алексіевньї, всеа Великия и 
Малыя и Більїя России самодержцев, их царского пресвітлого величества 
подданный Войска Запорозкого обоих сторон Днепра, гетман Иоан Мазепа.

Щаном] сотником шаповаловскому и борзенскому и всей тамошной 
городовой старшині ознаймуемъ, иж будучи в нас тепер превелебный в Богу 
господин отец Феодосий Кгукгуревич, игумен монастира Максаковского, 
просил нас о уволнене трех сел -  Высокое283, Ховмов284 и Сидоровки285 от 
шарварку ньінішного для помочи в кошеню сіна и в зживашо збожя монастир- 
ского. Теди ми, склонившиеся на прозбу его отца игумена Максаковского, 
жадаєм и приказуєм вам через сей лисі наш, абысте на тот шарварок гребле 
тутейшей батуринской не займали и тих поменених трох селах подданих и 
двигати их не важился. Якобы було кому що треба до монастира на початку 
его игуменского господарства упорати, а з инших сел их же монастирских як 
тяглих, так и Козаков, ведлуг давного звычаю виправовати на тую гребел[ную] 
роботу маете безпечне. Що предложивши, господу Богу вас поручаем.

3 Батурина, 8 июля, 1689.
Звишменованний гетман, рука власна.
Збірка докумсн гів М. Ткачснка. -  № 153. Копія з оригіналу.

№  125

№ 126
1689, липня 17. Батурин. -

Універсал Івана Мазепи переяславському полковникові 
Леонтієві Полуботку на всі раніше надані йому маєтності

Пресвітлійшихь и державнійшихь великих государей царей и великих 
князей Іоанна Алексіевича, Петра Алексеевича и великія государини царевны 
и великіе княжны Софій Алексіевни, всея Великія и Малия и Білія Россій 
самодержцевъ ихъ царского пресвітлого величества подданный Войска 
Запорожского обоихъ сторонъ Днепра гетманъ Іоашгь Стефановичъ Мазепа.

1хъ же царского пресвітлого величества Войска Запрожского, всей 
старшині и черні, особливе пану полковникови черніговскому, старшині 
полковой, сотникомъ, атаманомъ, войтамъ и кождому, кому о томъ належит 
видати, ознаймуемъ симъ нашимъ писанемъ, ижъ по милости Божой и по 
монаршомъ пресвітлійшихь и державнійшихь великих государей наших, и
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великіе госуцартт  благовірние царевни их царского пресвітлого величества 
милостивому указу, маючи мы, гетман, власгв Малой Россій утвержати права и 
всякіе устроевати порядки, а по годности особъ в Войску заслужоных 
доволствовати нашимъ рейменгарским ласкавимъ респектомъ и наданнемъ нані 
по прошенію пана Леонтія Полуботка286, полковника Переяславского, 
ствержаемъ симъ нашимъ гетманскимъ універсалом^ всі его маетности и 
кгрунта, якіе ему за годные у Войску Запорожскомъ заслуги и значние праци, 
яко універсалами антецессоровъ наших прешлых Войска Запорожского 
гетмановъ надани, такъ куплею набытие и поважною монаршою грамотою 
блаженныя святия памяти великого государя царя и великого князя Феодора 
Алексіевича, всея Великія и Малія и Белія Россій самодержца его царского 
пресвітлого величества у твержены и обварованы, которие то маетности и 
кгрунта любъ наданемъ за заслуги, люб куплею Ъа гроши набьггій а в поссесій 
его пана Леонтія Полуботка з млинами и зо всіми до них прислуш аючими угод’й 
будучий тутъ же в семъ у н івер сал і именно суму изображени в полку 
Черніговскомт в ключу Любецкомъ, маетность Александра Розсудовскотоз 
кгрунгами лісовими и пахатними, з озерами и людми в ней осілими, з руднею и 
млыномъ на річце Ворзні, нимъ паномъ Полуботкомъ построенними и зо 
всякими угодями, в обрубі томъ будучими. А к той же маетности Розсудовщині 
селце Губичи зо всіми приналежностями и з людми посполитими в томъ же 
Любецкомъ ключу лежачіе надано. Село Савинки в Сосницкомь ключу лежачое 
зо всіми угод’й и з людми тяглими, з полями, сіножатми, лісами, борами, з 
млынами, ставами на гребли самотужною повышше села Савинокъ, на річце 
Убеді построенними з млином Мисковскимъ противно того ж села на річце 
Убеді виставленнимъ, з греблею довгою, нижей того ж  села Савинокъ зо всіми 
до нее належними власностями на Убеді лежачою; из млиномъ Безпалчогов 
селі Козляничахъ, на той же річце нижей всіхт тих млынов будучимъ. Под 
Черниговомъ Прокопа Плоскинина млыи на річце Свины, дві кола мучные, а 
третєє ступное в соб і маючий. В томъ же полку Чери Ьговскомъ в ключу 
Любецкомъ четвертую часткгрунговъ Мишуковщины нимъ паномъ Леонпемъ 
Полуботкомъ в чину енералното вийсковото асаулс7ва будучимъ, купленою у 
Филипа Івановича Короткого, товариш а полку Черніговского за певную сумму 
грошей, в купчей записи описанную з селцами, з людми, из млинами о двохъ 
колах на річце Свишні стоячими, з полями, из сіножатми, з лесами, из борами, 
з деревомъ бортнимъ и до бортей згодпимъ, положене свое маючую, з одное 
стороны над річкою Хохлою, з другое над річкою Белоусомъ, а протягается от 
річки Свішни, до річки Должика по домашинное и по Сухій Лугъ. А на даную 
такую ж другую част того ж кгрунту Мишуковщины з людми, якіе в немъ 
осіли, из слободками близко той части, на томъ же Мишуковскомъ кгруитк 
лежачими, в томъ же Мишуковскомъ обрубі, помененнимъ паномъ Полубот
комъ купленная осмая част того Мишуковского кгрунту, з млыномъ на річце 
Свішни стоячимъ, и слободкою през старого унучка осаженого, нимъ же паномъ 
Полуботкомъ за певную сумму купленая, зо всіми до обойхъ тихъ частей 
прилеглими, якъ ся в своемъ ограничешо мають угод’й и прииалежитостями. 
Млынами покупленіе: одинъ от Василя Коляди о трохъ колах па річце Убеді,
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другій от ^абріеля Гуриновича на річне Бречі о двохъ колах з призвойтими йхъ 
власностями в сел і Понурниці на річне Вербі млыномъ о едномъ колі, з 
законниковъ монастира Іллипского Черніговского куплений. А вновъ ему, пану 
Лео/лгію Полуботку, респектомъ тих же прешлих и нин'Ьшнихъ гычливых и 
працовитихъ и войску заслугъ, до которих и внред заохочуючи надалисмо ему 
село Наумовку за Десною в ключу Киселювъскомъ найдуючоеся зо всіми до 
него прилеглими угод’й и належитостями. Д ві рудні Медведовскую и 
Радковскую в кгрунтахъ его Розсудовщиною именуючихся будучие и що он 
преречоний панъ Полуботокъ за першого полковництва своего в полку Переяс- 
лавскомъ млынових кгру/л овъ, покупилъ въ Демяна и Гапона Корн^енковъ на 
греблі нижшой міской чтири ставидлі,а в Андрея Богданеяка то ж чтири 
ставидлі, въ Алексея Бібличеяка и Ігната Михеевича такъ же чтири ставидлі, 
нарічце Трубежу, а на р іч ц і Супой под Яготиномъ у Федора Тикалеяка пят 
ставидлъ, з хуторами до них прилеглими и дванатцеткол млыва з млынами 
своймъ коштомъ постройлъ, а мы ему перед симъ йхъ ствердили нашимъ 
універсалом^ той ствержаемъ и симъ пынЪшнимъ. Яко теди позволяемъ ему 
помененному, пану Леонтію Полуботку, полковникови Переяславскому самому и 
потомкомъ его всіми тими маетностями кгру/ггами га аятецессоровъ наших 
наданими и купленими, а монаршою граматою у вічностстверженими, такъ же 
селомъ Наумовкою и руднями, прерічоними, з млынами в полку Переяславскомъ 
будучими владати и всякие з них приходячие пожитки, а от люден посполитих (: 
опрочъ козаковъ, которие мают бить заховани при своих волностях:) 
послушенство и повинности 07бирати; такъ міти хочем и повагою сего універ
салу нашого приказуемъ, жебы ему в томъ пихто з старшини и черні жадное не 
важился чинити (: а особно в отбирапю послушенства от людей посполитих при 
млыну Кгабр*1елювскомъ мешкаючихъ:) перешкоди, в чомъ абы виразній воля 
наша была обяспена и ненарушпе захована, велилисмо ему видать с подписомъ 
власпой руки нашой, и притиспенемъ войсковой печати, сей нашъ yнiвepcaлъ.

Данъ в Батурине іюля 17, року 1689.
7вишменоваяый гетман, рукою власноюа.
Яков Полуботок руку приложилъ.
ІРНБУВ.-Ф . 1,52813 (Лаз. 12/5. -  Арк. 5-6). Копія.
ЦДІАК України. -  Ф. 57. -  Оп. 1 .-Спр. 17.-Арк. 193, 197. Копія з датою 31 .липня 1689 р.

№  127
1689, липня 19. Батурин. -  

Універсал Івана Мазепи київському полковникові 
про заборону будь-кому брати підводи в київських мешканців, 

про урівняння прав жителів передмістя Кожем’яки і міста

Пресв'Ьтл^шихъ и державнійших'ь великихъ государей царей и великихъ 
князей Іоанна Алексеевича, Петра Алексеевича и великіе государыни

а Праворуч від підпису в колі написано: М ісце печаши войсковой.

177



благовірпьія царевны и великіе княжны Софій Алексеевны всея Великія и 
Малыя и Більїя Р оссіи самодержцевъ ихъ царского пресвітлого величества 
подданный Войска Запорозского гетманъ Иванъ Степановичъ Мазепа.

Ихъ же царского пресвітлого величества Войска Запорозского пану 
полковнику кіевскому зо всею старшиною полковою, сотникови и атаманови 
и вс'Ьмъ козакомъ кіевскимь тамошнимъ, и кождому, кому бы колвекъ о томъ 
відати належало, озпаймуемъ, ижъ супликовали до насъ панъ войтъ кіевский 
зъ бурмистрами, райцами и всіми міщанами тамошними прекладаючи и 
жалостне ускаржаючися, же многіе рожного стану особы частокротъ въ якихъ 
колвекъ д іл іх ь  черезь ихъ городъ переіжджаючися, не поглядаючи на 
жалованные монаршіе ихъ царского пресвітлого величества грамоти, у 
которыхъ всі ихъ стародавные права ненарушно потвержены суть, въ подводу 
собі коні зъ возами, зъ хомутами, у нихъ беруть, и бываютъ таковыи, же згола 
ихъ назад не ворочаютъ, а иншіе далекимъ поездомъ вимордовавши, ледво 
живые назадъ вернувши возы и хомути забирають, а они помененныи міщане 
всегда наймаючи тыи подводы, многую шкоду поносять въ заплаченью оныхъ, 
так же и полковничіе высланние для приватной роботизны, за містомь 
мішкаючихь жителей, прозиваемыхъ Кожемякъ287, отъ тяглости и с полного 
порядку міского цале отнимаютъ, которыхъ жалованною монаршою грамотою 
имъ въ одоносгайность утвержено, въ чомъ просили нашой рейментарской 
помочи и обороны; теды мы рейментаръ, давши такъ слушной ихъ пановъ войта 
и мещанъ кіевскихь прозбі въ себе містце, а відаючи запевне, же в грамоті 
монаршой жалованной имъ на потверженье правь даной, выражено есть ясно 
тое, абы нихто не важился подводъ въ Кіеві брати, также чтобъ и Кожемяцкіе 
жителі всегда отъ мЬщапъ се отделены були, але вькупі зъ містомь подъ 
порядкомъ ратушнымъ всякую тяглость и повинности отбували, выдаемъ сей 
нашъ уневерсалъ онимъ на гомъ, абы опрочъ выразное монаршое волі и опрочъ 
кгвалтовное потребы, о якой бы мы особливе къ нимъ писали, не важился в 
Кіеві подводъ нихто вымогати и насильно брати, а особливе за границу отнюдь 
жебы не давано подводъ, альбо вімь згола туда давати ихъ не належить, также 
и Кожемячаиъ, жебы якъ самъ панъ полковникъ Кіевскій, такъ и его 
высланные и сотникъ тамошній не сміли не на якую особливую и приватную 
свою роботизну въ свое всегдашнее послушенство отъ міста отрывати, яко бы 
твердость въ грамоті монаршой жалованной вираженная, въ своей моцы 
найдовалася.

Дань в Багурині, іюля 19, року 1689.
Звишъменоваппый гетманъ, рукою власною.
Адреси: П. Ивану Быковичу, войтови кіевскому зо всіми маестратовыми.
ІР НБУВ. -  Ф. 2 .-Спр. 14817-14897. -  Ч. 1 .-А рк. 101-102. Копія.
О п у б л ік о в а н о :  Акты ЗР. -  Т.У. -  ІМ- 190. -  С. 223-224.
Частково опубліковано: Закревский Н.В. Описание Киева. -  М. 1868. -  Т. 1. -  С. 66, 

273; Грушевська О.О. Гетьманські універсали м.Києву // Історично-географічний збірник. - 
К. 1928. - Т . 2 . - С .  27-28.



1689, серпня 26. Батурин. -  
Універсал Івана Мазепи військовому товаришеві 

Олексієві Туранському на млини, землі, хутори тощо

Иванъ Мазепа, гетманъ, зъ Войскомъ ихъ царского пресв ктлого величества 
Запорожскимъ.

Ознаймуемъ симъ нашим писаниемъ старшин^ и nepnt Войска 
Запорожского, и урядови MtcTa Глухова и кождому, кому о томъ видати 
надлежитъ, ижъ просилъ насъ панъ Алексей Туранскій, товарищъ войсковой, 
абисмо ево власніе gpyirra, для Kptnuioro ему заживаня унііверсаломт 
нашимъ реймеитарскимъ обваровали, и млини, одинъ на р'Ьчцы Шостци и 
другій на той же ptnut, нижей, зъ слободкою Собичевскою и с^ножатми, 
лкомъ, а третій млинъ на peut Сл'Ьпород'Ь зъ хуторомъ Богдановскимъ и 
съ пасекою, и n t сомъ и с'Ьножатми, внизъ и вверхъ при той p tn u t  
найдуючимися, нимъ, паном Туранскимъ, купленними, и млини ево власніе 
(имъ?) коштомъ на гребляхъ, власною працею засипаннихъ, побудованніе, при 
немъ зо всіми заховали пожитками. Теди ми, взглядомъ працъ и услугъ его, 
в Войску Запорожскомъ намъ рейментаровы в^омихъ, и взглядомъ того, же 
онъ і въ пришлій часъ на приличние услуги есть згодепъ, Bct его кгрунта 
слишнимъ правомъ ему належніе, симъ у і^вер сал ом т нашимъ ему 
укрЬпляемъ и потвержаемъ. А поневажъ при млиігЬ, на p tnut Сліпороді288, 
въ футорі Богдаповскомъ, люде мешкаючіе пану Туранскому передъ тимъ 
чинили помочъ въ гачешо rpeônt и отдавали ему послушенство, а при 
млинахъ, на pt4Ke Шостце стоючихъ, Mte гь онъ панъ Туранскій свой хуторъ 
и при xyiopt кгрунтъ его куплениій, положенемъ обширній, теди, на его 
прозбу, позволяемъ ему, для KptnocTH хутора, поселити тамъ десяти 
человека, якіе бы люде, сами, доброволне, безъ примусу, мешкати co6t въ 
него похоъЬли; а богданувскихъ жителей зъ слободкою и тепер ему надаємо 
въ такое жъ послушенство. Такъ Mt™ хочемъ и приказуемъ абы жаденъ зъ 
старшини и черни изъ обивателей глуховскихъ ему, папу AneKctio 
Туранскому, въ его власныхъ §рунтахъ и в тих преречонихъ млинахъ и 
хуторах найменшое не чинилъ перешкоди; варуемъ, однакъ, того ежели есть 
козаки мешканемъ въ футорк Богдаповскомъ, албо в слободци Собичевской, 
абы, безъ жадного отъ пана Туранского утиску, заховани были при своихъ 
козацкихъ волностехъ.

Дань въ Батурин ,̂ августа 26 дня, 1689 рокуа.
Звишъменованний гетман рукою власною.
РДАДА. -  Ф. 248. -  On. 1. -  Спр. 1814. -  Арк. 344. Копія.
ЦДІАК України. -  Ф. КМФ.7. -  Оп. 2. -  Спр. 36. Арк. 344. Мікрокопія.
Опубліковано : Генеральное следствие о маетностях Нежинского полка. -  С. 340-341.

№ 128
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1689, вересня 13. Батурин. -  
Універсал Івана Мазепи знатному товаришеві 

Полтавського полку Іванові Черняку 
на частину села Тахтаулів

Его царского пресвітлого величества Войска Запорожского гетманъ 1оанъ 
Мазепа.

Всей старшині и черні Войска его царского пресвітлого велячества 
Запорожского полку Полтавского ту г же и гт.сотникові полковому полтавскому 
и кождому, кому колвекъ о том відати надлежит симъ нашимъ обявляем 
універсалом, и ж  гг Иоапъ Чернякъ, знатний товаришъ полку тамошнего 
Полтавского, презе/лговал нам універсал пана полковника своего на частсела 
Тахтаулова289 близъ /дворца своего, в которой для вспаргя домового господарства 
опреділено ему в послушенство, на якіе просилъ нашего себі потверженія. 
Прето мы, гетманъ, прошенію его папа Іоана не о /рекши, а респектуючи на его 
жъ войсковіе нелеиівие ранячіеся услуги, яко помянутою честю в спокойное 
владініе симъ нашимъ ствержаед/ універсалом од посполитих піших и тяглих 
людей всякое одбирати повиновепіе и користи, такъ аби ніхто з старшини и 
черні того полку, а особливе п.сотникъ полковий полтавский в одбираню з 
преречонних людей поддаяской повинности жадной ему, п.Черняку, відаючи в 
таковой волі нашой не важился чинити трудности и препятія, тие зас вижей 
наміненіе тягліе и нішіе люде должни будуть ему ж, яко державця своєму, 
належитое отдавати послушенство, що тежъ зверхъ, кромі поменной части, пану 
Черняку в томъ селі Тахтаулові найдуючіеся люде всі повинни до города 
Полтави належати, міти хочем и рейментарско приказуел/.

Данъ в Батурині ,  септеврія 13, року 1689а.
Звишименоваяний гетман, рукою власпою.
РДАДА. -  Ф. 248. -  Оп. 1. -  Спр. 1809. -  Арк. 52, 52зв. Копія.
ЦДІАК України. -  Ф. КМФ.7. -  Оп. 2. -  Спр. 3. -  Арк. 52-52зв. Копія

№  129

№  130
1689, листопада 9. Батурин. -  

Універсал Івана Мазепи Чернігівському жіночому 
монастиреві на села Рудки, Ю рівка, Рижанок,
Березівка, Мохнатин, Янівка, Кошівка і млин

Пресв Єт л Єйших ь и державнЬйших ь великихь государей царей и великихъ 
князей Иоанна Алексеевича, Петра Д аескЬевича всея Великыя и Малыя Россій 
самодержцовъ ихъ царского пресвітлого величества Войска Запорозкого 
гетманъ Иоанъ Мазепа.

“ Далі в копії дописано: В подлинном подписано тако.
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Ихъ же царского пресвітлого величества Войска Запорозкого пану 
полковникові черниговскому, старшині полковой и городовой тамошней и 
кождому, кому о томъ надлежитъ відати  симъ нашимъ ознаймуемъ 
універсаломь, ижъ супліковала до насъ велебная Мелегия Кавецковна, 
игумения монастира дівича Черниговского, храму святыя великомученицы 
Параскевіи з сестрами свойми, просячи, абысмо подтвердили имъ нашимъ 
гетманскимъ універсаломь тые селца, которыхъ оны заживали пред симъ з 
млиномъ на Белоусе стоячимь, а такъ мы, гетманъ, по милости Божой и по 
монаршомъ ихъ царского пресвітлаго величества указу, справуючи в Малой 
Россій всякіе діла, принялисмо ей игуменій з сестрами занесенную до насъ 
прозбу: где видячи на тые селца именно, Рудки290, Юревки, Рижаковъ, 
Березовки, Мохнатина, Яновки, Кошовки291 в единомъ обрубе будучие и 
млинокъ оній всіхь прешлихъ Войска Запорожского от Богдана Хмелницкого 
ажъ до нашего рейменту найдуючихся в Малой Россій гетмановъ, данные имъ 
універсали, ствержаемъ имъ и мы тые селца и млинокъ симъ нашимъ 
гетманскимъ універсаломь, чрезъ которій яко позволяемъ имъ преречоной 
игуменій с сестрами тіми селцами владіти и всякие от людей посполитихъ (: 
опрочъ козаковъ:) послушенство и повинность. А з млина розміровие приходи 
отбирати, такъ міти хощемъ и приказуемъ, жебы имъ в томъ нихто не чинилъ 
перешкоды; тутъ же варуемъ, жебы имъ и владіпию перевоза здавна имъ 
належного, и в заживанию слободки на грунтахъ ихъ осілой не чинено 
перепони.

Дань в Батурині, ноеврія 9 дня, року от сотворения світа 7198, а от 
рождества Христова 1689.

Звишъименованний гетманъ, рукою власпою.
С подлинным читал камнінариусь Лукъянъ Климов.
ЦДІАК України. -  Ф. 57. -  Оп. 1. -  Спр. 3. -  Арк. 262. Копія.

№  131
1689, грудня 1. Глухів. -

Універсал Івана Мазепи глухівському священикові 
Максимові Софоновичу на млин і слобідку Хотминівку

Иоанъ Мазепа, гетманъ з Войском ь ихъ царского пресвітлого величества 
Запорожскимъ.

Ознаймуемъ симъ нашимъ універсаломь всім ь, кому о томъ відати 
надлежатиметъ, меновите, старш ині глуховской и меншимъ вс ім ь  
обивателемъ тамошнимъ, ижъ маючи ми реймеитарскій иашъ респектъ не 
тилко на особъ добре заслужонихъ в Войску Запорожскомъ свіцкого стану, 
але и на духовнихъ, которіе за цілость краю нашого, такъ и за все Войско 
Запорожское, насъ реиментара, благають маестать Божій, оказуемъ тотъ же 
респектъ нашъ, ласка, по супліці намь занесенной, на честного господина отца 
Максима Софоповича, священика свято-чудотворного Николая Глуховского, 
надаючи ему футор, прозиваемий Хотминовку, з людми тими, которіе на его
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власних gpyinaxb селилися, и зо всЄми до того села принадлежностями, яко 
то: млиномъ на peut Ясмаї^ сгоячимъ, позволяемъ теди ему, отцу Максиму, 
тоею слободкою вл ад ей  и з млина пожитки отбирати до ласки нашой 
войсковой. Ствержаючи теди тое надане симъ нашимъ листомъ, варуемъ пилно, 
абы ему в заживаню тоей слободки наймепшое HtxTO не важился чинити 
перешкоды, вoйтoвt приказуемъ, абы с посполитими людми, в той слободкі 
будучими, отдавалъ свою належитую повинность и вселякое послушаніе, 
окромъ козаковъ, которих хочемь при волностяхъ козацкихъ бити.

Данъ в Глухов^ декамврія 1, року 1689а.
Звингьменованній гетманъ, рукою власною.
РДАДА. -  Ф. 248. -  Оп. І .-С п р . 1814. -  Арк. 402 зв. Копія.
ЦДІАК України. -  Ф. КМФ. 7. -  Оп. 2. -  Спр. 40. -  Арк. 402 зв. Мікрокопія.
О п у б л ік о в а н о : Генеральное следствие о маетностях Нежинского полка. № 204. -  С. 405-

406.

№  132
1689, грудня 29. Батурин. -  

Універсал Івана Мазепи Іллі Ж иленку 
на село Держанівку

П р есв^ л ^ ш и х  и державнМших великих государей царей и великих 
князей Іоанна А лек^еви ча, Петра А лек^еви ча и великїе государяни 
благоверные царевны и великіе княжны Софий Алексіевни всеа Великія и 
Малыя и Б ^ ы я  Россий самодержцевъ их царского пресв^лого величества 
подданий Войска Запорозкого обойх сторонъ Днепра гетманъ 1оанъ Мазепа.

Ознаймуемъ симъ нашим унЬверсаломъ их же царского пресв^лого 
величества Войска Запорозкого всей старш ш ^ и чepнt, особливе пану 
полковникови киевскому, старіш ий полковой, сотникови и атаманови 
козелскому и кождому, кому о том належит в tдати. Ижъ по милости Божой 
и по преможномъ монаршомъ их царского, пресвітлого величества указу, 
маючи мы, гетман моц до справованя всяких порадковъ и д ^ ъ  в Малой Россій 
ниігі по прошеній пана Илій Жиленка, надалисмо ему село називаемое 
Держанувку292 в соті^ Козелской лежачое з людми посполитими и зо всіми 
до него прилеглими угод^ и належитостями. А то респектуючи на горловіе 
его в Войску Запорозкомъ роненіе услуги, которіе онъ и впред охочо в воєнних 
оказиях ронїти маетъ, теды, яко позволяемъ ему, пану Илій Жиленку тимъ 
преречоним селомъ влaдtти и всякое от людей посполитих послушенство и 
повинност звиклую дорочную отбирати, так м'іти хочем и повагою сего 
yнtвepcaлy нашого приказуемъ, жебы ему в томъ нихто з старшини и черни 
жадной не важился чинити перешкоды, а то до ласки нашой войсковой. Козаки 
однак в том сел і  мешкаючие и в реєстри войсковомъ будучие для своих у 
войску услугъ з оседлостями своими мають быти заховань! при належитих

а Далі в тексті дописано: В копій пишется тако.
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своих войскових волностей. А войть з тяглими оного села людми, жеби ему 
пану Жиленку были послушними во всемъ. Пилно о гое приказуєм ь. А для 
тим пєвніїйшой ваги вел'Ьлисмо сея универсал нашъ видати з подписомъ руки 
нашоя и притисненемъ войсковой печати.

Дая в Батурин^, декаврія 29, 1689 року.
7вишъменоваяний гетмая, рукою власною.
На звороті: п. Ілій Жиленку на село Держаиовку ун^версалъ.
ЦДІАК України. -  Ф. 220, Оп. 1. -  Спр. 214. -  Арк. 1. Оригінал.



1690 рік

№  133
1690, січня. Батурин. -

Універсал Івана Мазепи сенчанському (сенецькому) 
сотникові Леонтієві Васильовичу на село Ю сківці 

і млин у  тому ж  селі

Пресвітлійшихь и державнійшихь великихъ государей ихъ царского 
пресвітлого величества Войска Запорожского гегманъ 1оанъ Степановичъ 
Мазепа.

Ихъ же царского пресвітлого величества Войска Запорожского всей 
старшині и черні и кождому, кому о томъ належить відати, ознаймуемъ симъ 
нашимъ універсаломь, ижъ супликовалъ до насъ п. Леонтій Васильевичъ, 
сотникъ сенецкій, просячи, абисмо потвердили ему універсаломь нашимъ село 
Юсковці293 въ уезді Сеиецкомъ лежачое, и млинъ вешнякъ о двохъ колахъ 
въ томъ же сел і Юсковцях стоячій, чего онъ и передъ симъ заживалъ з 
наданья пана полковника своего лубенского. А такъ мы, ге гманъ, по милости 
Божой и по преможному монаршомъ ихъ царского пресвітлого величества 
указу, маючи власть въ Малой Россіи всякіе утвержати права и устроевати 
порядки, припялисмо его п. сотника сенецкого прозбу, а иле в слушной міре 
до насъ занесенную, где позволяема ему до ласки войсковой тимъ селомъ 
Юсковцами владіти и отъ людей посполитихъ (опрочъ козаковъ, которіе для 
своихъ у войску услугъ мають заживати обиклое волности) послушенство и 
повинность дорочную, а з млина часть розміровую на войско належную ку 
пожитку своему отбирали. А то респектуючи на его зичливіе у Войску 
Запорозкомъ услуги, которіе оиъ впредь охочо ронити маетъ міти, теди 
хочемъ и приказуемъ, жебы ему въ гомъ нихто з старшини и черні жадное не 
важился чинити перешкоди.

Дамъ въ Багурині, гепвара ... року отъ сотворенія світа 7198, а отъ 
Рождества Христова 1690а.

Звишьменовапній гетмаиъ, рукою власною* 6.

а У рукопису дописано: Въ подл1;нпомъ подписано тако.
6 У дужках написано: М1;сто печати войсковой.
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Сію копію съ подлиннимъ универсаломъ свидітелствовали присут- 
ствующіе в полковой Дубенской канцелярій:

Судія полковий Василь Стефановичъ.
Полковий писарь Яков Кориіевичь.
ІР НБУВ. -  Ф. Х? 2807. -  № 118. Копія.
ЦДІАК Укріпи. -  Ф. 1235. -  Оп. 1 .-С пр. 1263. -А рк. 147-148. Копія.
Там само. -  Спр. 1265. -  Арк. 64. Копія.

№  134
1690, лютого 21. Лубни. -

Універсал Івана Мазепи київському війтові і сотникові 
про заборону київським жителям в ’їжджати 

у  пущі Межигірського монастиря 
і рубати будь-які дерева

Іхь царского пресвітлого величества Войска Запорозкого, гетманъ 1оанъ 
Мазепа.

їх же царского пресвітлого величества города Кіева пану войту, пану 
сотникови, бурмистрамъ, райцамъ и вс ім ь  тамошнимъ маистратовим 
ознаймуемъ, ижъ превелебный в Богу отецъ ігумень монастиря Межигорского 
з братією прекладали нам, ускаржаючися, же обивателі Кіевскиі, так в 
городі, яко и за городомъ мешкаючие поедиицемъ и великую зобравшися 
купою, в пущу, ижъ власную монастирскую, нападомъ вежджают и без уваги 
не тилко простое и порожное, але и самое бортное дерево рубають, в чомъ 
просили нашого себі заступленія, теды мы, склопившися до ихъ отцовъ 
Межигорскихъ, слушной прозбы видаемъ сей нашь універсаль на оборону 
онимъ, через когорий пилпо жадаемъ, абысте в. м. звишмененная старшина 
Киевская в городе своемъ росказали суровий заказ учинити,жебы од того часу 
болшъ в тую пущу монастирскую не в’іжджали й дерева жадного не рубали, 
а если бы на томъ не унялися, теды жебысте помощи доиманя своеволных 
шкодцовъ ймъ, о щомъ Межигорским додавали неотмовне, пилно и повторе о 
тое жадаемъ.

Дань в Лубняхъ, февруарія 21 д[ня], 1690 рокуа.
Звишьменованній гетманъ, рукою власною* 6.
С подліннимь свідігелствовал ставропігіалного Кіево-Межигорского 

монастиря ієромонах Кодрать.
ЦДІАК України. -  Ф. 132. -  Оп. 2. -  Спр. 49а. -  Арк. 26. Копія.
Там само. -  Ф. 193. -  Оп. 1. -  Спр. 1089. -  Арк. 134. Копія.

а У копії дописано: В подлинномъ подпись.
6 У копії в колі дописано: ‘‘М істо  печати” .
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1690, березня 5. Лохвиця. -  
Універсал Івана Мазепи панові 

Григорієві Гамалії на село Хруль

Пресв'Ьтл'Ьйшихъ и державн'Ьйшихъ великихъ государей ихъ царского 
пресвітлого величества Войска Запорозкого обоихъ сторонъ Днепра гетманъ 
loanъ Мазепа.

Ихъ же царского пресвітлого величества Войска Запорозкого всей 
старшині и черні, а особливе пану полковникови лубепскому, сотниковії 
сенецкому и в с ім у  кому того відати будетъ потреба, ознаймуемъ, ижъ 
респектуючи мы на годние и значные здавна въ Войску Запорозкомъ пана 
Григорія Гамалеи роненые прислуги, яко надалисмо передъ симъ при иныхъ 
добрахь греблю на реці Сулі, называемую Хрулевскую о пяти кліткахг 
будучую зо всіми части войсковой з тое греблі приходячими пожитками, такъ 
теперъ и селце Хрулі294 при той же греблі будучое ему жъ пану Григорію 
Гамаліи з людми тяглими надаємо. М іти теды хочемъ и приказуемъ, абы 
всякій з старшины и черні, якъ сей нашъ рейменгарскій універсалу такъ 
особливе милостивую монаршую потвержателную грамоту въ особливой 
поводі міючи, не важился жадное и наименшое ему, пану Григорію Гамаліи, 
въ заживаню тыхъ то преречопыхъ млыновъ и селца чинити перешкоды.

Данъ въ Лохвици, л іта  отъ созданія мира 7190, а отъ Рождества Христова 
1690 року, марта 5 дня.

Звышъменованный гетманъ, рукою власною.
IP НБУВ. -  Ф. II. -  № 119. -  С. 2808. Оригінал.
ЦДІАК України. -  Ф. 1235.-O n. l . -С пр. 1263. -А рк. 149-150. Копія.

№ 135

№  136
1690, березня 10. Лохвиця. -  

Універсал Івана Мазепи лохвицкому протопопові 
Петрові Івановичу на село Степуки

П ресвітлійш их и державнійших великих государей их царского 
пресвітлого величества Вой[с]ка Запорожского гетманъ Іоань Мазепа.

1хъ царского пресвітлого величества Войска 7апорожского всей старшині 
и черні, и кождому, кому відати о томь надлежит, ознаймуемъ, иж просилъ 
нас, пречесгный в Богу господинъ отецъ Петро Івановичу протопопа 
лохвицкій, абысмо потвердили ему нашим гетманским універсалом селце 
Степуки29-\ въ ключу Лохвицком лежащее, якого ояи пред симъ заживалъз 
наданъя папа полковника своего лубенского. А такъ мы, гетманъ, зъ милости 
всемогущаго Бога и монаршого и царского пресвітлого величества указу, 
іміючи власть въ МалоиРоссый всякіе справовати діла и устроевати порядки, 
припялисмо его отца протопопи прозбу, а іле въ слушной міре до насъ
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занесенную, где заховуєм при нем и потвержаемъ симъ нашимъ ун^версаломъ 
тое селце Степу ки зъ людми посполитими, з греблею и ставко М, зъ л"Ьсомъ и 
грунтами Бонелевского купле/лшми, из зо всіми до того селця приглуша
ючими угодїй и належитостями, а то респектуючи на его уставичніе около 
отправованъя набоженства праци и всегдашніе приносиміе до господа Бога за 
монаршое достоинство, за насъ, гетмана, и все Войско Запорожское, и въвес 
народ православио-россійскьій молитви. Яко теды позволяемъ ему 
предреченному отцу протопопі тымселцемъ Степуками владати, и всякое от 
людей посполитихъ (: опроч козаковъ, которих для услугъ их у войску 
заховуєм при належитих волностях:) послушенство и повинност звиклую 
дорочную, а з кгрунтовъ обыклие пожитки ку въспартю своему господарскому 
оїбирати; такъ міти хочем и приказуєм, жеби ему в том нихто з старшини и 
черны жадное не важился чиныти перешкоди; волтомъ зъ людми селця оного, 
жеби ему послушенъ былъ во всем.

Дань въ Лохвиці, марта 10, року от сотворения світа 7198, а от рождества 
Христова 1690а.

Звишъменованный гетманъ, рукою власною* 6.
РДАДА. -  Ф. 248. -  Оп. 1. -  Спр. 1810. -  Арк. 213. Копія.
ЦДІАК України. -  Ф.КМФ. -  7. -  Оп. 2. -  Спр. 14. -  Арк. 213. Мікрокопія.
Опубліковано:  Генеральне слідство про маєтності Лубенського полку // Український 

архів. - Т. 4. -  С. 143.

№  137
1690, квітня 20. Батурин. -  

Універсал Івана Мазепи мглинському сотникові 
Іванові Романовському з підтвердженням 

наданих грунтів

Пресвітлійшого и державнійшого великого государя его царского 
пресвітлого вел/тчесгва Войска Запорозкого гетманъ 1оаннъ Мазепа.

Ознаймуемъ симъ нашимъ писанемъ всЬмъ вобецъ и кождому, кому о томъ 
видати потреба, а особливе всему старшому и меншому полку Стародубовскаго 
товариству з посполитими людми; ижъ прибивши в Батуринъ панъ 1ванъ 
Романовскій296, сотникъ па тотъ часъ будучій мглинскій, показовал намъ писмо 
собі от пана полковника стародубовского на осаженне людей в кгрунтах его 
власнихъ купленнихъ под Мглиномъ над річкою Вороносухою, близко от 
хутора его ж в певним ограничешо лежачихъ, ку вспартю господарскому 
данное і просилъ насъ, гетмана, жебысмо тые кгрунта потвердили ему нашим 
yнiвepcaлoмъ і позволили ему на онихъ осадити людей. Прето мы, давши у 
себе прозбы місце, а иле респектуючи на жичливіе его ку нам в Войску 
Запорозкомъ услуги, росказалисмо сей нашъ потвержателній у!^версалъ на

а Написано тут 1790.
6 У копії дописано: М істо  печати рейментарской.
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оніе кгрунта з канцелярій войсковой ему, пану Іоанну Романовскому видати, 
позволяючи столко людей на оных кгрунтах его куплених ку подпоре 
господарского своей осадить, колко слушность кажеть, толко тое варуючи, 
абы на тую осаду з околичнихъ мышцъ і селъ не были призивани люде и 
пріймованьї, але волніе и оседлостей своихъ не маючіе были осажовани мірне, 
и чтоботтоей осади і нашимъ околичнихъ селъ кгрунтамъ не было перешкоди, 
койми а такъ симъ універсаломь нашимъ приказуемъ пилно кождому 
старшому и меншому товариству войсковому і посполитым людемъ, абы 
жаденъ в тихъ кгрунтахъ его власних купле/ліих и на оныхъ осаженымъ 
людемъ ему, пану Івану Романовскому, паименшой трудосты и кривди в 
спокойном ихъ уживаню чинить и задаваты не важился под немалою нашею 
и знатним каранемъ, яко бы онъ папъ Романовскій теперь і в потомніе часы 
волно без найменшого пы от кого утяженя оними своимы кгрунтамы владіль 
и користовалъ і осаженнимы с нимы людми ку помочи своей спокойне обладал.

Данъ в Батурине апр[іля] 20, року 1690а.
Звишменованій гетман, рукою власною* 6.
Сви д іте л ствовал ы:
Хоружий полковий Григорій Савицкий.
Ротмистръ Федоръ Шеинъ.
С подлипним читалъ каптінариус Федор Житков.
Таковъ подлінной універсаль по освідетелствованию от комисій по 

повіренію удовствующей Анни Григориевны, госпожи Турковской принялъ 
прикащикъ ей Антонъ Бенедиктовичъ.

ЦДІАК України. -  Ф. 57. -  Оп. 1. -  Спр. 101.- Арк. 274. Копія.

№  138
1690, квітня 28. Батурин. -  

Універсал Івана Мазепи про затвердження 
за Київсько-Печерським монастирем півтора камені 

млива під Сосницею на річці Убеді, що їх заповів йому 
значковий товариш військовий Яким Головченко

П ресвітлійш их и державнійших великих государей ихъ царского 
пресвітлого веліічєства Войска Запорожского гетманъ 1оанъ Мазепа.

Их же царского пресвітлого величества Войска Запорожского, всей 
старшині и черні, особливе пану полковникови черніговскому, сотникови 
сосницкому и кождому, кому о томъ належит відати ознаймуемъ. Поневажъ 
небожчикъ Якимъ Головченко, значний говаришъ войсковий, набывши куплею 
за живота своего полтора каменя млыва под Сосницею, на реці Убеді297 на 
гребли Масалаевский будучіе, а сходячи з сего світа часть свою власную

а Далі в тексті дописано: В подліппомт подпись такова.
6 Праворуч від підпису в колі написано: В м ісго  печати.
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мелницкую, опрочъ войсковое, остатнею волею за спасеніе души своей на 
манастыръ Печерский Киевски// лекговалъ, теды мы, гетманъ, тоей его 
лекгаціи до спасенія его стягаючоеся, не переменяючи, потвержаемъ симъ 
нашимъ універсалом^ позволяючи высоце в Богу превелебному его мил[ости 
господину отцу архимандриту печерскому з братією нею владіти, и якъ хотя 
по своей воли, любъ продавши, или в далшіе часы держачи пожитковати. Аже 
онъ небожчикъ Головченко при томъ млину лековалъ на тотъ же манастыръ 
Печерския, хуторъ своя власныя же, купнымъ правомъ набытия з полями 
пахатными з сіножатми и зо всіми до пего належными угодями, которомъ и 
подданы* его килко хатокъ наядовалося; теды мы и тое потвержаемъ симъ 
же нашимъ універсалом^ А такъ міти хочемъ и приказуемъ, жебы во всей 
тоей его небожчика Головченка лекгаціи, которая потвержается симъ нашимъ 
ун'Ьверсаломъ, нихто з старшины и черні воясковоя преречоному его милости 
отцу архимандриту печерскому, и братій его жадное не важился чинити 
перешкод ы.

Данъ в Батурині, апреля 28 року от сотвореня світу 7198, а от рождества 
Христова 1690.

Звишъменованний гетман, рукою власною.
На арк. 2 зв.\ Универсалъ гетмански я данъ на млы/ть масапаевский и на 

тот присілокь.
ЦДІАК України. -  Ф. 128. -  Оп. 1 а. -  Втч. -  Спр. 6. -  Арк. 1 -2. Оригінал.

№  139
1690, травня 5. Батурин. -  

Універсал Івана Мазепи бакланівському сотникові 
Терентію Шираю з дозволом біля млина 

осадити слобідку

Пресвітлійшихт и державнійшихт великихъ государей ихъ царского 
пресвітлого величества Войска Запорожского гетманъ Иоанъ Мазепа.

Ихъ же царского пресвітлого величества Войска Запорожского пану 
полковнікові стародубовскому, старшині полковой, а именовате пану обозному, 
судій, асауломъ полковимь, сотникомъ, пану согникови погарскому зо всемъ 
товариствомъ, так ж і,  атаманові бакланскому и войтові тамошнему з 
посполствомъ и всей черни, кому тилко о томъ надлежатиметъ, ознаймуемъ симъ 
нашимъ універсалом^ ижъ презентовал намъ панъ Терентій Ширай, сотникъ 
бакланский ун'Ьверсалъ антецесора нашего, бившого гетмана Самойловича и 
права давніе вечистие покойному родичю его данніе Гаврил і  Шираю, атаманові 
бакланскому на грунта куплеяніе и наданніе, а именно в селі Михайловкі298 
млинъ на річці Бойні о двохъ каменяхъ стоячий и у Боклані грунтъ сеножати 
и отчина его, яко то за рекою Судостію, такъ и за слободою Волуйкомъ 
знайдуючуюся, кромі отчины Готовцевой почавши оть огородовъ волуецкихъ 
чрезъ увесъ уголъ Шираевъ по правомъ боку дорогы до сеножатей его лежачихъ
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при березе на семъ боку річки Рамосухи и на томъ боку річки на сеножаты 
зостаючіе при березі унизъ по речку Волотинъ и вгору по Кремончукъ по 
Шашкову гатку и по Шутую Дебру, позволяючи на той же р іч ц і Рамосухи для 
ловленія риби ези забивати на груїггь и отчину его зъ сіножатмьг, кромі отчини 
Татищевской верховой по самій сухій Имшари, засягнувшую и по погребокъ, 
поколь зайшла граница Масковская, ажъ до устя річки Болотина, Баби и 
Рамосухи и просилъ нашое все и нашего подгвержденія. Мы теды, гетманъ, 
респектомъ одравляючихся его родича откилко десять л іть  войсковихъ услугъ 
также и его самог о пана Терентія Ширая, сотника бакланского з давнихъ часъ 
въ Войску Запорожскомъ вірн і зичливе и бтдвижне отправуючіе и у далний 
часъ до тихъ же его заохочуючи, позволяемъ ему къ успартю его домовому на 
речці Рамосухи за слободою Волуйкомъ въ его жъ власномъ грунті купленномъ 
на сиромъ корени на местцу непенномъ власномъ своймъ коштомъ и працею 
гребле занята и на ней млинъ постройте і имъ користовати, а при томъ его млині 
позволяемъ слободку человіка десять дворовъ осадити, такъ же и грунтъ оній 
разширати кругомъ по Московскую границу, кромі отчини Татищевской 
верховой, ведаючи теды кождой о таковой воли нашой, аби ему, пану, Терентію 
Шираю, сотнику бакланскому в займованъю той греблі на поміненной річці 
и в разширенъю грунту купленного и наданного до той слободки и в сеножатехъ 
его при березя Рамосухи до крутой дебри не позволяемъ никому косити повторо 
сурово приказуєм о, аби нехто з старшини и черны войскового и посполитого чину 
не важился чинити трудности ж ені и потомкомъ его, а ежели бы и то колвекъ 
без воли поміненног о сотника мевъ чинити перешкоду, таковій карания срогого 
не уйдетъ, пилно упоминаемъ и грозно приказуемъ, абы иначе не было.

Данъ в Батурині, мая 5 дня, року 1690.
Зъвишъимеповашпй гетманъ, рукою власного11.
ЦДІАК України. -  Ф. 57. -  Оп. 1. -  Спр. 98. -  Арк. 234-236. Копія.
ІР НБУВ. -  Ф. 61. -  № 744. Копія.

№  140
1690у травня 8. Батурин. -  

Універсал Івана Мазепи про запровадження 
тютюнової і горілчаної оренди

П ресвітлійш ихь, державнійшихь великих государей, их царского 
пресвітлого величества Войска Запорозкого гетманъ 1оанъ Мазепа.

Бамъ, сотникові борзенскому, атаманові городовому, атаманамъ сілскимь 
и всему тоей сотні товариству, такъ же войтові, бурмис громъ, мещапомъ и 
войтомъ сілскимь и всімь посполитимъ людемъ, доброго оъ господа Бога 
узичивши здоровя, ознаймуемъ. Відомо вамъ всімь тое, же мы по преможномъ 
монаршомъ ихъ царского пресвітлого величества указу прошлое осеню до 
всіхь старшихъ и меншыхъ войсковихъ и посполитыхъ людей писали во всі

а Далі дописано: При томъ войсковая печать.
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полки и городи, здаючи на вашу увагу и разсудокъ, якимъ бы способомъ лучше 
и легче грошы до скарбу войскового на уставичніе войсковіе потребы и на 
заплату охотницкому войску збирати: чы з поборовъ роковихъ? чы з подачокъ 
шынковыхъ? чы обновити на тое оренду? Гді ВСІ зо всіхь полковъ и городовъ, 
старшіе и меншіе, одномислне до насъ отписали, жебы не было поборовъ и 
отъ шинковъ подачокъ, а обновлена была аренда, якую за річи зносную собі 
всі почитали. Тые теды всі о тписки ваши мы зрозумівши, яко на прошломъ 
рождественскомъ зезді всЬмъ тое обявлялисмо, и всі старшіе и меншіе, тую 
ухвалу приговоромъ своимъ утвердили и писмомъ за своими руками закріпили.

Такъ мы дали о томъ знати великимъ государемъ нашимъ ихъ царскому 
пресвітлому величеству чрезъ пана Михайла Вуяховича, судю войскового 
енералного. А такъ теперъ вамъ ознаймуемъ, же пресвітліе монархи наши, ихъ 
царское пресвітлое величество, чрезъ того жъ судю прислали до насъ указъ 
свой, жебы аренда была для збору у войсковій скарбецъ грошій обновлена, а 
побори роковіе и подачи отъ шинковъ отставлени. Прето на нинішнем 
воскресенскомъ зезді, приводячи тое до скутку, яко з початку говорено, такъ 
и теперъ по гвержено общымъ приговоромъ, абы нігде поединковые арендарі 
не держали аренди, але щобъ якъ в городахъ, такъ и селахъ на мирі для добра 
посполитого ишли аренды горілчаніе и тютюнніе, и з нихъ отдавши до скарбу 
войскового рату, зиски збирати на общую потребу, якъ козацкую, такъ и 
громадзку. З якого зиску часу потребы, нужное можно будетъ за нашымъ 
вЪдомомъ на войсковую оказію порохомъ и свинцомъ товариш амъ убогимъ 
учинить вспоможение. О томъ теды государскомъ указі и о нашомъ зъ 
старшиною и всего Войска Запорозкого постановлешо, вамъ вс ім ь , 
обывателемъ сотні Борзепской, черезъ сей універсаль извіщаючи, здаемъ на 
васъ, сотника и атамана з товариствомъ и на войта з посполствомъ, абысте в 
городі своемъ и во всіхт> селахъ своихъ аренду горілчаную и тютюнную 
завели отъ праздника Вознесенія господня, а поединковіе всі шинки горілчаніе 
запинивши, того досмотріли, жебы яко рата до скарбу войскового, такъ и 
зыски на потребы вашы были збираны. А маете позволити и в селахъ уезду 
своего миромъ откупити и держати помененніе шинки горілчаніе, а суму до 
скарбу войскового дванадцать сотъ золотихъ тутъ, въ Батуринъ, о дню запустъ 
святихъ верховныхъ Апостолъ Петра и Павла, привозити. А яко медъ, пиво, 
брагу каждому шинковати маетъ быти волно, и дегет не есть в аренді, такъ 
на родини, христини, весіля и на поминки волно каждому, якъ козакові, такъ 
и посполитому человікові, любъ зробити в дому горілки, любъ где на стороні 
дешевшою ціною гуртомъ купити оное. Такъ же, хто купить горілку, того 
не забороняемъ, тылко абы якъ вявъ, такъ и потай квартою не шинковано ку 
перешкоді арендовному заводу, але щобъ гуртомъ, наробивши, продавано. А 
ктобъ мівь на роздробъ над сто квартъ меншей продавати горілку, той маетъ 
уграчегпо тоеежъ горілки и худобы своей подлежати без жадной фолкги. В 
помъ всемъ абы указові монаршому и нашому постановление войсковому 
досить чинилося и жебы о томъ нехто не былъ жаднымъ способомъ 
перепоною, а сума конечне вся о назначенному терміні жебы тутъ в Батуринъ 
5ыла припровожепа, о тое пилно и повторе приказуемъ.
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Данъ в Батурин^, мая 8 дня, року отъ создашя мира 7198, а от рождества 
Христова 1690.

Звышъменованный гетманъ, рукою власною.
И. Лучицкий. К истории финансов и финансовог о управления в Малороссии XVII и 

XVIII вв. -  Чтения в ИОНЛ. -  Кн. 15. -  К., 1901. -  Отд. III. Материалы. -  С. 21-23.

№  141
1690, травня 9. Батурин. -  

Універсал Івана Мазепи Михайлові Яковичу 
з товаришем Іоаном на зайняття греблі 

і побудову млина

Пресв^тлЪйшихъ и державнЪйшихъ великихъ государей ихъ царского 
пресвітлого величества Войска Запорожского гетманъ 1оанъ Мазепа.

Ихъ же царского пресвітлого величества Войска Запорожского пану 
полковникови стародубовскому, сотникови новгородскому и кождому, кому о 
томъ відати надлежитъ, знаймуемъ, ижъ просилъ насъ усиловпе Михайло 
Яковичъ з товаришомъ своимъ 1оаномъ, жителемъ орловскимъ, же бысмо имъ 
позволили новозаняти греблю на р іч ц і Ревні у урочища Орлего, о чемъ писал 
намъ и дозорца нашъ Шептаковскій Іерема Ерусалимъ, причиняючися за 
иными, же тое ихъ новое занятіе греблі ни чинить перешкодою не будетъ и 
грунтамъ. А такъ мы, гетманъ, принявши ихъ Михайла Яковича и товариша 
его Іоана усиловную прозбу, а видячи за ними причинное писмо преречоного 
дозорца Шептаковского, позволяемъ имъ такъ новозаняти греблю, и на ней, 
повз луг з можности своей строити млыны: в чомъ абы жъ имъ никто з 
старшыны и черні найменшое не чинилъ перешкоды, хочемъ міти и 
приказуемъ. Даруемъ и взнакъ пнлыю, абы гое ихъ новозанятіе греблі никому 
в грунті и с^ож атяхъ  не учинило перешкоды.

Дано в Багурині, мая 9, року от сотвореня , лета 7198, от Рождества 
Христова 1690.

IP НБУВ. -  Ф. X. -  Спр. 11441. Копія.

№  142
1690, травня 9. Батурин. -

Універсал Івана Мазепи стародубівському полковникові 
Михайлові Миклашевському з дозволом 

заснувати дві рудні

Пресв^л'Ьйшихъ и державггЬйшихъ великихъ государей ихъ царского 
пресвітлого величества Войска Запорожского гетманъ Іоаігь Мазепа.

Ихъ царского пресвітлого величества Войска Запорохкого всей старшині 
и черні и кождому, кому о том надлежитъ відати, ознаймуемъ, ижъ донеслъ 
нам пан Михайло Миклашевскій, полковиикъ стародубовскій, же углядівши
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онъ в Ропщині уезду Стародубовского одно містце, прозиваемое Стрела, на 
реце Трубешу межи селами Куршиничами и Хоромним, другое на Веприні въ 
свободних войскових ущерпских грунтахъ, хочетъ там завести для робленя 
железа дві рудні, при якихъ то рудпяхъ, а именно при той, якая м іеть быти 
наурочищи Стрелі зачать и слободку осадити килко десять дворов людей, в 
чомъ просилъ себі нашего позволеня и виданя особливого универсалу. А такъ 
мы, гетманъ, по милости Бога всемогущего и монаршого ихъ царского 
пресвітлого величества указу съправуючи в Малой Россіи всякіе д іла и маючи 
въ моци своей утвержати права и устроевати порядки принялисмо тую до нас 
занесенную его пана Михайла Миклашевского, полковника стародубовского 
прозбу, где респектом его значних и отважнихъ у Войску Запорозкомъ перед 
сим роненихъ и въпред ронити маючихся услугъ, позволяемъ ему симъ 
універсалом нашимъ на преречоних містцяхь, если волніе и непенние и не 
будет чрез тое старинним людским кгрунтамъ перешкоди, постановити тир, 
дві рудні и осадити при нихъ людей дворовъ з тридцать, а совершивши тие 
рудні ку вспартю своему господарчому, звиклие зъ нихъ отбирати пожитки, 
в чомъ жебы ему нихто зъ старшин и черні не важился чинити перешкоди: 
міги хочем и повагою сего універсалу нашего приказуемъ.

Данъ в Бату рипі, мая 9 дня, року отсотвореня світа 7198, а отъ Рождества 
Христова 1690а.

Звингьменованій гетманъ, рукою власною* 6.
Свидетелствовал
С подлинной чол вакмистръ Алексий Нояркоя.
Таковъ подлінний універсаль по засвідітелствовании от  комиссии 

принялъ ласку гвардій господина прапорщика Семена Миклашевского 
прикажчикъ 1ванъ Мирановский.

ЦДІАК. -  Ф. 57. -  On. 1. -  Спр. 123. -  Арк. 230. Копія.

№  143
1690, травня 17. Батурин. -  

Універсал Івана Мазепи київському полковникові 
і полковій старшині про дозвіл Київському 

Межигірському монастиреві поселити 19 чоловік 
біля Ю сківської греблі, які б систематично її 

ремонтували

Ихъ царского пресвітлого величества Войска Запорозкого гетманъ 1оаннъ 
Мазепа.

Ознаймуемъ симъ нашимъ писашемъ пану полковникови кіевскому, 
старшині полковой, и кождому, кому о томъ надлежитъ відати, ижъ

а Далі в тексті дописано: В подліннол/ подписано тако.
6 Праворуч від підпису в колі написано: М істо  печати.
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суппликовали до нась превелебній отецъ игуменъ межигорскій зъ братією, 
просячи жебысмо дев’яти человека людей тихъ, якіе при греблі ихъ 
Юсковской знайдуются, падали имъ въ послушенство, для направованія тоей 
же греблі ихъ, а жебысмо тамъ же при той греблі на купленномъ ихъ 
монастырском мЪстцу позволили имъ до тихъ девяти человека еще зъ десять 
дворовъ поселити для помочи гаченья тоей же помененной гребли ихъ. А такъ 
мы, гетманъ, за слушность принявши тую его отца игумена зъ братією 
занесенную до насъ просьбу, яко тыми девятма человеками имъ замышляты, 
такъ и вновь на своемъ грунте, если кому черезъ тое не будетъ кривды и 
перешкоды, десять человека осадити позволяемъ а то для помочи направованья 
пререченное гребле ихъ, однакъ тое варуемъ пилно, жебы болшъ на десять 
при тихъ девяти челов Ькахъ людей не осажовано; а в томъ позволенью нашомъ 
жебы имъ, отцу игумену зъ братією, нЄхто не чинилъ заводы и перешкоды, 
мЄти хочемъ и приказуемъ.

Данъ в Батурине, мая 17, року отъ сотворенія света 7198, а отъ Рождества 
Христова 1690.

Звышъменованный гетманъ, рукою власною.
Архів Санк г-Пегербурзького філіалу IPI РАН. -  К. 68. Копія з Київської казенної палати.
О п у б л і к о в а н о : Акты ЗР. -  Т. 5. -  №. 200. -  С. 231.

№  144
1690, червня 5. Київ. -

Універсал Івана Мазепи про взяття під свою опіку 
обивателя Києво-Печерського Максима та його синів 

Василя, Петра і Дмитра Максимовичів

Пресветлейшихъ и державнейшихъ великихъ государей ихъ царского 
пресвЬтлого величества Войска Запорожского гетманъ 1ванъ Мазепа.

1хъ же царского пресвЬтлого величества Войска Запорожского, паномъ 
полковникомъ, асауломъ, сотникомъ, атаманомъ, войтомъ, бурмистромъ и 
вс Ьм ь, кому би колвекъ о том ведати надлежало, ознаймуемъ, ижъ с певних 
респектовъ и для частой намъ в войскових потребах вигоди дознанной, маючи 
ми до пана Максима обывателя Клево-Печерского и до синов его всЬх 
ласкавую нашу прихилыюсть, беремъ его самого и синовъ оного пана Василя, 
пана Петра и пана Дими грія Максимовичовъ под нашу гетманскую оборону 
и всЄ іхт доми, хуторе, млини где колвекъ, в якомъ полку власнимъ своимъ 
коштомъ набутне, мають з всякихъ повинностей войсковихъ и мЄскихь, 
чинячи волними при нихъ заховуелль. Зачимъ аби нихто з старшини и черни 
войсковой, вЄдаючи о таковой вол Ь нашой, не важился его преречонного пана 
Максима Печерского и всЄх т  трохъ поменнених синов его до жадной 
повинности войсковой, мЄской потягати, в домах \хъ становЬска никому 
назначат в хуторах перешкоди наименшой чинити и до пожитков іхь 
власнихъ млиновъ походячих, втручатся, якоби они за симъ унЄверсаломь
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нашимъ зо всіми своими добрами в разнихъ містцах найдуючимся свободно, 
не узнаючи ни от  ко го найменшой трудности, нашой оборони войсковой 
заживали, о тое пилно упоминаемъ и приказуєм.

Данъ в Кіеві, іюня 5 д., 1690 року.
Копію читалъ.
ЦДІАК України. -  Ф. 57. -  Оп. 1. -  Спр. 306. -  Арк. 16. Копія.
Там само. -  Спр. 282. -  Арк. 71. Копія з копії.
ІРНБУВ.-Ф . 1. -  Спр. 5160. (Лаз. 6. -  Арк. 305). Копія.

№  145
1690, червня 20. Батурин. -  

Універсал Івана Мазепи вдові колишнього 
прилуцького полковника Горленка Єфросинп Лазаревій 

з сином Стефаном про залишення за ними оренди 
на шинки “до ласки войсковой"

Ихъ царского пресвітлого величества Войска гапорозкого, гетман 1оанъ 
Мазепа.

Пану полковникови прилуцкому, старш ині полковой и городовой 
тамошней ознаймуемъ, ижъ прибывши до насъ п.Лазарева, вдова полковника 
бывшая прилуцкая з сыномъ своимъ и дочкою, просила насъ усиловне, абысмо 
на пополненье утраченой их худобы, которую при забитю у войску небожчика 
ее мужа розшарпано, заховали при них в селах аренду, вилучивши оную з 
реестра міского прилуцкого. 7ачымъ мы, гетманъ, давши у себе містце ей 
п.Лазаревой прозбі, а респектуючи на утрату ихъ при голові небожчика мужа 
ее сталую, заховуемъ до ласки нашое во всЬхъ их селах арендовые шинъки и 
пожитки з ратою до скарбу войскового належною, где позволяемъ имъ любъ 
свой шинъки в тых селахъ завести, любъ кому в аренду пустити оные. Міти 
теды хочемъ и рейментарско приказуемъ, жебы якъ панъ полковникъ 
прилуцкий, такъ и старшина полковая и городов[а]я, и нихто инъший в 
держанъю аренды в тых селах имъ п.Лазаревой, з дігми ее не чинили 
перешкоды: поневаж тые села, яко она п.Лазарева у своей прозбі намъ 
доложила и перед симъ до реестра міского и до плаченъя обще з містомь 
арендовное рати не належали.

Данъ в Батурині, іюня 20, року 1690.
Звышъменованный гетман, рукою власною.
Чернігівський історичний музей. Колекція. -  Інв. № Ал. 501/9/11. Інв. № М.Т. 105 Р. 

Оригінал пошкодженні! -  протерся на згинах. Папір пожовтів.
ЦДІАК України. -  Ф. 1407. -  Оп. 4. -  Спр. 19. -  Арк. 1. Фото з оригіналу.
Опубл іковано : Сіверянський літопис. 1998. -  № 2. -  С. 34. -  № 19.
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1690, червня 20. Ямпіль. -  
Універсал Івана Мазепи значковому товаришеві 

Чернігівського полку Іавнові Княжицькому 
на село Низківка

П ресвітлійш ого и державнійшого великого государя нашого его 
царского пресвітлого величества Войска Запорозкого гегманъ Іоаігь Мазепа.

Всей старшині и черні Войска его царского пресвітлого величества 
Запорозкого, а особливе пану полковникови черніговскому и кому колвекъ о 
томъ відати будетъ належало, симъ универсаломъ нашимъ ознаймуемъ, іжт 
просилъ насъ, гетмана, панъ Івань Княгиницкій, значній товаришъ полку 
Черніговского, абисмо ему для вспартя село прозиваемое Низковка в зуполное 
завідованя надали и нашимъ універсаломь зтвердили и обваровали. Мы теди, 
давши его прозбі у себе місце, а респектуючи на праці и услуги его в 
военнихъ походах, поднятію и видячи впередъ способность и здалость его до 
тихъ же працъ и услугъ подаемъ ему пану Івану Княгиницкому преречоное 
село Низковку в сотні Синявской лежачое до ласки нашой, позволяючи з 
оного всякіе пожитки отбирати, онимъ владіти и в зуполномъ завідованю оное 
міти, якое преречоного села Низковки299 наданя симъ yнiвepcaлoмъ нашимъ 
варуючи пилно міти хочемъ, абы ніхто з старшини и черні ему преречоному 
пану Княгиницкому в владінію помянутого села и в отбираню з него всяких 
пожитков не важился жадной и найменшой чинити перешкоди, войтъ засъ з 
посполитими людми предречоного села Низковки ему, п. Княгиницкому, 
всякую мають отдавати повинность и послушенство, опрочъ козаковъ, которій 
при свойхъ волностях непорушене повинни зоставати.

Данъ в Ямъполи, июня 20, року 1690а.
7вишьименованїй гетманъ, рукою власною6.
ЦДІАК України. -  Ф. 57. -  Оп. 1. -  Спр. 17. -  Арк. 340. Копія.
Там само. -  Арк. 141. Копія.

№ 146

№  147
1690, червня 30. Батурин. -  

Наказ Івана Мазепи компанійському полковникові 
Іллі Новицькому бути готовим до походу 
під Кизикермен разом з Семеном Палієм

Мой ласкавый пріятелю, пане полковнику комонный.
Одозвался до насъ Семен Г1ал1,й'00, полковникъ королевского величества 

охотницкій, зъ такою охотою, ижъ хочетъ сполна зъ войскомъ нашимъ самъ 
идти и все товариство свое провадити подъ жилища непріятельскіе, для

а Далі в тексті дописано: В подлінномь тако.
° Праворуч від підпису в колі написано: М істо  пенати.
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чиненья промысловъ. Мы теды хотячи того, абысь ваша милость сполні зо 
всіми зъ собою будучими панами полковниками и всЬмъ ихъ товариствомъ на 
тыи жъ выбрался труды и отваги, о томъ зъ умыслу симъ листомъ нашимъ 
вашей милости засылаемъ. О якомъ д іл і  выразную нашу вашей милости на 
особномъ писмі засылаючи информацію, жадаемъ, абысъ ваша милость такъ 
чинилъ и такъ справовался, якъ въ оной воля наша есть выражена. При том 
зычимъ вашей милости доброго отъ Господа Бога здоровья.

Зъ Батурина, іюня 30 дня, року 1690.
Дописка: А тутъ же ознаймуемъ вашей милости, же, по розсказанью, 

нашомъ, панъ полковникъ переяславскій зъ певпою частью полку своею и зъ 
двома штуками арматы, также изъ полку Лубепского тисяча виборного 
товариства зъ достаткомъ борошна и при двохъ особливыхъ своихъ арматахъ 
мають до вашей милости прійти, зъ которыми всіми я к ъ  злучишся ваша 
милость, теды большь не стоячи, за порадою пана Палія рушай в назначенную 
собі, дай Боже щасливую, дорогу. А якого часу къ вашей милости панъ Палій 
пріидеть и за прибутьемъ Лубенцовъ и Переяславского пана полковника 
схочете запевні рушать, о томъ всемъ до насъ отписавшися, въ божій часъ 
йдіте.

Вашей милости зычливый пріятель Иванъ Мазепа, гетманъ Войска ихъ 
царского пресвітлого величества Запорозского.

Помітка: Іюля 7, въ Козарці поданъ; о походах подъ непріятелскіе городы.
Опубліковано:  Акты ЗР. -  Т. 5. -  С. 233. -  № 204.

№  148
1690, червня 30. Батурин. -

Інструкція Івана Мазепи компанійському полковникові 
Іллі Новицькому про те, як разом з полковником 
Семеном Палієм здійснити напад на Кизикермен, 

а після за Буг і Дністер

Информація пану Иліи Новицкому полковникови комонному, якъ маеть 
справитися в поступкахъ военныхъ. Давно наше гетманское было наміреніе 
ординовати войска подъ Казикерменомъ, для учииенья промыслу надъ тыми 
непріятелями, который, въ податномъ и близкомъ ку краямь нашимъ містцу 
найдуючися, уставичні намъ шкодятъ не тылько на томъ боку, въ пасічньїх’ 
пожиткахъ и рыбныхъ ловляхъ людей ловячи, але и на семъ боку Дніпра, а 
иле зимнимъ временемъ, подъ городы впадаючи, тое жъ чиня гъ; и теперъ теды 
горить о томъ сердце наше, абысмо, при помочи Божой, тымъ врагомъ нашимъ 
отдали отмщеніе; о чомъ и монаршій ихъ царского пресвітлого величества 
быль указъ, и ньіні естъ указъ. А же панъ Семенъ П алій, полковникъ 
королевского величества стороны охотницкій, покилько кротні до насъ зъ 
охотою своею отзывается, обіцуючи самъ собою и своимъ товариствомъ въ 
таковыхъ военныхъ случаяхъ щирую учинити помочъ, яко жъ теперъ
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особлив^, черезъ умыслЪного посланого своего, объявилъ намъ тое, що по дню 
святыхъ апостолъ Петра и Павла, въ тиждень или найдалЪй въ двЪ недели, 
зъ Хвастова хочетъ въ поле вибратися и нашему намеренно допомогти: теды 
мы, гетманъ, засылаемъ нашъ рейментарскій указъ пану Иліи Новицкому, 
охотницкому полковникови, абы им'Ьли передъ собою готовость совершенную 
въ походъ подъ Казикерменъ, яко бы якъ скоро панъ ПалЪй до нихъ зъ своими 
полчанами прибудетъ, такъ заразъ они зъ нимъ сполн^ въ той тутъ, взявши 
Бога на помочъ, рушилися, Въ якую дорогу изъ городовыхъ полковъ 
розсказалисмо певную часть войска выготовати, а именно: зъ полку 
Переяславского тысячу человека при самомъ пану Лысенку, полковнику 
Переяславскомъ, а зъ полку Лубенского тысячи жъ человека при наказномъ, 
при которыхъ обоихъ полчинахъ велЪлисмо мЪти по дв'Ь штуки арматы, 
который люде доброю личутъ быти, при Божой помочи, стЬною до укрЪпленья 
того походу.

Яко теды не іншій у насъ, гетмана, замислъ, тылько отправите походъ 
военный подъ Казикерменъ: такъ жадаемъ тутъ, абы для отданья земсты 
врагомъ бесурманомъ, жилцомъ Казикерменскимъ, панъ Новицкій зъ иншими 
комонными и пахотными полковниками и зо вс'Ьмъ ихъ полковъ товариствомъ 
въ тую дорогу безъ атмовы прибиралися, и часу того не ом'Ьшкали, на якій 
панъ ПалЪй прибита маетъ. Гд'Ь и преречоные городовыхъ полковъ люде працы 
и трудова, подъ однымъ будучи пана полковника переяславского началомъ, 
допомогты повинны.

Такій при монаршомъ указу приказъ нашъ учинивши, тое тутъ на здоровый 
пана Новицкого комонного полковника розмыслъ прекладаемъ, и на сполъную 
его зъ паномъ ПалТемъ, полковпикомъ охотницкимъ, пол^цаемъ пораду, абы 
досконально уважили и добрТ собЪ за часу приговорили: чы дневное обиднее 
поры, коли всТ обТздки того городка Казикермана зъ поля въ городокъ 
ворочаются, мають приходомъ своимъ на стада для отгорненья ихъ ударити, 
а отгорнувши стада, тогды полъ городокъ приступъ для спаленья посадовъ и 
для вытолченья пашенъ учинити: чы ми ночное поры туда подъ самый замокъ 
прійти постаратися, якимъ бы приходомъ оразъ и посады могли быти попалены 
и збожия вытолочены, и для отнятья стадъ въ поля чаты мТрны, и отъ табору 
были распущены. Що докладаемъ тутъ выразнымъ нашимъ предложеньем, 
жебы дТло тое войсковое, до прислуги пресвТтлымъ монархомъ нашимъ 
належное, зъ доброго вщиналося фундаменту и добрымъ чинилося порядкомъ; 
въ чомъ всемъ десница Всемогущего творца нашего, для всегдашнихъ 
христіанскихь слезъ въ плТну бусурманскомъ бТдствующихъ, домогти 
схочетъ. А любо и отгорненье сталъ Казикерменскихъ было бъ д^ло великое 
и войску пожиточное, а непріятелемь шкодливое: однакъ найбарз^й намъ, 
гетману, о тое ся идетъ и пресв'Ътлымъ монархомъ найлТпш^й тое ся 
подобается, кгды нынТшнимнъ нам'Ьреннымъ походомъ посады Казикерменскіе 
спалены будуть и збожья ихъ бусурманскіе, чи то на пню, чи то въ копахъ

Напевно пропущено “ не жалуючи” .
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будучій (яко жъ такъ еще будетъ, що не вс і будутъ зняты) зостанутъ, 
вытолочены и до остатка стоптаны; о що панъ Новицкий сполні зъ паномъ 
ПалЪемъ и зо всіми полковниками и войскомъ, при Божой помочи, всякимъ 
способомъ старатися повинны.

Если жъ бы якая въ томъ намореній приходила на мысль вонтпливость, 
же о то Запорожцы, зъ Кримомъ въ примирью найдуючися, стануть бесур- 
маномъ до данья отпору противъ насихъ людей помагати: теды мы, гетманъ, 
згола того по Запорожцахъ не сподіваємся, бо видятъ тое Запорожцы, же они 
бесурмане, съ ними въ приморью будучіе, не пощасіли для того примирья 
людей Малороссійскихь, але всіхь  въ р іц і  Богу и въ річкахь полевыхъ 
перетрусили и побрали въ неволю, которое христіанское шкоды всімь обще 
христіаномь ж аліти потреба, бо такъ въ р іц і  Богу мало кто въ цілости 
остался, гді такъ розуміемь, же добрій молодцы, на Запорожью будучіе, своей 
братіи больше ж алію ть, ани жъ бусурманомъ спріяють. А прето жъ 
небодобная то річь, абы они Запорожцы противъ нашихъ войскъ городовыхъ 
помогали, а хочай же и суть гакіе межи запорожцами, що когда бы 
увіщомилися о ньшішнемь наміреніи нашемъ, то схотіли бы для несчастного 
взятку учинити въ Казикермені пересторогу: теды против такихъ невігласовь 
потреба того, жебы панъ Новицкій сполні съ паномъ Паліемь и зъ войскомъ 
при нихъ будучимъ завзяли тотъ наміренньїй походъ тихо, никому не 
оголошаючи, и такимъ идучи трактомъ, на якомъ бы не тилько запорожцы 
не могли ихъ увидити, але и бусурманскіе сторожи постерегти: що всякому 
войску, для промыслу на непріятелей йдучому, иапередъ всіхь зивзятостей есть 
потребно: якую въ томъ поступку тихость и мы пильно, а пильно залецаемъ, 
и щастливого повоженья сердечні имъ зычимъ.

Тотъ же панъ Палій чрезъ посланого своего и тое намь освідчиль, яко 
тотъ который добрі на полі знается и на непріятельскіе жилища пристойні 
войско привести можетъ, же побывавши подъ Казикерменомъ, можно будетъ 
добрымъ и чирствымъ молодцомъ добьічі себі и славы хотячимъ, отпочивши 
на пристойныхъ міс гцахь дней килько, пойти за Богъ и за Дністрь, на певное 
містце, гді значною добычею каждый убогагитися можетъ. Кгды теды дасть 
Богъ побывати подъ Казикерменомъ и зъ помыслнымъ діломь щасливі от 
толь возвратитися назадъ; то, на слушномъ місгцу при добрыхъ кріпьяхь 
таборъ и піхоти остановивши, позволяемъ мы якъ зъ охотницкихъ, такъ и зъ 
городовыхъ полчанъ охочимъ комонно товариш амъ зъ нимъ паном, Паліемь, 
туда пойти и чинити, при Божой помочи, для большей славы своее над 
неприятелями промыслъ.

А въ якое число панъ Палій къ нему пану Новицкому прійдеть, и якого 
числа панъ Новицкій зъ нимъ паномъ Паліемь зъ войскомъ въ тотъ походъ 
зъ містца своего и якимъ трактомъ рушатся, о томъ абы намъ отъ нихъ 
присылана была відомосте Еще тутъ докладаемъ, же хочъ бы и были такіе 
миже запорожцами головы, що бъ такую, по своей лекгомысленности, 
прекладали річь, абы войско низовое, для своего зъ бусурманами держачогося 
примирья, помогли против войскъ нашихъ бесурманамъ: то и тое быти не
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можеть, бо зъ Запрожъя ввесь згола комонникъ выйшолъ у поле для чиненья 
промысловъ надъ тими жъ бесурмапами, а пехота зъ Січи на такій случай 
пойти не похочетъ, да и не можетъ, а къ тому и тымъ мусять они 
завстягнутися, же ньіні, по указу монаршомъ, послано отъ насъ на Запорожье 
борошно и грошовый запасъ: чимъ вспомогшися, не зезволятъ они на такое 
д іло, якое бы намъ шкодити міло. И овшемъ сподіваємся мы, же тыи 
Запорожцы, который комонно повыходили для промыслу въ поле, допомогуть 
того военного противъ бесурманъ наміренія, а особно тыи, що въ городахъ 
зимовали, яко то: Ковалчукъ зъ товариствомъ, почувши о ньінішнемь 
порушеныо, охочо туда жъ присніють, который то Ковалчукъ тоее оказіи далі 
маетъ на певнихъ містцахь полевыхъ ожидати.

А любо яко не зычимъ въ томъ наміреніи нашомъ противного отпору, такъ 
и не сподіваємся, абы непріятели зъ Криму м іли теперь городки тыи 
посылковати; поневажъ всі орды зъ Криму едно до хана къ венкгерскимъ 
границамъ, другое до Калги солтана въ Білогородщину повыходили, а Крымъ 
немалъ пусть въ малолюдствіи оставленъ, не сподіваючися теперь жадныхъ 
отъ стороны Россійской на себе наступствъ. Однакъ въ запасъ и тое тутъ 
припоминаемъ, если бы непріятели до данъя отпору прибралися, то мы такъ 
прекладаемъ, абы уже войско наше тымъ далекимъ полевымъ шляхомъ, якимъ 
туда будетъ приходити, не силовалося отворочати, але накеровало свой 
поворотъ сюда ку Дніпрови просто до Переволочинской пристані, а оттоль 
береговымъ по надъ Дніпромь путемъ простовало на свое місгце, гд'Ь 
надіємся модно, же силою отваги и порядку войска нашего дасть Богъ страхъ 
непріятелемь, що не тылько на таборъ напирати не буду гъ, але и побіжденньї 
останутъ.

Тутъ докладаемъ, не тылько радячи, але и велці просячи, жебы старшій 
надъ тымъ войскомъ будучій не розпилися для своихъ приватъ мыслями 
своими, и одинъ надъ другого чести своее не преносили, але сполною 
браторскою вяжучися любовью, щирымъ совітом ь д іл о  тое Божое и 
монаршое орудовали, уходячи тою, жебы, уховай Боже, чрезъ нелюбовь и 
чрезъ нещирость на пришшолъ въ порушенье порядокъ, походу тому 
належитый, а за тымъ и скутокъ въ надій нашой будучій не обылъ быся. А 
такъ для прислуги монархомъ и для славы доброе, не тылько радимъ и 
просимъ, але и упоминаемъ, абы старшій сполною любовною радою діло тое 
справовали, даючи місгце во всякихъ оказіяхь порадамъ и предложеньямъ, 
пана Семена Палія, яко того, который, будучи рыцеръ добрый, досвідчивь и 
уже навыкъ, якъ поступова™ въ военныхъ промыслахъ противъ тыхъ креста 
святого непріятелей.

Иванъ Мазепа, гетманъ Войска ихъ царского пресвйтлого величества 
Запорозского.

О п у б л ік о в а н о :  Акты ЗР. -  Т. 5. -  С. 233-236. -  № 205.
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№ 149
1690, липня 9. Батурин. -  

Універсал Івана Мазепи Глухівському 
жіночому монастиреві на село Берези 

з усіма до нього належними володіннями

Пресвітлійшихь и державнійшихь великихъ государей ихъ царского 
пресвітлого велячества Войска Запорожского гетманъ Иоанъ Мазепа

Ихъ же царского п ресвітлого  велячества Войска Запорзкого вс ій  
старшині и черні, а особливе пану полковникові ніжинскому зо всею его 
старшиною полковою, сотникови глуховскому, атаманови городовому, войтови 
тамошнему и кождому, кому о томъ відати належить, ознаймуемъ, ижъ 
супликовали до насъ инокині дівичого монастиря Глуховского, просячи насъ, 
абысмо имъ нашимъ універсалом ь потвердили уезду Глуховского село 
Березу301 зо всіми до него приналежитостями и кгрунтами, за якими то 
инокинями превелебная в Богу ее милость госпожа Марія Магдалина, игуменія 
дівичихь монастирей Киево-Печерского и Глуховского, родителка и 
добродійка наша, прилежную свою к намъ о томъ заносила причину. А такъ 
мы, гетманъ, изъ милосты Божой и монаршого ихъ царского пресвітлого 
величества указу, справуючи всякіе д іл а  в Малой Россіи, а видячи у нихъ 
инокинъ на тое село и кгрунта прошлихъ антецессоровъ нашихъ побожное 
універсалное надане, по прошеній Глуховского монастиря дівичего инокині 
и за внесенемъ къ намъ за ними приліж ное преречонихъ монастирей ея 
милости госпожи игуменіи, родителки и добродійки нашой, причини, з нашое 
побожносте и к тому містцу святому прихилпосги, сымъ нашымъ гетманскимъ 
універсаломь тое село Березу зо всіми до него приналежностями и з власними 
монастирскими кгрунтами стверж аемъ имъ, глуховскимъ инокинямъ, 
позволяючи з того села всякіе пожиткя и дорочную повинность отъ тяглихъ 
людей отбирати ку вспартю обители своея; в чомъ вс ім ь  абы имъ нихто з 
старшины и черні не важился чинити перешкоды. А войтъ села Березы з 
тяглыми людми (опрочъ козаковъ), абы имъ во в с ім ь  повеновалися и 
належитое отдавали послушенство, хочемь м іти и рейментарско приказуемъ.

Данъ в Батурині, іюля 9, року отъ сотворенія світа  7198, а отъ Рождествца 
Христова 1690.

Звишьменованній гетманъ, рукою власною.
Бібліотека ПАН у Кракові. Відділ рукописів. -  N- 270. -  Арк. 57-58. Оригінал.
РДАДА. -  Ф. 248. -  On. І .-С п р . 1814.-А рк. 363зв.-364. Копія.
ЦДІАК України. -  Ф. КМФ. -  7. -  Оп. 2. -  Спр. 3. -  Арк. ЗбЗзв. Мікрокопія.
Опубліковано : Генеральное следствие о маетностях Нежинского полка. -  С. 362-363- 

№ 172.
Юрій Мицик. Невідомі документи Івана Мазепи // Пам’ятки України. -  1991. -  № 6. -  

С. 56-57.
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1690, липня 22. Батурин. -  
Універсал Івана Мазепи митрополитові Київському, 

Галицькому на містечко Моровськ з присілками

Пресв'ктл'Ьйшихъ и державнійшихт великихъ государей ихъ царского 
пресвітлого величества Войскъ Запорожскихъ и обойхъ сторонъ Дніпра 
гетманъ 1оаннъ Мазепа.

Ознаймуемъ симъ нашимъ універсаломт кождому, кому о томъ відати 
належить теперъ и на потомъ будучимъ людемъ, а особъливе старшині и 
черні Войска ихъ царского пресвітлого величества Запорожского, ижъ мы, 
гетман, міючи особливій респектъ на убогую катедру митрополитанскую 
Киевскую не тилко з тихъ м ірь , же она чрезъ отторгнене и отдалене всіхт 
свойхъ стариннихъ маетъностей в области Королевства полского теперъ 
найдуючихся в крайнее пришла знищеня, але и взглядомъ того наибарзій, же 
по должности нашой реиментарской повиннисмо о належитомъ пастира своего 
вихованю усерднимъ промишъляти старанемъ, заховуемъ при ясне в Богу 
преосвященномъ его милости отцу Варлааму Ясинъскому православному 
архиепископу митрополиту Киевскому, галицкомъ и всея Малия Россій пану 
и пастиру нашом, м істечко М оровскъ302 з иншими присюлками до него 
належачими Соколовкою, Руднею, Коропемъ , з землями, полями, лісами, 
озерами тамъ прилеглими, и з озерами Раеинъ и Бабинъ названними з 
сіножатми луговими Задесенскими, з островомъ Беловодомъ, з перевозомъ на 
р і ц і  Д есні, также под Моровскомъ знайдуючимся, и з протчійми всіми 
угодиями такъ ціле и зуполне, якъ некдись за королевской держави в духовной 
своей области бискупъ Киевскій держ алъ и употреблялъ, придаючи и 
присовокупляючи до того ж ъ містечка Моровска села, именно тие церковища 
Ковчинъ з перевозомъ и Комаровку со всіми йхъ приналежитостями, село 
Койлов с озерами ему прислушаючими из всякими угодиями належитими, 
ствержаючи сим же нашимъ yнiвepcaлoмъ в с і грунта Домонтовические около 
села Церковищъ и в самихъ Церковищахъ лежачие, а за власную певную суму 
о т  его милости набитие, такъ теж ъ  греблю з млинами на р е ц і Острі 
построенними, приказуючи в с ім т  млиновъ тихъ мелникамъ (: кромі 
козаковъ:), абы катедрі метрополитанскоибыли послушними, такъ в отдаваню 
мірочки войсковой, яко и в слушномъ тамъ тихъ млиновъ направленю, а для 
лутшаго еще скудостей катедральнихъ удоволствования в надію превисокой 
мопаршой милости, ихъ царского пресвітлого величества надаємо его милости 
запустілие містечка Білогородку, над річкою Рпенемъ и Триполе над річкою 
ДьЛпромъ лежачее, зо всіми3 озерами и луками Триполскими и зо всіми* 6 до 
нихъ прилеглими селищами, землями и лісами, позволяючи в надежді святого 
покоя часу на тое погодного и угодного слободу тамъ кликати, греблю старую

№ 150

а Уписано ліворуч на полі.
6 Уписано ліворуч на полі.
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на ріці Рпеню и Борщеговці поправити и млини стройти ку розширеню и 
рознможеню пожитку своего, где и мита купецкого отбиране волно будетъ его 
милости установити; утвержаемъ теди симъ нашимъ універсалом^ абы тые 
всЬ маетности и угодил вишше описанние, такъ яко и старинние тоей ж ъ 
катедри маетности на семъ боку Дніпра Погреби и Зазиме з землями, лесами, 
Лножатми озерами, и з озеромъ под Церковемъ, а на томъ боку Янковичи, 
Рославичи, Малая Бугаювка, Скотинка и прочий, Крушинка, Мархелелювка, 
Жиляне, Лазаревщина названная Шарковъщина и инніе кгрунта понад річками 
Либедю, Сичовкою, Борщовкою и под городомъ Вишнимъ Киевскимъ лежачие 
его пастирской милости, и по немъ наступаючихъ митрополитовъ киевскихъ 
владзе всегда без отміни найдовалися, если о томъ тихъ кгрунтахъ зъ певними 
правами не будетъ от кого от  дозву, зъ которихъ то вс іх ь  маетностей, добръ 
и угодей, такъ, теперешній его милость отецъ митрополитъ Киевскій, яко и 
всі по немъ будучие того жъ престола митрополитанского наслідники, моцни 
будуть до своей митрополитанской катедри 07бирати и привлащати всякие к 
своей потребі пожитки, а такъ симъ нашимъ уь^версаломъ варуемъ и 
реиментарско приказуемъ, абы ж аденъ з старшини и ч ерн і войсковой 
преречоному, ясне в Богу преосвященному его милости отцу архиепископу 
митрополиту киевскому, и по немъ наступаючимъ власнимъ того престола 
пастиремъ й о т  нихъ зосланимъ дозорцомъ и городничимъ в владінию тихъ 
маетностей й угодій в отбираню отподданнихъ послушенства и повинностей 
и в привлащенню всякихъ пожитковъ не важился найменшое чинити пе
решкоди, и шкоды, яко то л ісо вт  моровскихъ, погребскихъ, білогородскихт 
итриполскихъ пустошити, озеръ виловлівати, сіножатей викошивать, и людей 
тяглихъ, такъ в козацство потягати , яко и в су сід ство  пріймуючи от 
повинностей подданских заступати, а то по срокгимъ на непослушнихъ й воли 
нашей реиментарской противнихъ войсковимъ каранемъ, и повторне повагою 
сего універсалу нашего приказуемъ.

Данъ в Батурині року 1690, месяца юля дня 22в.
Звишменованній гетманъ, рукою власною.
ЦДІАК України. -  Ф. 57. -  Оп. 1. -  Спр. 39. -  Арк. 1144-1146. Копія.
Там само. -  Ф. 59. -  Оп. 1. -  Спр. 7634. -  Арк. 39-40. Копія 1775 р.

№ 151
1690, серпня 17. Батурин. -  

Універсал Івана Мазепи переяславському полковому 
судді Леонтієві Панкевичу на село Леляки

ПресвЪл'Ьйшихъ и державнійш ихь аеликихъ государей ихъ царского 
пресвітлого величества Войска Запорожского гетманъ 1оаннъ Мазепа.

Ихъ же царского пресвітлого величества Войска Запорожского всей 
старшині и черні, особливе пану полковникови переяславскому, старшині

“Далі в тексті дописано: В подлинномъ подписано тако.
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полковой и городовой тамошней и кождому, кому о томъ надлежитъ видати, 
ознаймуемъ, ижъ з милости Бога всемогущего и зъ монаршого ихъ царского 
пресвітлого величества указу справуючи мы, гетманъ, въ Малой Росіи всякіе 
д іла, ньіні по прошеній п.Леонтія Панкевича, судій полкового переяславского, 
заховуемъ при немъ и потвержаемъ симъ нашимъ ун іверсалом ь село 
Леляки303, въ ключу Переяславскомъ лежачое, з людми посполитими и зо 
всіми до него прислушаючими угодьи и належитостями, а то міючи въ 
респекті нашомъ зичливіе его чирствыя у Войску Запорожском роненіе і 
впредь ронити маючіеся услуги, до которыхъ узнаваемъ его бити згодного и 
способного, яко теди позволяем ему преречоному п. судьй тимъ селомъ до 
ласки войсковое владіти і всякое отъ людей посполитихъ, опрочъ козаковъ, 
послуш енство и повинность звиклую  дорочную ку вспертью  своему 
господарскому отбырати. Такъ м іти  хочемъ и приказуемъ, жебы ему въ томъ 
нихто не чинилъ перешкоди. А войтъ з таглими людми абы ему послушенъ во 
всемъ.

Данъ въ Батурині августа 17, року отъ сотворенья с в іт а  7198, а отъ 
Рождества Христова 1690а.

Звышъменованный гетманъ, рукою власною* 6.
За силою Малороссійской коллегіи
С подлинним свидетелствовал карнет Федор Кастогризовъ.
ЦДІАК України. -  Ф. 57. -  Оп. 1. -  Спр. 181. -  Арк. 7. Копія.
Там само. -  Ф. 1235.-О п. 1 .-С пр. 1263.-А рк. 150а-152. Копія.
ІР НБУВ. -  Ф. X. -  Спр. 2809. -  № 122. Копія

№ 152
1690, серпня 21. Батурин. -  

Універсал Івана Мазепи Євдокії Павловій 
з сином на млин.

Его царского пресвітлого величества Войска Запорожского гетманъ 1оанъ 
Мазепа.

Ознаймуемъ симъ універсаломь нашимъ кождому, кому колвекъ о томъ 
відати належит, а особливе п. сотникови батуринскому, атаманови миченскому 
з товариствомъ и войтови тамошнему зо всіми обивателями, іж ь просила нас 
через су п л ік у  свою п. Евдокія Павловая з синомъ своймъ п. Іваномь 
Павловичомъ канцеляристою войсковимъ, абисмо позволили оной межи 
власнимъ кгруитамї свойми в Миченках на болоті млинокъ вешнякъ о единомъ 
к ол і постройте для вспартя господарства своего. Ми теди, давши ей прозбу у 
себе м істце, а респектуючи на значніе праці небожчика мужа ей Павла 
Михайловича в Войску Запорожскомъ роненіе, иміючи взглад на сина ей при 
боку нашомъ в канцелярій войсковой найдуючогося, позволяемъ оной з синомъ

а Далі в тексті дописано: На подлинномъ тако.
6 Праворуч нижче підпису в колі написано: М істо  печати гетманской
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ейнамістцу помененомъ постройте млинокъ, и постройвши всякій приходячий 
розміровий пожитки на себе отбірати, м іти  прето хочемъ и пилно симъ 
універсаломт нашимь варуемъ, абы онъ п.Павловоя з синомъ ей в строеню того 
млинка і в отбіраню з него пожитковъ н іхто з старшини і черні, а особливе 
п.сотникъ батурияский наяменшоя не чинил перетякоди, однак варуемъ тое, 
аби она тимъ строениемъ своего млинка в кгруятах людских якой не учинили 
шкоди.

Данъ в Батурині, августа 21, року 1690а.
Zвышмeнoвaныя гетман, рукою власною.
На арк. 346 заголовок: Копій универсалов даннихъ покойному роговнику 

на его ж  кгруята власніе, которими тепер Василь Покотило второбрачния муж 
небожчика владіеть до зросту пасинковъ свойхъ. Року 1722, януар 12 д[ня].

Сотні Батуринской. Васылый і Федор Каневский.
ІР НБУВ. -  Ф. 1. -  Спр. 54250. (Лаз. 16. -  Арк. 346-347). Копія.

№ 153
1690, вересня 20. Батурин. -  

Універсал Івана Мазепи про надання Ніжинському 
монастиреві нової греблі за Десною 

на р. Пупці з правом будувати на ній млини

П ресвітлійш их и держ авніяш и х великих государея ихъ царского 
пресвітлого велячестъа Вояска Запорозкого гетманъ 1оанъ Мазепа.

Ихъ же царского пресвітлого  велячестъа Вояска Запорозкого пану 
полковникови ніжинскому, сотникови девицкому и кождому, кому о томъ 
гЬдати належит, ознаямуемъ, ижъ просилъ насъ превелебный в Богу 
осподинъ отецъ К ал и стъ , ігум ент м анастира Н іж и н ск о го  Красно- 

хлровского304 зо всею братією своею, абысмо ему позволили ново занята 
реблю под Девицею Салтиковою, за рікою  Десною, в лугахъ межъ озерами 
ш> манастирскими, на р іч ц і прозываемой Пулька.

А такъ мы, гетманъ, по милости Божоя и по монаршой ихъ царского 
іресвітлого велячества милостивом указу, яко маем власти всякіе в Малоя 
Ъссш устроевати порядки; такъ по его отца ігумена ніжинского з братією 
гсыловном прошеній позволяемъ ему там на угляженом місцу, на р іч ц і, 
ірозьіваемой Пулка ново заняты греблю и на нея фундовати млыны и у 
іспартью господарства манастирского, в чомъ абы ему, отцу ігуменови, з 
іратіею нихто з старшини и черні не чинил перешкоды: м іти  хочем и 
[риказуедтъ, варуєм, однакъ пилно, абы тое Новоя Греблі заня те не чиимъ 
іюдским кгрунтом перешкодою.

Данъ в Батурині, 20 сентябра, року 1690.
Звышменованный гетман, рукою власною.

а У рукопису дописано: В подлинномъ подпись.
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На арк. 2: Манастиреви Нежинскому на занято Новой Греблі, фундить 
за Десною на річци прозиваемой Пупка. Року 1690. Над текстом арк. 1: По 
архиву №  2285.

ЦДІАК України. -  Ф. 145. -  On. 1. -  Спр. 29. -  Арк. 1-2. Оригінал.

№ 154
1690, вересня 29. Батурин. -  

Універсал Івана Мазепи про доручення компанійському 
полковникові Іллі Новицькому роздати учасникам походу -  

кінним гроші, пішим -  одяг і гроші

Ихъ царского пресвітлого величества Войска Запорозского гетманъ 1оанъ 
Мазепа.

Вамъ паномъ полковникомъ комоннымъ и п іхогньїм ь охотницкимъ, 
обознымъ, писаромъ и асауломъ полковымъ, сотникомъ, атаманомъ куреннымъ 
и всему старшому и меньшему товариству, доброю отъ Господа Бога зычачи 
здоровья, ознаймуемъ, ижъ якосмо передъ симъ писали до васъ, обіцуючи за 
службу вашу укон гентовати васъ дорочною платою, такъ исполняючи тую нашу 
обітницу, посылаемъ до васъ тое уконтентованье, на комонное товариство самые 
гроши, а на піхоту барву суконную и грошовый придатокъ. А злецилисмо пану 
Иліи Новицкому, полковникови комонному, и придали ему въ помочъ дозорцовъ 
Черніговского и Стародубовского, жебы подлугъ ресстровъ прошлорочныхъ и 
подлугъ звычаю давнего, що кому доведется, роздали вамъ тое дорочное 
уконтентованье. Кгды теды онъ панъ Новицкій зъ придаными ему дозорцами до 
васъ прибудетъ, и яко саміе на комонное товариство гроши, такъ на піхоту барву 
зъ грошовымъ придаткомъ, роздасть: тое вы прійміте вдячні и благодарив, 
певны будучи ласки нашое, же и впередъ за наши военые праци, яко плата 
дорочная вамъ дохадитиметь, такъ и місячное уконтованье на становискахъ 
показано будетъ, тылко вы жебысте не ослабевали и своихъ войсковыхъ 
повинностяхъ, и яко комониикъ коні добріє и порядные военные риштунки, такъ 
піхота мушкеты справные всегда міли. О тое васъ жадаючи, вс іх ь  старшихъ и 
менынихъ, поручаемъ въ сохраненіе Господу Богу.

Данъ в Батурині, септеврія 29 дня, року огъ сотворепія св іта  7198, а отъ 
Рождества Христова 1690.

Дописка: Тутъ же прекладаемъ вамъ, же злецилисмо и тое пану Новицкому, 
абы якъ у своемъ полку, такъ въ пану Пашковского и въ пана Михайловомъ 
учинилъ ревизію, и если тое покажется, що якое товариство сами до службы 
военное незгожи и якъ коней добрыхъ, такъ и риштунковъ порядныхъ военныхъ 
не мають, тыхъ безь жадного розсужденья отъ компаній товариской отдали3.

Звышменованный гетманъ рукою власною.
Архів C-Петербурзького філіалу IPI РАН. -  К. 68. Копія.
Акты ЗР. -  Т. 5. -  С. 241. -  N,} . 212.
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1690, жовтня 14. Батурин. -  
Універсал Івана Мазепи полкам Яреми і Яворського 

про висилку їм місячних кормових грошей

Ихъ царского пресвітлого величества Войска Запорозского гетманъ 1оанъ 
Мазепа.

Вамъ наказнимъ паномъ полковникомъ пана Яреми и пана Яворского, 
сотникомъ, атаманні куренной и всему старшому и меньшому тихъ полковъ 
ігЬхотному товариству, доброго зычачи отъ Господа Бога здоровья, ознаймуемъ, 
ижъ якіе зъ вашихъ становискъ присланы къ намъ месячные гроши, на харчъ 
належные, тыхъ суммы три тисячи и д есять  золотихъ на полкъ пана 
Яворского, а на полкъ пана Яреми д в і тысячи триста и тридцать золотихъ 
посылаемъ черезъ сихъ же посланных нашихъ пана Евфима Лизогуба, 
бунчучного войскового, и пана Григоріа Болдаковского, канцеляристу 
войскового при тихъ грош ахъ, котріе будуть даваны вамъ при жупанахъ, що 
все хотіте вдачні Припяти и якъ великимъ государемъ нашимъ в ір н і  
служити, такъ и намъ рейментарови своему зычливостью своею старайтеся 
нагорожати, заробляючи впередъ на ласку нашу.

Дань зъ Батурина, октовріа, 14 дняа.
Звышменованний гетманъ, рукою власною.
На зв.\ Данъ сторони плати и харчовыхъ грошовъ. Октовріа 16 дня, 1690.
Архів C-Петербурзького філіалу IPI РАН. -  К. 68. Копія.
АктыЗР.-Т. 5 .- С .  241-242.-№  213.

№ 156
1690, жовтня 23. Батурин. -  

Універсал Івана Мазепи полковникам Іллі Новицькому, 
Кузьмовичу і Кожуховському, наказним Яремі 

та Яворському про вислання через Лизогуба 
і Болдаковського кінним полкам грошей, а пішим -  

по жупану і по чотирі золотих на чоловіка

П ресвітлійш ихь и держ авній ш и хь великихъ государей и царей и 
великихъ князей Іоанна Алексіевича, Петра Алексіевича всея Великия и 
Малыя и Більїя Росіи самодержцевъ, ихъ царского пресвітлого величества 
Войска Запорозского гетманъ Иванъ Мазепа.

Ихъ же царского пресвітлого величества Войска Запорозского полков
никомъ комоннымъ и піхотньїмь, меновите пану Новицкому, пану Кузмовичу и 
наказному пана Пашковского, пану Кожуховскому и наказнымъ пана Яреми и

№ 155
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пана Яворского, также обознымъ, писаромъ, асауломъ полковымъ, сотникомъ, 
атаманомъ куренним ь и всему старшому и меншыиему тыхъ полковъ товариству, 
доброго отъ Господа Бога здоровья и по всемъ щасливого повоженья вашимъ 
милостямъ м^ти зычимъ и ознаймуемъ, ижъ ховаючи мы вс^хъ вашихъ милостей 
въ доброй пашой памяти, и хотячи за тые ваши, въ томъ року поднятые за указомъ 
монаршимъ и нашимъ гетманскимъ ординансомъ працы годнимъ респектомъ 
уконтентовати, посилаемъ теперь до вашихъ милостей дорочную плату, то есть 
на полки комонные гроши, а на полки пахотные барву суконную зъ придачею 
грошей, черезъ нарочныхъ висланыхъ пана Евфима Лизогуба бунчучного 
войскового, пана Григорія Болдаковского канцеляристу нашого войскового зъ 
товарищи, до нихъ на тое дГло войсковое придаными, злецивши и приказавши имъ 
подлугъ реестровъ и прошлорочного поступку якъ на старшину полковую и 
сотниковъ, такъ и на всю атаманю и товариство, то есть на полки комонные 
грошми самими, а на полки пГхотные жупаны и при жупанахъ по чтири золотыхъ 
грошей на кождого роздати. За чимъ кгды помеченные высланые наши до вашихъ 
милостей прибудуть и подлугъ росказанья нашого тую стануть вашимъ 
милостемъ дорочную плату давати, теды бысте ваши милости, всЪ на едно м^стце 
зобравшися и сей универсалъ нашь вычитавши, що кому давано будетъ подлугъ 
реестру, тотъ  датокъ вдячнГ и благодарно пріймали, и старалися своею 
статечною верностью и послушенствомъ належитымъ монархомъ своимъ 
православнымъ и нам рейментарови заслуговати, належни и впредь будучи нашой 
къ собФ незабвенной ласки: о тое пи л но упоминаемъ и приказу емъ. А яко надежни 
естесмо, ижъ ведлугъ злеценья нашого панъ Новицкій м'Ьлъ вже ревизію и 
пересмотръ межъ полками учинити, кт о есть годенъ и способенъ зъ товариства 
впредь найдоватися подъ корогвами, такъ о томъ приказалисмо и симъ 
высланымъ нашимъ пилный досмогръ придаваныо плати учинити, и якій 
доведется не зі чжій до службы, того пречъ отдалити: въ чомъ всемъ абы вол'Ь 
нашой досить чинилося, о тое пилно и повторе приказавши, Господу Богу всЬхъ 
вашихъ милостей въ сохраненье поручаемъ.

Зъ Батурина, 23 октоврія, 1690а.
Звышменованный гетманъ, рукою власною.
Архів C-Петербурзького філіалу IPI РАН. -  К. 68. Копія.
Акты ЗР. -  Т. 5. -  С. 242-243. -  № 214.

№ 157
1690, листопада 20. Батурин. -  

Універсал Івана Мазепи Анастасы Болдаківській 
з синами Григорієм та Андрієм про підтвердження 

власності на хутір з грунтами і млином 
на річці Білоус під селом Ямища

Пресв'Ьтл'Ьйшихъ и державнізйшихь великих государей ихъ царского 
npecBtivioro величества Войска Запорожского гетманъ Иванъ Мазепа.
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Ихъ же царского пресвітлого величества Войска Запорожского пану 
полковнику черпіговскому, старшині его полковой, сотникові ройскому и 
кождому, кому о том відати належить, ознаймуемъ, ижъ супліковала до насъ 
вдова пані Анастасія Болдаковская, обывателка черніговская з синами свойми 
паномъ Григоріемь і паномъ Андреемь, просячи себ і нашего рейментарского 
універсалу на подтвержепіе своего хутора з млиномъ на р іч ц і  Б іл о у с і 
стоячомъ из кгрунтами пахатними, из сінож атьми при сел ц і Ямищах305 
будучого, которій футор з млиномъ и зо всіми кгрунтами небожчикъ мужъ 
ее, а отець власних синовъ по дядку своемъ правомъ прирожонимъ обнялъ, а 
тотъ дядко небожчиковъ купнимъ способомъ набилъ ОНІЙ и уже килко десять 
лігь оній в дому ее вдовы и сыновъ ее найдуется в спокойномъ заживанью, а 
тепер нікоторій особы чинять чили чинити хот ять в томъ перешкоду, а такъ 
мы, гетманъ, по милости Божой и по монаршомъ ихъ царского пресвітлого 
величества милостивомъ указу, маючи власть всякіе в Малой Россій усгроевати 
порядки и утвержати права, а респектуючи на зичливые услуги небожчика 
мужа ей и на щоденніе сынов ей праци, которые около д іл ь  войсковыхъ в 
канцелярій нашой войсковой непрестанно ропяти и впредь охочо ронити 
мають, заховуемъ при ней палій Болдаковской и при сынахъ ее тотъ хуторъ и 
подсусідкояь на власныхъ кгрунтахь ихъ мешкаючихъ и млинъ преречоній в 
потомные часи в спокойне владініе, позволяючи ей з сынами черезъ сей нашъ 
оборонній універсаль, якъ од тихъ подсусідкояь належитое послушенство, 
такъ и з млина то то всякіе розмировіе приходи ку вспартю господарства своего 
отбирати, попеважъ якъ здавна по правахъ и волностяхъ Войска Запорожского 
козацкіе кгрунта всюда волни были отъ перешкодь, такъ и теперь монаршими 
иль царского пресвітлого величества грамотами и статьями потвержены, где 
непохибне позволяютъ козакамъ свойхъ власных отчизнихъ и купленныхъ 
кгрунтов, яко в свіцких, такъ и в духовныхъ маетпостахъ лежачихъ свободно 
заживати, відаючи прето о таковой монаршой и нашой рейментарской волі, 
абы ніхто з старшины и черні в владінію того хутора з подьсусідками на 
власномъ кгрунті седячими и в отбираныо з того млина обыклихъ пожитковъ 
оной паней Болдаковской и сынамъ ей найменшое не важился чинити 
перешкоди, того м іти  хочемъ и симъ універсаломь нашимъ приказуемъ.

Данъ в Батурині, ноеврія 20д., року 1690а.

7вышъименованшй гетманъ, рукою власною6.
РДАДА. -  Ф. 248. -  Оп. 1. -  Спр. 1812. -  Арк. 278-278зв. Копія.
ЦДІАК України. -  Ф. 57. -  Оп. 1. -  Спр. 3. -  Арк. 872. Копія.
Там само. -  Ф. 51. -  Оп. 3. -  Спр. 9654. -  Арк. 79-79зв. Копія 1742 р.
Опубліковано : Генеральное следствие о маетностях Черниговского полка // Земский 

сборник Черниговской губ. -  1902. -  Кн. У-ХІ.

аДалі іншим чорнилом вписано: В подленномь подпись.
6 Після підпису в колі написано: Місто печати войсковой.

209



№ 158
1690, листопада 20. Батурин. -  

Універсал Івана Мазепи прилуцькому полковникові 
Іванові Стороженку на село Ржавець

Пресв'Ьтл'Ьйшихъ и держ авнійш ихт великих государей их царского 
пресвітлого величества Войска Запорожского гетманъ 1оанъ Мазепа.

Их же царского п ресвітлого  величества Войска 2апорож ского всей 
старшині и черні и кождому, кому о томъ відати належить ознаймуемъ, ижъ 
просилъ насъ панъ 1ванъ Сторож енко, полковникъ прилуцкий, абисмо 
заховали при немъ селце прозиваемое Ржавецъ306 для помочи его хуторцеви 
близко того селця Ржавця будучому, да тут же заносилъ къ намъ свое 
прошеніе и о сем ь, абисмо в его пана полковника м ли н і власномъ под 
містечкомь Іваницею, на греблі м іскоистоячомь, отедного кола мучного и 
другого ступного Дацихи милнички, обивателки Іваницкой, часть на войско 
належную позволили ему отбирати. А такъ по милости Божой и по монар- 
шомъ ихъ царского пресвітлого величества указу маючи мы, гетманъ, власть 
всякіе в Малой Россій о шравовати д іл а , яко тое селце Ржавецъ надаемъ ему, 
пану п ол ко вн и к ові прилуцкому, так  и в м л и н і за грош и его власніе 
купленномъ од Дацишиного кола мучного и ступного часть на войско 
належную позволяемъ ему 0 7бирати до ласки войсковой. А то респекстуючи 
на его пана полковника прилуцкого значніе у Войску Запорозкомъ и зичлівие 
услуги, которіе онъ здавна ронитъ и впредъ охочо ронити на службу 
монаршой мает, в чемъ всемъ абы ему нихто з старшини и черні не чинилъ 
переш коды, м іт и  хочемъ и приказуемъ. А войт того  селця Ржавця з 
посполитими тяглим и людми (ю прочъ козакові), жеби ему отдавали 
послушенство.

Данъ в Батурині, ноев[рія] 20, року от сотворенія с в іт а  7198, а от 
Рождества Христова 1690.

7вингьменованній гетманъ, рукою власноюі
К сей копій універсалу сотник Ржавскій Григорій Стороженко руку 

приложил.
С подлиннимъ універсаломт сводилъ Федор Яленковский, писар полковой 

прилуцкий.

РДАДА.-Ф. 248.-О п. І .-С п р . 1811. -  Арк. 114. Копія.
ЦДІАК України. -  Ф. КМФ. -  7. -  Оп. 2. -  Спр. 17. -  Арк. 114. Мікрокопія.
Опуб ліко ва но :  Стороженки. Фамильный архив. Т. 1. - С .  5. -  № IV з датою 26 червня 

1690 р.

а Нижче підпису в колі написано: М істо  печати гетманской.
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1690, грудня 5. Батурин. -  
Універсал Івана Мазепи Саві Шабалниченку 

на маєтності

Его царского пресвітлого величества Войска Запорожского гетманъ 1ванъ 
Мазепа.

Его жъ царского пресвітлого величества Войска Запорожского всей 
старшині і черні, а особливе сотпикомъ пещанскому и бубновскому і кождому, 
кому о томъ відати належит ознаймуемъ, іжъ показовалъ намъ панъ Сава 
Стефановичъ Шабилниченко канцеляриста нашъ войсковій отвористій два 
листа пановъ полковников переяславских: одинъ небожчика Войці Сербина 
на гай Добролежовскій под селомъ Шабилниками будучій, которими владіли 
его п. Стефановича прадіди Шабелниченко і Шабелникъ, по которих смерти 
нікоторій легко мысленънш іхь кревній попродали тій гай; а другій листь пана 
Івана Мировича, нинішнего полковника переяславского, на луки тихъ же под 
Шабелниками лежачій, небожчику Івану Каневцеві его данній, і просилъ онъ 
панъ Стефановичъ Шабелниченко себі нашего на тій прадідовскіе свой грунта 
універсала, за которимъ би мог онъ, отложивши за тій гай онимъ людямъ 
гроши, овими гаями владі™  і пожитковати. А такъ ми, гетманъ, склонившися 
на тую его прозбу сим нашидгь універсалом^ яко тій полковницкій листи 
ствержаемъ, такъ позволяемъ ему п.Стефановичу, яко сукцессорови тых добръ, 
тими луками, пожитковати и овій гай (:отца ваши належитій за оній гроши в 
свое владіние обнята, якъ хотя користовати оними, тут же позволяемъ ему 
ж пану Саві Стефановичу, яко державці і сукцесорові отбирати ку вспартю 
господарства своего десятину з нивя стародавного Ш абелниковского 
добролежовского от людей тих, которие будут пахати оніе нивя, за его 
відомомь, відаючи прето о такой вол і нашой, аби нихто з старшини і черні 
ему, пану Стефановичу в владіш о тих добръ не чинилъ перешкоди овшемъ 
аби старшина пещанская і бубновъская належитую до обнятя тих гаювъ в его 
поссесию і до отбираня з тих гаевъ, лукъ і нивя призъвоистих пожитковъ 
чинила помочъ, а люде тимъ нивемъ пахаючій, жеби не укриваючи належитой 
десятини оную повинность ему отдавали без спрекл, м іти хочем ь і приказуємо

Дань в Батурині, дікаврия 5, року 1690а.
Вышъименованний гетманъ, рукою власною6.
С подленного свидетелствовал ротной квартермейстр Терентей Пере

делкино
Таковую подленную с коммисии ревизиалной обратно к себ і принял и на 

сей копій росписался.
ЦДІАК України. -  Ф. 57. -  Оп. 1. -  Спр. 300. -  Арк. 22-23. Копія.

№ 159
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6 Праворуч нижче підпису в колі написано: М істо печати.
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1690; грудня 12. Батурин. -  
Універсал Івана Мазепи значковому товаришеві 
Олександрові Чуйкевичу на село Пушкарівка

Ихъ царского пресвітлого величества Войска Запорожского 1ванъ Мазепа.
Ихъ же царского пресвітлого величества Войска Запорозкого пану 

полковникові полтавскому и кождому, кому о том надлежит відати, ознай- 
муем, иж видячи мы, гетман, універсал ваш полковничий пану Александру 
Чуйкевичу, гначному товаришу войсковому, на селце Пушкаровку307, для 
отбираня от посполитих людей послушенства даный. Позволяеми мы ему для 
его зачливихъ к нам рейметарові и Войску Запорозкому услугъ тим селцемъ 
Пушкаровкою влад іти  и всякое от людей посполитих послушенство и 
повинност отбираги до в о л і и ласки нашей гетманской, хачимъ жадаемъ 
в[ашей] милости, пане полковнику, абис ъ сторони своей то го постерігаль, яко 
бы ему пану Чуйкевичу в владінню того селца н і от кого не д іял ас жадная 
прикроет и перешкода, м іти  то го хочемъ и приказуєм.

Дай в Батурині, декабра 12, року 1690.

Звишименованный гетман, рукою власною.
РДАДА. -  Ф. 248. -  Оп. 1. -  Спр. 1809. -  Арк. 70. Копія.
ЦДІАК України. -  Ф. КМФ. 7. -  Оп. 2. -  Спр. 7. -  Арк. 70. Мікрокопія.

№ 160
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№ 161
1691, січня 13. Батурин. -

Універсал Івана Мазепи київській козацькій старшині 
про заборону роздрібного шинкування в Києві

Его царского пресвітлого величества Войска Запорозского гетман 1оаннъ 
Мазепа.

Вамъ сотнику кіевскому, атаманови городовому и всему тамошнему 
товариству ознаймуемъ, ижъ многократно насъ отъ всего майстрату Киевского 
заходять скарги, же межи вами многіе козаки, не хотячи жаднимъ иншимъ 
промысломъ господарства своего розтирати, самовольці горілки въ шиикахъ 
своихъ продають потай и очевисті, и тоею потайною и очевистою гор ілокь 
своихъ продажею великіе майстрату тамошнему чинять въ ратушныхъ 
арендовыхъ шинкахъ шкоды: альбо в ім ь  оный майстратъ тамошный, не маючи 
жаднихъ на місто ан і млыновъ зъ одноей тилко ратушной арендовой прибили, 
всякій повинности, якъ належить, отбываютъ, да и тую аренду свою певною 
суммою въ казну господарскую оплачують, и стОны городовые кгрунтуюгъ, а 
ваши товарищи безъ жадного платежу самовольці, непогамованымъ своимъ 
поступаючи упоромъ, в домахъ своихъ шинкують горілки, и тим самимъ въ 
доходахъ зъ той аренды, якую они майстратъ тамошній въ зуполномъ м ію ть  
зав'Ьдованію, убыточають оныхъ, не разсуждаючи себ і того, же нигді тутъ 
въ городахъ украинныхъ того не маемъ, жебы козаки, вперед арендовой до 
скарбу войскового не заплативши рати, самовольці м іли горілки въ домахъ 
своихъ мимо аренду шинковати, пріобрітаючи зъ того себ і прибыль; яко ж ъ 
меньше бысмо ся дивовали, кгды бы они товариство ваше въ иншихъ полкахъ 
и городахъ М алой Россіи казаковъ , вольно гор ілч ан и м и  шинками 
пожиткуючихъ, виділи: лечъ то вельми удивительно, що нигді ни старшій, 
ни меншій козаки надъ самую аренду шинковъ горілчаньїхь не держать, а 
ваше товариство въ единомъ К іеві дерзновеннимъ и безрозумнимъ упоромъ 
держати оные важагся, не оглядаючихся на гое, же зъ того промыслу не 
только пожитку, колько сроботной пригани относятъ. А такъ яко тотъ вашъ 
своевольный поступокъ велми ганимъ, такъ приказуемъ пилио и сурово, подъ 
стратою худобы и подъ войсковымъ срокгимъ караньемъ, абы они товариство 
ваше, въ томъ своемъ своевольномъ поступку гамуючись, большей гор ілокь 
въ домахъ своихъ шиикова гы не сміли и не важилися; а майстратъ тамошній
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Кіевскій, яко перед симъ зуполную въ держанью тое аренды м іл т  владзу, такъ 
и теперъ позволяема имъ тамошній арендовыи шинки ратушный міти въ своей 
моци; въ чомъ и вы, сотникъ, повинны есте належите постерегати тою порядку. 
А если бы кто зъ васъ и товариства вашего такового указу нашего, далій 
упорнимъ будучи, непослухалъ, и сталъ би шинковати явн і альбо потай 
горелку, такового позволяемъ тамошнимъ майстратовимъ, постерегши, 
забирати и грабити.

Данъ въ БатуринЬ, генваря 13, року 1691а.
Звышменованный гетманъ, рукою власною.
На пакеті: Универсалъ, на шинки горілчаньїе даный отъ ясновельможного 

его милости пана гетмана, року 1691.
ІР НБУВ. -  Ф. I, Стр. 50605 (Лаз. 5. -  Арк. 1). Оригінал.
Опуб лік ова но :  Акты ЗР. -  Т. 5. -  С. 245-246. -  № 219
Частково опубліковано: Закревский И. В. Описание Киева. -Т . 1. -  С. 69.
Грушевська О. О. Історично-географічний збірник. -  Т. 2. -  С. 33.
Тищенко М. // Праці комісії для виучування історії західно-руського та вкраїнського 

права. -  Вип. 2 -  С. 202.

№ 162
1691, лютого 2. Батурин. -  

Універсал І. Мазепи Ба туринському Крупицькому 
монастиреві на села в Ніжинському, Лубенському 

і Прилуцькому полках

Єго царского пресв ітлого величества Войска Запорожского гетманъ Іоаігь 
Мазепа.

Всей старшин^ и черні Войскъ его царского пресвітлого величества 
Запорожскихъ, а особливе паномъ полковникомъ нежинскому, лубенскому и 
прилуцкому, такъ теж ъ и асауломъ, сотникамъ, атаманамъ и всему старшому 
и меншому товариству в тихъ полкахъ найдуючимся вшелякого стану и 
кондицій людемъ и кождому, кому бы колвекъ видати належало симъ 
уневерсаломъ нашимъ ознаймуемъ, ижъ прекладалъ намъ превелебній в Богу 
отецъ шуменъ Гедеонъ Одорскїй монастыре Крупицького Батуринського 
привіленя и фундунгі такъ тежъ їх царского пресвітлого величества грамоти, 
яко и рожнихъ гетмановъ антецесоровъ нашихъ універсалами, данніе 
монастиреві Святониколскому Крупицкому Батуринскому на села іменуючіе, 
в полку Н іж и н ск ом т село Обмачевъ308 зо вс ім и  добрами, с полями, 
сіножатами, лісами и озерами, хуторъ Цетовщина, шляхецкая земля с полями 
сйножатами, лугами и озерами, млинъ на М атіевц і309 о чотирохъ колахъ и з 
дворомъ, камень одинъ у М езевомъ млині млинъ у Веровці з ставомъ и 
греблею, село Спаское Поле310 с полями сінож атами, лісами и со всіми 
угодїи, село Божокъ з млинами, с полями, сіножатми, лісами, село Озаричи

а Далі в тексті дописано: Въ конце акта подписано.
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с озерами, сін ож атм и , лесами, млинами и со всім и  угодїи, слободка 
Заболотовъ з лесам и с ін о ж ат м и , озерами и святого  Спаса церковъ 
Старожитного монастира, которїй стоить надъ Сеямомъ рекою, слободка 
Любитовъ с перевозомъ, озерами, лесами и сіножатми, село Хаяловъ с полями, 
з млинами, лесами и сінож атм и и со всіми угодїи в полку Лубенскомъ 
знайдуючоеся село Коронецкое з млинами, с полями, лесами, сіножатми и со 
всЬми угодїи в полку Прилуцкомъ и до вышеописаннихъ селъ, млиновъ, 
грунтовъ и перевоза, яко ся здавних часовъ заховали і ограничовали, нічого 
не уямуючи, симъ нашимъ у н іверсалом ь стверж аемъ и теперешному 
превелебному 07цу ігумену Гедеону Одорскому Крупницкому Багуринскому, 
и по немъ наступаючимъ сукцесорамъ его со всею о Хрясте братією подаемъ 
пилно и сурово приказавши, абы такъ панове полковники ніж инскїй, 
лубенскїй, прилуцкїй, асаули, сотники, атамани, и товариство Войска 
Запорожского, такъ теж ъ войти и вся чернъ помененному отцу ігумену 
николскому крупницкому, батуринскому и всей его братїи теперь и в потомнїе 
часи в томъ монастяру зостаючой и на послушанїе в тїе села и млини для 
отбирания пожитковъ посланной и в вишеменованних селахъ, грунтах, поляхъ, 
сЪножатехъ, озерахъ , млинах, перевозу (яко ся виразило) и в с іх ь  
приналежностяхъ в отбираню и уживанню пожитковъ монастиреві належачих 
нейменшого не били перешкодою, овшемъ от заходячихъ якихъ колвекъ 
трудностей, абы панове полковники зъ старшиною заступали и боронили, а 
викрочних и непослушних, до насъ не отсилаючи, сурово карать м іти хочемъ 
и повторе приказуемъ.

Дань в Батурині, февраля 2, року 1691.
Звишъменоваяний гетман, рукою власною.
На арк 2. Оуніверсаль Мазепияяскїй на вс і села монастирскиїе, року 1691, 

февраля 2 дня.
По архиву №  1474.
ЦДІАК України. Ф. 154. -  Оп. 1. -  спр. 22. -  Арк. 1. -  Оригінал. Печатка знищена.

№ 163
1691, березня 15. Батурин. -  

Універсал Івана Мазепи жителеві Переяслава Василеві 
Максимовичу з дозволом на виготовлення селітри

Іхь царского пресвітлого величества Войска Запорожского гегмань Івань 
Мазепа.

Ихъ царского п р есв ітл о го  величества Войска Запорож ского пану 
полковникови переяславскому, старш ині полковой, атаманови городовому, 
войтови, бурмистромъ и всему маистратови тамошнему и кому о томъ відати 
належить, ознаймуемъ ижъ супликовалъ до насъ учтивий п. Василий 
Максимовичъ, обиватель переясловскій, просячи о позволенье салитры робеня 
на буртах войскових поручъ кгрун говъ салис граних С гепанихи силис грантних
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будучихъ. Теды мы, схилившись до его прозьбы, даемъ наше позволение з 
броварномъ на мененнихъ буртахъ ему, пану Василию, зачати и робити селитру. 
Однакъ з такимъ докладомъ и варую ласки такими, жеби онъ завявши на тих 
мененнихъ салитраную роботу, жадной оттоль м істу  и никому з міских 
обивателей в ихъ пляцах кгрунтах не учинилъ шкоды и утиснения, от которого 
тего майдану салитранского маетъ и повиненъ будет онъ п. Василей певную 
квоту до скарбу войскового платили митити, на що ему сей унТверсалъ нашъ 
реймеятарскій давши, абы нихто з старшин войскових Ї міской и жаденъ з 
обивателей тамошних найменшой перешкоды, трудности ї ніякого нагабання 
ему чинити и задавати не важился симъ нашим варуемъ унТверсаломъ и пилно 
приказуемъ.

Данъ в Батурине, 15 марта, 1691 рокуа.
Звишъменованний гетманъ, рукою власною6.
С подліннимь свТдТтелствовалъ полковий переяславский канцелярист 

1ванъ Несторовскій.
Таковъ подлинной с комисіи, а на сей копій росписался сотник бубновский 

1ванъ Максимовичъ.
ЦДІАК України. -Ф . 57. -  Оп. 1. -  Спр. 182. -  Арк. 72а. Копія.

№ 164
1691, березня 18. Батурин. -  

Універсал Івана Мазепи про передачу Думитрашкові 
Райчі села Березанка на утримання дітей його небожа 

Марка “до ласки войсковой”

П ресвітл ійш и хт и державнійших великихъ государей, ихъ царского 
пресвітлого величества Войска Запорожского гетманъ Иванъ Мазепа.

Ихъ же царского пресвітлого величества Войска Запорожского пану 
полковникови переяславскому, зо всею его полковою старшиною, сотникові 
яготипскому, атаманові, войтомъ, товариству и посполитимъ людемъ, в той 
сотн і найдуючимся, ознаймуемъ, в той сотні найдуючимся, ознаймуемъ, ижъ 
маючи мы певность, же небожчикъ Марко, братаникъ пана Думитрашка Райчи, 
з ласки нашой войсковой держал село Березанку в своемъ завідованню теперь 
з певнихъ респектовъ пущаемъ в держанье и в зуполное завідованье до ласки 
войсковой пану Думитрашку Райчі, для викормленія небожчековскихъ 
Марковихъ дітей, в опеці его пана Думитрашка зостаючихъ, о якой волі 
нашой відаючи, абы н іхто зъ старшины полковой и з товариства не важился 
ему, пану Думитрашку, найменшой перешкоды в держ аш о того села 
помененного и в отбиранию з него всякой повинности чинити, а войтъ з 
селянами тяглими, людми березанскими, опрочъ козаковъ, жебы во всемъ

а Далі в тексті дописано: На подленномь тако.
6 Праворуч нижче підпису в колі написано: М істо пенати.
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послушними били и повинность належную неотмовне отдавали оному, яко 
державці своєму, пилно приказуємо

Дань в Батурині, 18 марта, 1691 года.
З архіву А. М. Лазаревского.
Опубліковано :  А. В. Стороженко. Очерки Переяславской старшины. Исследования, 

документы и заметки. К. -  1900. -  С. 176-177.

№ 165
1691, квітня 12. Батурин. -  

Універсал Івана Мазепи волинському сотнику 
Василеві Дорошенку на зайняття греблі 

і побудову млина на річці Убедь

Его царского пресвітлого величества Войска Запорожского гетманъ 
Иоаннъ Мазепа.

Всей старшині и черні полку Черніговского и кождому, кому бы колвекъ 
відати о томъ належало ознаймуемъ, ижъ просимъ насъ черезъ суплику свого 
панъ Василей Дорошенко, сотникъ волинский, абисмо займище его на реке Убеды 
о заняте г р е б л і и построению млина помежъ Сосницею311 и селом 
Масалаевскскою312 за певную сумму набитую ствердили універсаломь нашимъ. 
Итеди, давши его прозбі слушной вашой міре у себе мистце, а респектуючи на 
зичливіе его (любо еще въ млодихъ містех:) во многих ратних военных услуги, 
симъ універсалом нашим позволяема ему на містцу преречоному строити греблю 
и на ней фундовати млин, ж силе води и, построивши, всякіе приходячие 
разміровіе пожитки, на себе ж отбирати, такъ міти хочемъ и пилно варуемъ, абы 
пану Василію Дорошенкові въ томъ нихто з старшини и черні наименшой не 
важился чинити трудности и перешкоди, однакъ варуемъ [...]а онъ панъ 
Дорошенко тымъ строением ь своимъ млина па грунтах наданих не учинил шкоди.

Дань в Батурині, апреля 12, року 7199* 6.
Звишменованний гетманъ, рукою власноюв.
ЦДІАК України -  Ф. 57. -  Оп. 1. -  Спр. 26. -  Арк. 522. Копія.

№ 166
1691, квітня 17. Батурин. -  

Універсал Івана Мазепи дружині Гната Гладченка 
з дітьми на маєтності “до ласки войсковой”

Пресвітлійшихь и державнійшихь великихъ государей ихъ царского 
пресвітлого величества Войск Запорожских гетманъ Иоанъ Мазепа.

а Текст пошкоджений.
6 Далі в тексті дописано: На подліномь тако. 
в Після підпису в правому куті в колі написано: В ьм істо  пенати.

217



1хъ же царского пресвітлого величества Войска Запорожского пану 
полковникові переяславскому, старшинам полковим , такж е сотникові 
ліплявскому, атамані и войтам в сел і Кериберді313 найдуючимся и кождому, 
кому колвекъ о том відати належатимем ознаймуем, ижъ, бивши тутъ в насъ 
в Батурині, панъ Яковъ Лизогубъ, полковникъ черніговскій, показивал намъ 
універсал, наданих от небожчика Бруховецкого, на млини два кревному его 
пана полковника черніговского небожчику Игнату Гладченку, его ж ъ власним 
коштом построеніе, по едном к о л і мучномъ в собі міючіе на реці Циблі314 
и просимъ насъ, абисмо по досталого ж ен і Игнатовой з дітми ей тот універсал 
ствердивши, позволили з мененних млинков вшелякіе приходячіе пожитки 
отбирати. Прето ми, стосуючиеся до універсалу предречоного, а принявши 
прозбу пана полковника черніговского, ствержаем оной и з певних респектов 
позволяем ириходячих млинков ж о н і Игнатовом пожитковъ спокойне 
заживати до ласки войсковой, відаючи теди о такой вол і нашой, абы ніхто 
такъ з старшини полковой, яко и зо в с іх ь  войскового и посполитого чину 
обивателей в селах Л іплявомь и Кереберді мешкаючих во отбираню з тих 
млиновъ в с іх т  розміровихь приходовъ ж он і Игнатовой найменшое не чинил 
перешкоди, варуемъ и приказуєм.

Дань в Батурині 17 апреля, року 1691а.
Звишъ менованій гетман рукою власною6.
С подлиннимъ свидетельствовал ротной квартирмейстер Терентей 

Перепелкинъ.
Такую подленную з комиссией ревизиялной по засвидетелствовании 

господина моего бунчукового товариша Якова Лизогуба принял к отдачи ему, 
а на сей копій росписался староста биловский Василь Ярмаковский.

ЦДІАК України -  Ф. 57. -  Оп. 1. -  Спр. 274. -  Арк. 11. Копія.
Нижня частина тексту пошкоджена.

№ 167
1691, квітня 22. Батурин. -  

Універсал Івана Мазепи Криштофору Фрндрикевичу 
на села Конотоп, Смяч і Хрипківку 

“до ласки войсковой”

П ресвітл ій ш и й  и держ авнійш ий великих государей ихъ царского 
пресвітлого величества Войска 7апорожского гетманъ Иванъ Мазепа.

Ихъ же царскою пресвітлого величества Войска Запорозского пану 
полковникови черниговскому, старшині его полковой сотникови седневскому 
и кождому, кому о томъ відати належит ознаймуем, ижъ просилъ нас панъ 
К риш тоф ъ Фридрикевичъ, пасинокъ нашъ о наданье с е б і трох сілець

а Далі в тексті дописано: На подленомь тако.
6 Праворуч нижче підпису в колі написано: М істо печати.
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Конотопу315, и Смячи316 и Хрипковки317 в у езд і Седневскомъ будучих на 
поратунокъ своего нового господарства. Теди мы, гетманъ, яко маемъ моцъ по 
милости Божой и по монаршомъ их царского п р есвітлого  величества 
милостивомъ указу в Малороссіи всякіе справовати д іла , такъ по прошеній 
его пана Криштофа, надаемъ ему симъ нашимъ універсалом ь до ласки 
войсковой тіе три селца Конотопъ и Смячъ и Хрипковку, где оразъ позволяемъ 
ему з тих сілець дорочную повинность и належитое послушенство от людей 
посполитих отбірати. А то респектуючи на его до слуг войскових способное г. 
Відаючи прето о такой вол і нашой аби ему, пану Криштофу Фридрикевичу, 
нихто з старшини и ч ерн і влад ін ю  тих с іл е ц ь  и в отбиранию з них 
належитого послушенства не чинил перешкоди, а войти преречоных сілец  з 
посполитими людми (опрочъ Козаков), абы ему дорочную повинност и 
належитое послушенство отдавали, пилно приказуємо

Дань в Батурині, апреля 22, року 1691.

Звышменованний гетманъ, рукою власноюа.
ЦДІАК України. -  Ф. 5 1 .-  Оп. 3. -  Спр. 1430. -  Арк. 28. Копія.

№ 168
1691 у квітня 28. Батурин. -  

Універсал Івана Мазепи варвинському сотникові 
Федорові Тарновському на млин 

на річці Удай

Іхь царского пресвітлого величества Войска 2апорозкого гетманъ Іоань 
Мазепа.

Ознаймуемь сим універсаломь нашимъ всей старшині и черні Войска 
гапорозкого и всемъ, кому колвекь о том надлежатиметвідати, ижъ п. Федор 
Тарнавскій318, сотникь варвинскій, міючи свойогчистій млинь на ріце Удаю 
отрох колах стоячій, просил нас на тимъ свой млин потвержателного нашего 
універсалу: которимъ бы могль в с і приходячіе пожитки (:яко то и част
войсковую:) спокойне заживати. Теды ми, ласкою Ыашою оного окриваючи, 
ствержаемъ симъ нашимь універсаломь тоть млинего отчистій и позволяемъ 
з того млина его в с і розміровіе пожитки отбірати и на свой обиходи домовіе 
оборочати, гаживаючи спокойне всю част войсковую, в чомъ абы ніхто ему, 
пану Феодору Тарновскому, со л ій к о в і  варвинскому, так з старших, яко и 
менших войскових людей найменшой не чинил перешкоди, симъ нашимь 
універсаломь пилно варуемь.

Дань в Батурині, апреля 28, року 1691.
Zвишъмeнoвaнний гетман, рукою власною.
С подлиннимъ читалъ канцеляристъ войсковий Николай Соколовский.

а Праворуч від підпису в колі написано: М істце печати германской.
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Чернігівський історичний музей. -  Колекція. -  Інв. № Ал. 504/43/2 
Інв. З М. Т. 802П. Копія 1723.
Там само Інв. № Ал. 504/43/3
Ін. № М. Т. 803 Р. Копія 30-40 рр. XVIII ст. з редакційними помітками. Під текстом 

засвідчувальний запис: С подленним читал канцелярист войсковий универсал отобрал к себе и 
росписался. Обидві копії з архіву Тарновських.

ЦДІАК України -  Ф 1407. -  Оп. 1. -  спр. 20. -  Арк. 1. Фотокопія з засвідченої копії.
Там само. -  Арк. 2. Фотокопія з копії з поміткою перед текстом: Принят в канцелярій Януар. 

13, 1728 року.
Там само. -  Ф. 1235. -  Оп. 1 -  Спр. 1246. -  Арк. 82. Копія.
ІР НБУВ. -  Ф. І. Спр. 55675 (Лаз. 41/5. -  Арк. 191). Копія.

№ 169
1691 у квітня 28. Батурин. -  

Універсал Івана Мазепи знатному товаришеві 
Черніговського полку Дем’яну Унучці 

на свої власні грунти

Его царского пресвітлого величества Войска Запорозкого 1оанъ Мазепа.
Пану полковникові черніговскому, старшині полковой и всему старшому 

и меншому Войска его царского пресвітлого величества Запорозкого того 
полку товариству, и кому колвекъ о томъ відати належить, симъ нашимъ 
ушЬверсаломъ ознаймуемъ, иж ъ просилъ нас, гетмана, знатній полку 
Черніговского товаришъ п. Демянъ Кондратиевичъ Унучко о потвержателній 
yнiвepcaлъ на грунта свои власній дідизній и отчистіи, именно Плеховъ319, 
Осняки320, Дурни321, Краскувщину322, Величковщину323, Познаховщину и 
Суховерщизну и на рудню на речці Верестечи стоячую, власнимъ своимъ 
коштомъ споряженную, на кгрунтах непенних отчистих, также на два млини, 
коштомъ и працею своею построеній, одинъ на речці П акулі324, а другой на 
реці Ворзні325 будучій, в полку Черніговскомь найдуючиеся. Мы теды слушно 
его прозбі давши у себе місце, а иле поглядаючи на вірние д ід а  его и его 
самого въ томъ полку отправуючиеся служби, яко в с і помененній добра биле 
бы без кривди людской, било, симъ yнiвepcaлoмъ нашимъ ствержаемъ, такъ 
и пилно приказуемъ аби ему п. Унучку нихто в тихъ его кгрунтахъ наименшое 
не важился чинити трудности.

Данъ в Батурині, априля 28, року з 1691а.
Звишеменованій гетманъ рукою власною6.
ЦДІАК України -  Ф. 57. -  Оп. 1. -  спр. 6. -  Арк. 712. Копія.

а Далі в тексті дописано: На подліиномт» подпись таковт.
6 Праворуч від підпису в колі написано: М істо печати.
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1691, травня 2. Батурин. -  
Універсал Івана Мазепи Київському митрополитові 

Варлааму Ясинському на містечко Білогородку

Пресвітлійшихь и державнійшихь великихъ государей ихъ царского 
пресвітлого величества Войска Запорожского гетманъ Іонаїгь Степановичъ 
Мазепа.

Всімь вобецъ и кождому зособна, кому колвекъ о томъ відати належить, 
меновите ихъ царского пресвітлого величества Войска Запорозского всей 
старшині и черні и всякого чину людемъ ознаймуемъ, ижъ на поваженое 
жаданіе ясне в Богу преосвещеннаго его милости господина отца Варлаама 
Ясінского, митрополити Кіевского, Галицкого и всея Малыя Россіи по 
монаршой ихъ царского пресвітлого величества грамоті и поданомъ от насъ 
універсалі, позволилисьмо зпустілое городище Білогородку на той стороні 
Днепра, тамобочними людми осажовати для подпори недостатковъ зубожалой 
катедры его пастерской милости метрополитанской и ведлугъ в о л і его 
пастирской милости, якъ х о т іт и  оное местечко до першое перфекціи 
приводити, в чемъ всемъ абы нихто з старшини и черни рейменту нашего, такъ 
самому его пастирской милости, якъ и дозорцамъ для осадчества тамъ 
висланимъ не важился чинити, трудности и перешкоди пилно варуемъ и 
приказуемъ.

3 Батурина, мая, в року 1691а.
Звишъменованний гетманъ, рукою власною.
ЦДІАК України -  Ф. 1235. -  Оп. 1. -  Спр. 1247. -  Арк. 11-12. Копія з копії.

№ 170

№ 171
Не пізніше 1691, травня 4. Батурин. -  

Універсал Івана Мазепи Козелецькому Георгіївському 
чоловічому монастиреві на млин у  селі Вовчок, 

що на річці Махній, з озерами і сіножатями

П ресвітлійш ого и держ авнійш ого великого государя его царского 
величества Войска Запорозского, гетьманъ и славного чина святого апостола 
Андрея кавалер 1оанъ Мазепа.

Его жъ царского пресвітолого величества Войска Запорожского пану 
полковникови Кіевскому зо всею полковою его старшиною и всіми старшимъ 
и менъшимъ войсковимъ и посполитимъ того полку обивателемъ и кому 
колвекъ відати  о томъ належ ить, ознаймуемъ, ижъ прибувши до насъ 
превелебній в Богу отецъ Л азаръ Почека, ігумень монастиря святого 
великомученика Христова Георгія К озелецкого326 презентовалъ намъ

а У копії дописано: В подлинномъ подписано тако.
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побожную на писмі вираженую на обитель свою преречоную пани Анастасіи 
Максимовни Думитрашковой Райчиной лекгаціи меновите млина у Вовчку на 
peut М ахній327 стоячого, которого одна часть ей паней Анастасіи з первимъ 
ей мужемъ небожчикомъ паномъ Андреемъ Салониною дарована от небожчика 
п. Силвестра Брилевича, а другая часть купленимъ правомъ набитая, а при томъ 
м л и н і найдуючихся с ін о ж ате й  и озеръ и просилъ на тую лекгацію 
потвержателыюго нашего универсалу. Мы теды тому его отца ігумена желанію 
і прошенію, давши містце и смотрячи на крепости от ней п. Анастасіи на тую 
побожную за спасеніе небожчиковъ пановъ Костантіа и Андрея Солонынъ 
лекгацїю  данный, яко стверж аем ъ симъ нашимъ у н івер сал о м ь оный 
лекгований млинъ з озерами и сіножатми до него приналежними, такъ пилно 
варуемъ и не отменно м іти  хочемъ, аби нихто з старшихъ и меншихъ 
войсковихъ и посполитихъ полку Кіевского обивателей в отбираню з млина 
преречоного розміровихь пожитковъ в сінож атехь и в озерахъ, до того млина 
н алеж нихъ, и сполне з нимъ лекгованнихъ, наименшой жадной ему, 
превелебному отцу, ігумену и по немъ быти міючимь ігуменамь и всей братіи 
монастиря Спасоюріевского Козелецкого не важился чинити прикросте, шкоди 
и перепони, а онъ, отецъ ігумень, з братією вічне з тоей побожной лекгаціи к 
употреби и удоволствованію святой обители своей мію ть спокойне заживати 
млиновихъ пожитковъ, озеръ и сіножатей, подлуг давнихъ и старинныхъ ихъ 
межей и опреділеніи.

Данъ в Батурині з канцеляріей войсковой. Мая 4, року3.
ЦДІАК України -  Ф. 1235. -  On. 1. Спр. 1247. -  Арк. 34-36. Копія з копії.

№ 172
1691, травня 6. Батурин. -

Універсал Івана Мазепи любенькому святоп ’ятницкому 
священикові Григорієві на надані йому маєтності.

Его царского пресвітлого величества Войска Запорожского гетманъ 
Иоанъ Мазепа.

Пану полковникови черніговском у зо всею старшиною, сотникові 
любецкомъ, атаманові и войтов Ь зо всіми тамошними обивателями ознаймуем, 
ижъ презентовалъ намъ честпий отецъ Григорій священникъ святопятницкий 
любецкий декретъ от ясне в Богу преосвященного его милости господина оліа 
архиепископа черніговского и от значныхъ полку Черніговского особъ на 
грунта и добра его в Любетщині найдуючиеся ферованый и просилъ насъ, 
абысмо опий нашимъ гетманскимъ ствердили універсалом ь. Мы теды, 
признавши его в той міре слушне, занесенную прозбу, потвержаем в с і тій его 
кгрунта данный в декреті суть положенные симъ універсаломь нашим, мГги 
того хотячи и приказуючи, абы там тепер, яко и в потомніе часы в заживанье

а У копії рік відсутній, далі дописано: В подлиниомъ подписано тако.
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гкхъ его власных добръ найменшой ему пререченному отцу Григорію нихто 
не сміль и не важился чинити перешкоди.

Дань въ Батурині, мая 6 дня, року 1691а.
Звишименованный гетманъ, рукою власною.
ЦД1АК України Ф. 57. -  Оп. 1. -  Спр. 7. -  Арк. 520. Копія.

№ 173
1691, травня 26. Батурин. -  

Універсал Івана Мазепи сосницькому сотникові 
про заборону брати харчі для мисливського товариства 

з монастирського хутора і чинити інші утиски

Их царского пресвітлого величества Войска Запороэского, гетманъ 1ванъ 
Мазепа.

Пане сотнику сосницкий занеслъ перед нас скаргу велебный отецъ 
городничий Радичевский прекладаючи тое: же чоловікові в хуторі ихъ при 
млині Масалаевском будучом мешкаючому д іется припрост и утяжееяе от 
того: що оный примусом потяганъ зр остает  до кормлеяя товариства 
охотницкого там в М асалаевці на становиску найдуючогося, который то 
чоловекъ в томъ хуторі живучи дозражает ихъ млинов монастырскихъ и 
вшелякое оддаєт имъ закояникамъ послушеяство, за чим ми, неслушност в 
тойміре узнаючи, быти м іти  хочем и приказуєм, абы тот ихъ монастырский 
хутаранинъ былъ воленъ од тоей в годовашо оного товариства охотницкого 
повинности и впред если бы хто приселився на ихъ дворищи абы былъ воленъ 
огтоей налоги* 6 тут же особливе поменеяний отецъ городничий Радичевский 
ускаржалъся перед нами и на Леоягія Домонтовича: же терпять оны законники 
в том своем хуторі Масалаевскомотнего, Леоятіа, перешкоду, поневажъ оный 
розными способами чинит и ищет задавати имъ трудности и прикрости. Теды 
приказуемъ в. м. абыс его, Домонтовича, іменем иашимъ гетманским упоменулъ 
и приказалъ ему, абы оный своими упорними поступками не важил ся в ихъ 
монастырскомъ хуторі чини ти жадное перешкодь! и долегливости а жебы и 
впред оны, законники, в тых не поносили таких утисковъ, о тое и повторе 
приказуєм.

Данъ в Батурині, мая 26 року 1691.
Звишменованний гетман, рука власна.
Помітка на арк. 2: Запис па кам інь Филипъ Адріеяку (?)
Записъ ей на млинъ ощ аю  еродиякону до Теофилу Куніецкому в обытелъ 

святой Печерского во вічност Василий Филиповичъ Дроздевичъ рукою своею 
подписуюс.

ЦДІАК України у Києві. -  Ф. 128. -  On. 1а вотч. -  Спр. 2. -  Арк. 1-2. Оригінал.

а Далі в тексті дописано: В подлиннол/ подпист.
6 Слова від “ и вперед” до “ налоги” написані з лівого боку перпендикулярно до тексту.
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Не раніше 1691, травня. Батурин. -  
Універсал Івана Мазепи Київському митрополитові 

Варлааму Ясинському з дозволом влаштувати перевіз 
через Десну в селі Ковчині

Єго царского пресвітлого величества Войска Запорожского гетманъ 1оанъ 
Мазепа.

Ознаймуемъ симъ нашимъ писанемъ кождому, кому колвекъ о томъ відати 
належить, ижъ жадалъ нас пастирь ясне в Богу преосвященный его милость 
господинь отець Варлаамъ Ясинскій, архиепископъ митрополит Кіевскій, 
Галицкій и всея Малыя Россіи, абисмо позволили для дворовое потребы при 
сел і Ковчині328 на реці Десні перевозь устроити, теди мы, гетманъ, тому 
его милости жадашо не отмовили, жадаемъ и пилно приказуемъ, абы нихто 
его пастирской милости, а особливе дозорцомъ, в помененномъ сел і Ковчині 
зостаючимъ, в постановлешо того перевоза не важился найменшой перешкоди 
чинити.

Дань в Батурині, мая, рокуа.
ЦДІАК України -  Ф. 1235. -  Оп. 1. Спр. 1247. -  Арк. 29. Копія.

№ 174

№ 175
Не раніше 1691, травня. Батурин. -  

Універсал Івана Мазепи Київському митрополитові 
Варлааму Ясинському з дозволом збирати купецьке мито 

на споруджених ним Білогородській 
і Борщагівській греблях

П ресвітл іш и хь и державнійшихь великихъ государей ихъ царского 
пресвітлого величества Войскъ Запорозскихъ и обоихь сторонь Дніпра 
гетманъ Іоань Мазепа.

В с ім ь  вобецъ и кождому зособна, кому колвекъ о томъ відати належить, 
такъ ихъ царского п ресвітлого  величества Войска Запорожского всей 
старшині и черні, яко и всему поспольству и меновите купецкой КОНДИЦІЙ 
людемъ симъ нашимъ універсаломь до відомосте доносимъ, ижъ ясне в Богу 
преосвещенний его милость отецъ Кир Варлаамъ Ясинскій, православній 
архиепископъ митрополитъ Кіевскій, Галицкій и всея Малыя Россіи панъ и 
пастирь нашъ по милостивой ихъ царского пресвітлого величества монаршой 
грамоті и поданомъ от насъ універсаломь, осадивши запустилое містечко 
Б ілогородку329 на той стороні Дніпра лежачую тамо бочными людми и 
построивши там же значнимъ своимъ коштомъ и накладомъ д в і гребли: едну

а У копії число і рік відсутній, далі дописано: В подлинном подпись таковъ.
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на реці Рпеню в самой Б іл о го р о д ц і и другую на р іч ц і  Б орщ агувц і330 
недалеко от Білогородки ж ъ, ж елалъ насъ о гое, абисмо позволили его 
милости на тихъ преречонихъ гребляхъ в Білогородці и на БорщагувігЬ мито 
купецкое от всякихъ людей з рожними товарами тамъ пре'Ьжджаючихъ и 
переходячихъ отбирати. Мы теди, гетманъ, давши у себе місце тако слушному 
поважному ясне в Богу преосвященного пастира его милости жаданю, а иле 
уваживши же не меншая д іє т е  я убиль и шкода в гребляхъ чрезъ частіе 
купецкихъ людей переезди и переходи, огкуль не тилко зепсоване греблямъ, 
лечъ и сЬножатенъ тамъ прилеглимъ спустошене не меншеє наносится, 
позволяемъ его милости отбиране того мита купецкого на двохъ мМсцахъ, 
такъ в Білогородці, яко и на Борщаговці завести и от сего часу в своей владзе 
мЬючи якъ хотіти  себ і оное употребляти. Для подпартя скудостей своихъ 
катедралнихъ, а такъ повагою сего универсалу нашего по вс'Ъхъ купцахъ, не 
тилко в самомъ первоначальномъ городі К іеві и в Малороссшскихъ городахъ 
под рейментаромъ нашимъ свое мешкане м Ьючихъ, лечь из заграницы з подъ 
области королевъской з рожними товарами в державу православнихъ нашихъ 
монарховъ трактомъ Б'Ълогородскимъ и Борщаговскимъ пере'Ъжджаючихъ, 
мЬти хочемъ и рейментарско приказуемъ, абы каждый дозорцомъ на то 
установленнимъ без всякой противности належитое, ведлугъ слушности 
отдавалъ мито на катедру митрополитанскую кіевскую, в чомъ всемъ аби нихто 
з старшини и черн і и найбарзій  з жителей кіевскихт и от майстрату, 
тамошнего наименшой не важился чинити трудности и перешкоди пилно 
варуемъ и повторне приказуемъ.

Данъ в Батурині, мая, в рокуа.
Звингьменованній гетманъ, рукою власною.
ЦДІАК України -  Ф. 1235. -  Оп. 1. -  Спр. 1247. -  Арк. 15-17. Копія з копії.

№ 176
1691, червня 13. Батурин. -  

Універсал Івана Мазепи жителям Кролевця 
Якимові Олексенку і Данилові Ващенку 

на млин на річці Раті

1хъ царского пресвітлого величества Войска Запорожского гетман 1оанъ 
Мазепа.

Ознаймуемъ симъ нашимъ писаниемъ всей старшині и черні Войска ихъ 
царского пресвітлого величества Запорожского, а особливе пану полковникові 
нежинскому, сотн и кові кролевецкому и в с ім т , кому колвекъ о томъ 
надлежагиметъ в ід ати , иж ъ су п л ік овал и  до насъ товариство с о т н і 
Кролевецкое331, а именно Якимъ Олексенко и Данило Ващенко, ж и те л і 
кролевецкие, просячи ласки нашой о потвержению універсалу на млинокъ на

а У копії число і рік відсутній, далі дописано: В подлинном подпись тако.
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р е к іа Р е т і332 о едномъ камені з ступами сполне ихъ власнимъ коштомъ и 
працею построенпій. Теди ми, принявши ихъ у себе прозбі, акриваемъ ихъ 
ласкою нашою, яко товариство войсковое, позволяючи имъ з того ихъ млина, 
на рец і Рет'Ь стоячого, ве к пожитки розміровие, то есть и часть войсковую і 
если своймъ коштомъ, а не посполичиялимъ шарваркомъ греблю оправують 
ку вспартю домовимъ своймъ потребамъ отбирати и спокойне в с іх  тих 
пожитковъ заживати, в чомъ аби ніхто з старшини і черні наименшой имъ, 
Якиму Олексенку и Данилу Ващенку, не важился чинити перешкоди, симъ 
нашимъ универсалом варуемъ.

Данъ в Батурині, июля 13 дня, року 1691* 6 *.
Звишъменованний гетманъ, рукою власною8.

ЦДІАК України -  Ф. 57. -  Оп. 1. -  Спр. 61. -  Арк. 373. Копія.
Там само. -  Ф. 51. Оп. 3 -  Спр. 4117. -  Арк. 2. Копія.

№ 177
1691, червня 20. Батурин. -  

Універсал Івана Мазепи полтавському сотникові 
Іванові Левенцю про підтвердження за ним села Мильці 

з Куклинським Яром, яке було надане його батькові 
Прокопові Левенцю

П р е св іт л іш и х т  и держ авнійш их великих государей ихъ царского 
пресвітлого величества Войска Запорожского гетманъ 1оанъ Мазепа.

Ихъ же царского пресвітлого величества Войска Запорожского пану 
полковникові полтавскому, старшині его полковой и кождому, кому о том 
відати  нележитъ, ознаймуемъ, ижъ просилъ насъ панъ 1ванъ Левенецъ, 
сотн и къ  п олтавский, абысмо ему потвердили нашимъ гетманским 
yнiвepcaлoм ъ село М илці в ключу Полтавскомъ леж ачое, о тц еві его 
небожчику Прокопові Левенцеві з ласки нашой наданное, теды мы, гетман, 
респектуючи на зиачпые отца его в Войску Запорожскомъ роненыя услуги, 
до которих видячи и его пана Івана способност, по прошеній его, ствержаемъ 
ему тое село М и л ц і из Куклинскимъ Яромъ под М ачоскій Мостъ и 
позволяемъ ему тимъ селом владіти, и всякіе з него отбирати от посполитих 
людей пожитки, відаючи прето о таковой в о л і нашой, абы ему ніхто з 
старшини и черн і владіню  того села, и в огбираню з него належитих 
пожитковъ не важилис чинити перешкоды, м іти  хочем и рейментарско 
приказуемъ. А войтъ того села Милец з посполитими, тяглими людми 
(ю прочъ козаковъ :), жебы ему належ итое послуш енство и дорочную 
повинность отдавали.

а У копії і на Р сті.
6 Далі в копії дописано: В подлинном'ь подпись.
в Після підпису праворуч у колі написано: М істо  печати.
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Данъ в Батурині, іюня 20 д., року 1691, а тут же докладаєм и приказуемъ, 
жебы о давш и он, п. Иванъ Левенецъ, за тое свое село сто злотихъ грошей с 
полковой рати, билъ в аренда волентЛ

Звишменованний гетман, рукою власною.
РДАДА. -  Ф. 248. -  Оп. 1. -  Спр. 1809. -  Арк. 38 зв. Копія.

№ 178
Не раніше 1691, червня. Батурин. -  

Універсал Івана Мазепи про розмежування земель 
між Церковщинцями, Надинівцями і Карасилівцями

Его царского пресвітлого величества Войска Запорожского гетман и 
кавалеръ Іоань Мазепа.

Ознаймуемъ симъ нашимъ універсаломь кождому, кому бы колвекъ о 
томъ видати належало, а меновиге всей старшині полку Киевского войсковой 
и п. сотникови Козелецкому зо всім ь урядомъ тамошпимъ, также всім ь тоей 
сотні войсковимъ и посполитимъ обывателемъ, ижъ донесли намъ Михайло 
Концінскій, староста маетности пашой села Вовчковцовъ супліку тамошних 
жителей, подданихъ нашихъ, з прошешемъ о потвержене себ і ку спокойному 
в потомніе часи владішо лугу и сеиокосовъ над Десною в певномъ ограничешо 
лежачихъ, презентовалъ намъ д ві правніи оного ограниченя писма, едно в року 
[...]* б от пана Івана Сухини по указу антецесора нашего небожчика пана Івана 
Самойловича на тіе кгрунта для розділу оныхъ межи вовчковцами и ихъ 
поселянами Церковищанами, Надиновцами и Карасиловцами висланного 
данное, в которомъ такими прикметами тогдашнего поділу положена граница, 
же Церковищане, Надиновци и Карасиловци мають владіти и заживати онихъ, 
взявши от креста над Десною рекою будучого под вершини озера Головинъ до 
річки Махній и озера Головина, а от той межи на томъ боку М ахні лежачой 
до самой Десни в гору, а Вовчковци, почавши також ъ от вершини озера 
Головинъ до устя Рясина заживати того лугу повинни, а другое писмо в року 
[...] от висланнихъ нашихъ пана Захаріи Шійковича, значного товариша 
войскового, и пана Василия Чуйкевича, регента канцеляріей войсковой, в 
потвержене того первого од выжей речоного висланного данного, абы не 
ненарушне разграпичене помеченного кгрунту в своихъ тогда учиненных 
межах заховалося выданное, мы теды, гетманъ, тоей супплиці речоннихъ села 
Вовчковцев, жителей, яко слушной не отмовивши и запобігаючи, абы впредь 
яковій такъ от тихъ трохъ с іл ь  жителей Церковищанъ, Надиновцевъ и 
Красиловцов, яко от иншихъ околичнихъ маетностей от ихъ державцовъ 
духовпихъ или свіцкихь имъ Вовчковцамъ, не діялися трудности и перешкоды 
в владішо тоей имъ уділенной части лугу, сказалисмо сей нашъ видати 
універсалу которимъ, яко обоє помененний розграницный писма зтвержаемъ

а У копії написано: В подлинно \/ подписано тако.
6 У копії рік не вказаний.
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такъ и розграничене межами и певними прикметами в онихъ описанное в 
потомніе часи умоцняемъ, а пилно того варуемъ и под заплаченемъ вини на 
насъ, гетмана, в тихъ розъезднихъ писмахъ положенной упоминаемъ абы ні 
от кого з старшини полку Кіевского з урядових войскового и посполитого чина 
козелских, а особливе от маетностей околичнихъ и от ихъ державцовъ 
духовних или св'Ьцких имъ Вовчковшимъ жителемъ в владЪню и заживаню 
тоей лугу и сенокосовъ двома правними писмами отделенной и симъ 
унЪверсалнимъ листомъ нашимъ укрЬпленой части жадная не діялася 
трудность, перешкода и не належное втручане ся в оний кгрунтъ не чинилося 
пилно и повторе о тое варуемъ.

Дань в Батурине, июня, рокуа.
Звишъменованний гетман, рукою власною.
ЦДІАК України. -  Ф. 1235 -  Оп. 1. -  Спр. 1247. -  Арк. 30-33. Копія.

№ 179
1691, липня 3. Батурин. -

Універсал Івана Мазепи про повернення седнівським 
жителям дев9яти золотих, взятих у  Ромнах 

на Вознесенському ярмарку

1хъ царского пресвЄтлого Величества Войска Запорожского гетманъ 1оанъ 
Мазепа.

Пане Фотій, ексакторе нашъ войсковый, скаржилися перед нами жители 
седневскіе ремесла гарбарского, же фактор вашъ в РомнЄ на Вознесенскомъ 
Ярмарку будучи взялъ в нихъ от  чотирохъ возовъ шкуръ дев я г  золотихъ 
ексакцій якои, мовясъ они, николы на жаднихъ ярмарках и торгахъ перед симъ 
будучимъ ексакторомъ не давали. А нинЄ іх т  укривжено повил/ъ обычаемъ, в 
чемъ просили у насъ оборони и справедливости, яко теди они пререченные 
жители седневскіе тые шкуры на заграницю выпроважалы и не з заграници в 
сей край впроважали, але тутъ в Малой Россій домовій в домы свой куповали 
товары, тако и не подлежали жадному платежу индукти зачимъ приказуемъ 
вамъ, абысте ф акторови своему приказали тые девять золотихъ имъ, 
седневцямъ, привернути и далей оныхъ и другихъ таковыхъ, таковими 
ексакціями не турбовали, а если бы тотъ ф актор вашъ в РомнЪ будучій, 
яковимъ способомъ вымовлялся, тихъ трохъ талярей онимъ огдати, теди 
присилайте оного перед насъ в Батуринъ для даня в томъ справы.

Данъ в Батурин^, іюля 3 д., 1691 року* 6.
Звишъменованний гетманъ, рукою власною.
ЦДЇАК України. -  ф. 51. -  Оп. 3. -  спр. 8710. -  Арк. 22. Копія.
Там само. -  Арк. 26. Копія.
Там само. -  Арк. 41. Копія.

а У копії число і рік відсутні, далі дописано: В подлинномъ подписано тако.
6 Далі в тексті дописано: В подлснномъ подписался.
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1691, липня 6. Батурин. -  
Універсал Івана Мазепи Скельскому монастиреві 

на село Павловочка

Пресв'Ьтл^йшихъ и державнійшихь великихъ государей ихъ царского 
прісвітлого величества Войска Запорожского гетманъ 1оаннъ Степановичъ 
Мазепа.

1хъ же царского пресвітлійш его величества Войска Запорожского всей 
старшині и черні, особливе пану полковникові гадяцкому, сотникові грунскому, 
атаманові городовому, войтові и всім ь тамошнимъ обивателямъ и кождому, 
кому о томъ відати надлежит, ознаймуемъ, ижъ яко за прошлого антецессора 
нашего бывшего гетмана и за нашего гетманскаго уряду законники монастира 
Скелскаго333 селцемъ Павловочкою, въ уезді Грунскомъ найдуючомъся, владели 
и зъ оного вспартю ихъ монастирскихъ недостагковъ всякую звичайную 
повинност отбирали, такъ ми, гетманъ, тепер тое ж селце Павловочку при 
превелебномъ отцу Пахомію Федоровичу, теперешному ігумену скелскому, зъ 
братією тамошнего ж  монастира заховуемъ до ласки нашей, хочемъ теди м іти  и 
повагою сего універсалу нашего приказуемъ, абы нихто зъ старшини и черні 
полку Гадяцкого, а особливе господарь нашъ ему. отцу ігуменови, зъ братїею в 
владінію оного селца жадное не важилися чинити перешкоди и становиска 
войсковимъ людемъ, жеби не давали; а войтъ з посполитими тяглими людми 
(:опрочъ козаковъ:) абы всякую повинность и послушенство отдавали.

Данъ въ Батурині, іюля 6 д., року 1691а.
Звингьменованній гетман, рукою власною.
К сей копій во вірност сходства с подлениимъ yнiвepcaлoмъ владелецъ 

1еромонихъ Проковай Бочковский, ігумен ь монастира Пустинно-Скелскою свято 
Преображенского своеручно подписался, а подлепний yнiвepcaлъ к себі принялъ.

Сводилъ с подлинними универсалами писар полковий гадяцкии Ситенский.
РДАДА. -  ф. 248. -  Оп. 1. _ спр. 1809. -  Арк. 217 зв. Копія.
ЦДІАК України. -  ф. КМФ -  7. -  Оп. 2. -  Спр. 8. -  Арк. 217. Мікрокогіія.
Опуб ліко ва но : Генеральное следствие о маетностях Гадяцкого полка. -  С. 27.

№  181
Не раніше 1691, липня. -

Універсал Івана Мазепи Київському митрополитові 
Варлааму Ясинському на Моровськ, Церковшце, Ковчин, 
Комарівку, Койлів, Біпогородку, Погреби з належними 

до них полями, лісами, озерами і млинами

Пресв'ЬтлЪйшихъ и державнейшихъ великихъ государей ихъ царского 
пресвітлого величества Войскъ Запорожских и обойхъ сторонъ Дніпра 
гетманъ Іоанігь Мазепа.

№ 180

а Далі в тексті дописано: В подлинном подписано.
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Ознаймуемъ симъ нашимъ унЄверсаломь кождому, кому о томъ видати 
належить теперь и па потомъ будучимъ людемъ, а особливе старшимъ и черні 
Войска іхь царского пресвЄтлого величества Запорожского, ижъ мы, гетманъ, 
міючи особливій респектъ на убогую катедру митрополитанскую Кіевскую не 
тилко з тихъ миръ, же она чрезъ отторгнене и отдалене всЄх ь  своихъ 
старинныхъ маетностей в области королевства Полского теперь найдуючихъся 
в крайнее пришла знищене, але под звглядом ъ того  наибарзей, же 
поделъжности нашой рейментарской повиннисмо о належитомь пастира своего 
вихованіх оусереднимъ и помышляти старанемъ заховуемъ при ясне в Богу 
преосвещенномъ его милости отцу Варлааму Іасинскомь православномъ 
архиепископу митрополиту Кіевскомь, Галицкомъ и всея Малыя Россіи пану 
и пастиру нашему местечко М оровскъ з иншими приселками до него 
належичими Соколовскою, Руднею Коропемъ з землями, полями, лесами, 
озерами, тимъ прилеглими и зо озерами Расинъ и Бабичъ названними, з 
сЄножатми луговими за десенскими з ос гровомъ Беловодомъ, з перевозомъ на 
РЄцЄ Десні тамъ же подъ Моровскомь знайдуючимся, и зъ прочіими всЄми 
оугодіями, такъ ц іле и зуполне, якъ не кгдыста да королевской держави в 
духовной и своей области бискупъ кіевскій держалъ и употреблялъ, придаючи 
и присовокупляючи до того ж  мЄстечка Моровска села именнотые Церковища, 
Ковчинъ з перевозомъ и Комаровку зо всЄми ихъ приналежитостями, село 
Койловъ з озерами ему прислуш аючими и з всякими оугодиями належитими, 
ствержаючи сим же нашимъ унЄверсаломь всЄ кгрунта Домонтовічовскіе 
около села Церковищъ и в самих Церковищахъ лежачіе, а за власную певную 
суму от его милости набитіе такъ теж ъ греблю з млинами на рЄцЄ Острі 
построенними, приказуючи всЄмь млиновъ тихъ мелником (кроме козаковъ), 
аби катедри митрополитанской били послушними такъ въ отдаваню мЄрочки 
войсковой, яко и в слушномъ тамъ гихъ млиновъ направленю, а для лучшого 
еще скудностей кагедтральнихъ удовольствованія в надЄіо превисокой 
монаршой милости ихъ царского пресвЄтлого величества надаємо его милости 
запустЄлие местечка Білогородку над рЄкою Рпенемъ и Триполе над рікою 
ДнЄпромь лежачое зо всеми озерами и луками Трипольськими и зо всЄми до 
нихъ прилеглими селищами, землями и лесами, позволяючи в надежду святого 
покоя часу на тое погодного и угодного слободу тамъ кликати греблю старую 
на рЄцЄ Рпеню, БорщеговцЄ поправити и млини строити ку розширеню и 
розмноженю пожитку своего, где и мыта купецкого отбиране волно будет его 
милости, оутвержаемъ теди симъ нашимъ унЄверсаломь, аби гие всЄ маетности 
и угодия вышше описаные, такъ яко и старинніе тоей ж ъ катедри маетности 
на семь боку Днепра Погребы и Зазиме з землями, лесами, сЄножатми, озерами, 
из озеромъ под Церковемъ, а на томъ боку Янковичи, Рославичи, Малая 
Бугаювка, СнЄтинка и прочіе, Крушинка, Мархелювка, Жиляне, Лазаревщина, 
названная Шархавщина и иные кгрунта понад рЄчками Либедю, Сичовкою, 
Борщаговкою и под городомъ Вышнимъ Кіевскімь лежачие, в зуполной его 
пастирской милости и по немъ наступаючихъ митрополитовъ кіевскихь владзе 
всегда без отмЄни найдоватся, если о темъ тихъ кгрунтахъ з певними правами 
не будетъ от кого одозву, з которихъ то всЄхь маетностей добръ и угодей такъ
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теперешній его милость отецъ митрополитъ К ІЄ ВС К ІЙ , ЯКО И ВСЄ по немъ 
будучие того ж ъ престола митрополитанского наследники моцни будуть до 
своей митрополитанской катедры отбирати и привлащати всякие к своей 
потребе пожитки, а такъ симъ нашимъ унЄверсаломь варуемъ и рейментарско 
приказуемъ, аби жаденъ з старшины, из черни войсковой преречомому ясне в 
Богу преосвященному его милости отцу архиепископу и по немъ наступаючимъ 
власнимъ того престола пастиремъ и от ныхъ досланимъ дозоръцомъ и 
городничимъ в владЄнк> тыхъ маетностей и угодий в отбираню от подданихъ 
послушенства и повинностей і в привлащеню всякихъ пожитковъ не важился 
наименшое чинити перешкоди и шкоди, яко то л Є с о в ь  моровскихъ, погребских, 
бЪлогородскихъ, триполскихъ пустошити, озеръ виловлювати, сЄножатей 
викошевати и людей тяглихъ такъ в козацтво потягати, яко и в сусЄдство 
приймуючи от повинностей подданскихъ заступати, а то под срокгимъ на не 
послушнихъ и воли нашей рейментарской противныхъ войсковимъ каранемъ 
и повторне повагою сего уііЄверсалу нашего приказуемъ.

Данъ в Батурине, року, месяца іюля, дняа.
Звишъменованный гетманъ, рукою власною.
ЦЦІАК України -  Ф. 1235. -  Оп. 1. -  Спр. 1247. -  Арк. 6-10. Копія з копії.

№ 182
1691, серпня 7. Батурин. -

Універсал Івана Мазепи значному війсковому товаришеві 
Леонтієві Полуботку на село Коломійці 

“до ласки войсковой”

ПресвЄтлЄйіпихь и державнЄйиіихь великихъ государей ихъ царского 
пресвЄтлого величества Войска Запорожского гетманъ Иванъ Мазепа.

Ихъ же царского пресвЄтлого величества Войска Запорозского пану 
полковникови переяславскому и старш и не его полковой, сотникови 
яготинскому и кождому, кому о томъ ведати належить, ознаймуемъ, ижъ 
просилъ насъ панъ Леонтій Полуботокъ, значній товарищи войсковій, абисмо 
ему надали село Коломийци, въ уездЄ Яготинскомъ лежачое. Теди ми, гетманъ, 
маючи власть по милости Божой и по монаршому ихъ царского пресвЄтлого 
величества указу всякія въ Малой Россіи устроевати порядки, по прошеній его, 
надаемъ ему, пану Леонтію Полуботку, тое село Коломійци и позволяемъ до 
ласки войсковой оними владети и з него всякое послушенство, повинность 
отбирати. А то респектуючи на его значніе въ Войску Запорозкомъ услуги и 
на упрямую его къ намъ рейментарови, зичливость, вЄдаючи прето о такой волЄ 
нашой, абы ему, пану Леонтію Полуботку, якъ самъ панъ полковникъ 
переяславскій, такъ и нихто иншій з старшини и чернЄ владЄшо того села и 
въ отбираню з него отъ людей посполитихъ належного послушенства не чинил

а У копії рік і число відсутні, далі дописано: В подлинном подписано тако.
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перешкоди, а войтъ села Коломійцовь з мужами (юпрочъ козаковъ:) аби ему 
належитое послушенство и повинность отдавали, приказуемъ.

Данъ въ Батурині, августа 7 д[ня], року 1691-гоа.
Вьшгьименованній гетманъ, рукою власною* 6.
ЦДІАК України. -  Ф. 1235. -  Оп. 1 .-С пр. 1263.- Арк. 153-154. Копія.

№ 183
1691, жовтня 5. Лубенський Мгарський монастир. -  

Універсал Івана Мазепи сотникові Полтавського полку 
Андрієві Нащинському на село Брусіївка 

“до ласки войсковой”

1хъ царского пресвітлого величества Войска Запорожского гетманъ 1оанъ 
Мазепа.

Ознаямуемъ нашимъ писанемъ кождому, кому о том відати належить, а 
особливе пану полковникові полтавскому, старшині его полковой, сотником, 
атаманомъ и всему старшому и меншому товариству, иж, принявши мы прозбу 
пана Андрея Нащинского, сотника полкового полтавского, и углядаючи на его 
уставичное праци в Войску Запорозскомъ, ронячіе, надаемъ ему на вспарте его 
господарства домового село Брусіевку, позволяючи ему до ласки нашое от 
людей в ономъ сел і мешкаючих всякіе належітія отбірати повинности, в чомъ 
абы ему н іхто з старшини и черні жадной наименшой не важился чинити 
перешкоди, козаки однакъ в томъ сел і мешкаючіе, абы были при належитой 
заховань! волности козацкой, м іти хочемъ и приказуемъ.

Данъ в монастиру Мгарском Лубенскомъ октоврія 5 дня, року 1691в.
Звишменованнии гетман, рукою власною.
РДАДА. -  Ф. 248. -  Оп. 1. -  Стр. 1809. -  Арк. 80. Копія.
Перед текстом заголовок: Копій крепостей пана Нащинського на село БрусЬю.
ЦДІАК України. -  Ф. КМФ-7. -  Оп. 2. -  Спр. 9. -  Арк. 80. Мікрокопія.

№ 184
1691, жовтня 14. Батурин. -

Універсал Івана Мазепи значковому товаришеві Григорію 
Карповичу про підтвердження на куплений млин, 

що на Слобідській греблі на річці Ш естрі

П ресвітл іи ш и и  и держ авнійш ии великий государев ихъ царского 
пресвітлого величества Войска Запорозкого 1ванъ Мазепа.

Ихъ же царского пресвітлого  величества Войска Запорозкого пану

а У рукопису дописано: Въ подлинномъ подписъ таковъ.
6 [Место печати] за силой малороссийской. 
в У копії дописано: В подлинном подписано тако.
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полковникови киевскому, старшині его полковой, й кождому, кому о томъ 
видати належит, ознаймуемъ, иж презентовалъ намъ панъ Григории Карповичъ, 
значныи товаришъ воисковыи, купчое право на млынъ, на греблі Слободской, 
на peut Ш естрі, о двох колахъ стоячыи, и просилъ со б і нашого на оный 
потверженю. Теды мы, склонившись на тую его прозбу, сымъ нашымъ 
у^версаломъ ствержаемъ тот млынъ за власные его гроши купленыи, 
позволяючи ему з того млына всякіе розміровьіе пожитки отбирати. В чомъ абы 
ему нихто з старшины и черні не чинилъ перешкоды: міти хочемъ и приказуемъ.

Данъ в Батурині октовріа 14, року 1691.
1ванъ з менованню гетман, рукою власною.
Mazepiana in the Harvard Manyscript Collection (1691-1709) Bohdan Struminskuj. -  Offprinted 

from Harvard library bulletin. -  Volume XXVIII, Number I. January 1980. -  s. 66, s. 67. Фотокопія з 
оригіналу. Під підписом печатка з надписом по колу: Печат(ь) Малой Россіи их царского 
пресвітлого величества Запорозкого.

№ 185
1691, жовтня 16. Батурин. -  

Універсал Івана Мазепи Данилові Федоровичу на село 
Данилівну, що в Менскій сотні, “до ласки войсковой”

П р есв ітл ій ш и х , д ерж авн ій ш и х великих государей іх ь  царского 
пресвітлого величества Войска Запорожского гетманъ 1ванъ Мазепа.

1хъ же царского величества Войска Запорожского пану полковникови 
черніговскому, старш и ні его полковой, сотникови менскому зо в ^ м ъ  
товариствомъ и посполитими людми и кождому, кому о томъ відати надлежит; 
ознаймуемъ, иж респектуючи мы на давніе и теперешніе пана Данила 
Федоровича служби, которые онъ вірне до монаршого 1хъ царского величества 
престола и до насъ реиментора зичливе оказует, конферуемъ ему село 
Даниловку334 в сотні Менской лежацое, зо всіми до него приналежностми, 
якъ ся в соб і мает, позволяючи з него, Даниловки, от  посполитих тяглих 
людей до ласки войсковой належитую повинност и послушенство отбирати, в 
чомъ абы ему, пану Данилу Федоровичу, нихто з старшини и черни не чинилъ 
перешкоди, а войтъ села Даниловки зо всіми тяглими посполитими людми 
(:опроч козаковъ:) абы ему звичайную повинност и належитое послушенство 
отдавали, варуемъ и приказуемъ.

Данъ в Батурині, д. 16 октоврія, году 169 Г.
2вышменоватлшй гетманъ, рукою власною* 6.
С подл^нимъ сводил находячийся при коммисіи у писменних д ^ ъ  козакъ 

сотні Слабинской Павелъ Давидовичъ.
ЦДІАК України. -  Ф. 51. -  Оп. 3. -  Спр. 3319. -  Арк. 6. -  Копія.
Там само. -  Ф. 57. -  Оп. 1. -  Спр. 23. -  Арк. 20. Копія з датою 14 жовтня.

а Далі в тексті дописано: В подлинпомв подписано.
6 Нижче підпису в колі написано: М істо  печати.
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16919 жовтня 29. Батурин. -  
Універсал Івана Мазепи, яким наказується 

жителям сіл Коренецьке, Липове і Галка, як і раніше, 
гатити Коренецьку греблю, де стоять млини 

Батуринського монастиря

Его царского пресвітлого величества Войска Запорожского, гетманъ 1оанъ 
Мазепа.

Вамъ всім ь жителемъ села Коренецкого, села Липового и села Галки335 
ознаймуемъ, ижъ прекладаль намъ превелебний в Богу отецъ Гедеон 
Отдорския, ігумень манастира тутеяшого Батуринського, же щосте прошлых 
роковъ в с і  поменеяных сюлъ жители греблю Коренецкую шарваркомъ 
посполитим ганували, тепер оноя не хочете гатити и универсалу нашого давно 
не дбаєте; черезъ що ему, отцу ігумену, з братією в млинових пожиткахъ 
чинится ущербокъ не меншия. За чимъ, яко тое огурство и непослушеяство 
вол і нашоя ганим, вамъ такъ пилно и сурово приказуемъ черезъ сея лист нашъ, 
абысте отгаченя греблі оноя не вимовлялися, але конечне подлугъ прежнего 
обикновенія своего тую греблюа гатили и яко належит во всемъ порад не 
устроивали, якобы за тим в млинках робота не ваковала. О що и повторе вамъ 
приказавши, поручаемъ госяоду Богу.

3 Батурина, октоврія 29, року 1691.
Звишъменоваяний гетман, рукою власною.
На арк. 2. Коренецкий гребелки Гетмана Мазепи лист, 1691, октов. 29. 

Початок універсаловь Мазепиныхъ.
По архіву №  1460.
ЦДІАК України. -  Ф. 154. -  Оп. 1. -  Спр. 1. -  Арк. 1, 2. Оригінал.

№ 186

№ 187
1691, жовтня 30. Батурин. -

Універсал Івана Мазепи про підтвердження села Кушали 
з грунтами і млином за К ам’янським 

Успенським монастирем

П ресвітл ійш и хь й державнійш ихь великих государей, ихъ царского 
пресвітлого величества Войска гапорозкого, гетманъ 1оанъ Стефанович 
Мазепа.

1хъ же царского п ресвітлого  величества, Войска 2апорозкого всей 
старшині и черні, меновите пану полковникови стародубовскому, зо всею его 
полковою старшиною, сотникомъ, атаманомъ городовимъ, и сілскимь и всімь 
того полку обывателемъ, а особливе дозорцамъ нашимъ, и в с ім ь , кому 
колвекъ о томъ відати належало бъ ознаймуемъ: ижъ яко з указу нашого

а Слово “ греблю” написано над рядком.
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рейментарского, высланные наши, до монастира Каменскаго кгрунтъ, то ест, 
ліси, боръ, сеножаги и иные угоддя, з селомъ, прозываемымъ Сушаны из 
млиномъ о трох колахъ на реці Снові стоячимъ отвели и в своем отводномъ 
писмі границу положили. Такъ мы, рейментар, по милости Божой и монаршой 
ихъ царского пресвітлого величества, маючи моцъ в Малой Россиі, всякие 
устроевати порядки, а тотъ  монастир ховаючи в нашомъ особливомъ 
призріниі: ствержаемъ симъ універсаломт, по прошению велебного отца 1оны, 
ігумена з братиею ового монастира, тие в с і отводные землі, з селом из млином 
помененнымъ, позволяючи з ныхъ всякие пожитки ку вспартю своемъ 
недостаткомъ монастирскимъ привлащати. О якой вол і нашой відаючи, абы 
якъ панъ полковникъ стародубовский з старшиною, такъ дозорци нашы и 
ніхто инный не важилися ему, отцу, ігуменови, з братнею в зуполномъ 
владіньїю и пожиткованню, поменеиного села й млына з отводнимы всімьі 
кгрунтами жадной найменшой трудности и перешкоди чинити, пилно варуемъ 
иупоминаемъ, войтъ зась з мужами (юпрочъ казаковъ:) в томь сел і Сушинахъ 
мешкаючимы, жебы послушенство звычайное и належитую повинност, подлугъ 
своеі сили отдавали до поменеяной обителі, сурово приказуемъ.

Данъ в Батурині, октоврия 30, року 1691.
Звышъменоваяний гетман, рукою власною.
На арк. 2: Вторым уневерсал гетмаяскій монастяру Камеяскому служащій 

омтлині на Сйові, о ^руятахъ в Карповичахъ трохъ колъ на село Сушаны.
На сем універсалі в Стародубі подписались.
По архиву №  1418.
ЦДІАК України. -  Ф. 141. -  Оп. 1. -  Спр. 3. -  Арк. 1, 2. Оригінал.
Там само. -Ф . 57. -  Оп. 1. -  Спр. 114. -  Арк. 180 зв., 194. Копія з датою 1 жовтня і помітками: 

свкдетелствовал полковникъ Веняаминъ Крутчинов.
С подленними читал полковой канцелярист Григорій Ицков.
Таков подленний універсал по засвидТтелствованию от коммисій принялъ и росписался 

Успенского катедралного монастира ієромонах Илія.
Там само. -  Ф. КМФ.7. -  Оп. 2. -  спр. 31. -  Ар. 411. Мікрокопія.
ІР ВДУВ. -Ф . I. -  Спр. 61759. -  № 942. -  Арк. 32. Копія з датою 1 жовтня 1691 р.
РДАДА. -  Ф. 248. _ Оп. 1. -  Спр. 1813. -  Арк. 411. Копія.
Опубліковано:  Генеральне слідство про маєтності Стародубського полку // Український 

архів. - т. 1. -  С. 305-306.

№ 188
Не раніше 1691, жовтня. -  Батурин. -  

Універсал Івана Мазепи Київському митрополитові 
Варлааму Ясинському на село Койлів

Пресвітлійшихт и держ авн^ш и хъ великихъ государей ихъ царского 
пресвітлого величества Войска Запорожского гетман 1оанъ Стефановичъ 
Мазепа.

їх же царского п ресвітлого  величества Войска Запорозского пану 
полковникови переяславскому зо всею его полковою старшиною, сотникомъ, 
атаманомъ, войтомъ и всім т якъ товариству, такъ и посполитимъ того полку
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людемъ ознаймуемъ, ижъ ясне в Богу преосвященный его милость отецъ 
Варлаамъ Ясинскій, митрополитъ Кіевскій, Галицкій и Малыя Россіи пастирь 
нашъ жадалъ насъ, абысмо для помочи всякой до стану триподского его 
пастирской милости село Койловъ до Стаекъ не кгдись належное, надали, яко 
теди ми, по милости Божой и монаршой ихъ царского пресвітлого величества 
миемъ моцъ во всей Малой Россіи всякіе устроевати порядки, такъ на поважное 
жаданне его пастирской милости, надаемъ тое село Койловъ и симъ нашимъ 
зствержаемъ універсаломь, позволяючи з оного не толко тяглими людми, 
опрочъ козаковъ, всякую помочь до стану чинити, але и призвоітую  
повинность от онихъ отбирати, в чемъ абы его пастирской милости и 
досланнимъ дозорцамъ, якъ самъ панъ полковникъ переясловскій, такъ и вся 
того полку старшина не важилася найменшой перешкоди и трудности чинити, 
пилно упоминаемъ, войтъ засъ з тяглими людми койловскими, опрочъ 
козаковъ, тамъ жиючихъ, жеби во всемъ по волность и послушенство его 
пастирской милости отдавали, невимовне пилно приказуемъ тое, однакъ 
варуемъ пилно, жеби поменеиніе ж и телі Койловскіе, и в нихъ найдуючиеся 
дозорци, тими кгрунтами контентовалися, якъ до села належить або стаецкихъ 
и инныхъ околичнихъ с іл ь , кгрунтовъ цале не важилися до себе правлащати 
и займовати.

Данъ в Батурині, октоврія, рокуа.
Звишьменованній гетманъ, рукою власною.
ЦДІАК України -  Ф. 1235. -  Оп. 1. -  Спр. 1247. -  Арк. 13-14. Копія з копії.

№ 189
1691, грудня 1. Батурин. -  

Універсал Івана Мазепи Стефанові Петровському 
на село Ж дали

П ресвітл ій ш и х и держ авнійш ихь великих государей, іхь царского 
пресвітлого величества Войска Запорожского, гетманъ 1ванъ Мазепа.

Их же царского п ресвітлого  величества Войска Запорозкого, пану 
полковникови лубенскому, сотникови сенчанскому и в с ім ь  того полку 
обивателем, кому колвекъ о томъ відати  належит, ознаймуемъ, ижъ по 
милости Божой и монаршой ихъ царского пресвітлого величества, яко маем 
в своей моци всякіе в Малой Россіи устроювати порядки, и заслужонихъ людей 
контентовати, призвоітимь респектомъ; так знаючи пана Стефана Петрувского 
от давних часу Войску Запорозком добре заслужоного товариша, надаем ему 
до ласки войсковой село Ждани336, в уезді Сенчанскомъ лежачое з слушними 
до него приналежностями, позволяючи в немъ всякіе пожитки привлащати и 
от тяглих людей посполитих послушенство и повинность призволітую 
отбирати ку вспартю своему недостатку домовому м іти , прето хочемъ и

а У копії число і рік відсутні, далі дописано: В подлинномъ подписано тако.
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приказуемъ, абы ему, панъ Петровскому, в держашо того села и заживаню з 
него всякихъ пожитковъ, якъ пан полковникъ лубенский, такъ и н іхто  з 
старшины тамошной не важился чинити найменшо// трудности и перешкоды; 
вошь зас помененного села Ждановъ з тяглими людми (: опроч козаковъ:), 
жебы належитое послушенство отдавали, зособна приказуемъ.

Данъ в Батурині, декаврія 1, 1691 року.
гвишеменоваяний гетманъ, рукою власною.
На звороті: Универсал небожчику діду Стефану Петровскому на село 

Ждани.
ЦДІАК України. -  Ф. 220. -  Оп. 1. -  Спр. 217. -  Арк. 1. -  Оригінал. На перегинах текст 

розірваний.
Там само. -  Ф. 1235.-О п. 1 .-С пр . 1263.-А рк. 155-157.Копія з датою 17 грудня.
Там само. -  КМФ. 7. -  Оп. 2. -  Спр. 1810. -  Арк. 70. Мікрокопія.
РДАДА. -  Ф. 248. -  Оп. 1. -  Спр. 1810. -  Арк. 70. Копія з датою 17 грудня.
Опубліковано : Генеральне слідство про маєтності Лубенского полку, з датою 17 грудня // 

Український архів. -  Т. 4. -  С. 63.

№ 190
1691, грудня 12. Батурин. -  

Універсал Івана Мазепи сосницькому сотникові, 
яким зобов'язував наказати жителеві Сосниці Омелянові 

збудувати міст на Іванчуцькій греблі для вільного 
проїзду до масалаївських млинів та оборону мірошників

Ихъ царского пресяетлого величества Войска Запорозкого гетманъ Иванъ 
Мазепа.

Пану сотникови сосницкому зо в с ім т  товариством и войтови зо віми 
тамошными посполитыми людми ознаймуемъ, ижъ супликовалъ до нас отецъ 
Филофей, городничый Радичевский зо всіми Масалаевскими мелниками, 
доносячи жалосне, же на кгрунті от лавянъ здавна отділеном Масалаевской 
греблі для гаченя важатся закопувати и займати оный, в чомъ просили собі 
нашое обороны помененний городничий и Масалевскій мелники. Теды мы, 
гетманъ, склонившися на тую слушную прозбу, даем имъ оборонний сей нашъ 
універсалу через который варуемъ и сурово приказуемъ, абы нихто з 
сосничанъ не важился тых Березниковъ, до Масаловской греблі належных, 
закопувати и займати соб і в вічност, якобы через тое не пришла овая гребля 
в запустініе, тут же прикажи, пане сотнику сосницкий именем нашим, 
Омелянови, жителеві! своему, жебы онъ на греблі Иванчуцкой помостивъ мост, 
через который щобъ былъ нетрудний и свободний всякому переправы 
потребуючому перейздъ до млыновъ Масалаевских.

Данъ в Батурині, декавріа 12, року 1691.
Звышменова/тный гетман, рукою власною.
На звороті: Универсалъ на займище Масалаевское.
ЦДІАК України. -  Ф. 128. -  Оп. 1а вотч. -  Спр. 20. -  Арк. 1. Оригінал.
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1692 рік

№ 191
1692р січня 29. Баришівка. - 

Універсал Івана Мазепи київському полковникові 
і полковій старшині з забороною рубати ліс 
військового товариша Костянтина Солонини

Ихъ царского пресвітлого величества Войска Запорозского гетманъ Иванъ 
Мазепа.

Ознаймуемъ симъ нашимъ писаньемъ пану полковникови кіевскому, 
старшині полковой, сотникомъ, атаманомъ и всемъ такъ войсковымъ, яко и 
посполитымъ людемъ того полку Кіевского обывателемъ. Иж дошла насъ 
скарга отъ пана Костантіна Солонины, значного товариша войскового, же 
около села его Євминки л ісьі людскіе жителей тамошнихъ займаныи, а 
особливе и тотъ л іс ь , который, умьіслні онъ занявши, кохалъ и боронилъ 
его въ пришлые часы для своей и людской выгоды, кгвалтовными наіздами 
черезъ обывателей полку вашего Кіевского спустошено. Теды яко непомалу 
дивуемся, же такое безправье въ той м ір і  д іется , такъ запобігаючи тому, 
щобъ впередъ такого въ оныхъ л ісах  спустошенья кгвалтованого не діялося, 
отъ васъ м іти  хочемъ и подъ строгимъ горловымъ каранъемъ приказуемъ, 
жебы никто въ преречоныи займищ а не важ и лся в ъ iзд и т и  и оныхъ 
вырубовати. Яко в о л і нашей рементарской жебы досыть чинилося, мають 
панъ полковникъ кіевскій зъ старшиною своею того постерегати, и зъ 
винныхъ чинити справедливость, для чого и сей нашъ оборонный листь 
далисмо въ Баришовкі, генвара 29, року 1692а.

Звышъменованый гетманъ, рукою власною.
На пакеті: Оборона на Л іс ь  Крехаевскій ясневельмозного пана Мазепи 

пану Пироцкого, а теперь монастиреви Свято-Михайловского Золотоверхому 
Ківскому.

Архів Петербурзького філіалу IPI РАН. -  К. 68. Оригінал.
Опуб лік ова но :  Акты ЗР. -  Т. 5. -  С. 251. -  № 229.

а Далі в тексті дописано: Въ конці акта подписано.
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1692, квітня 15. Батурин. -  
Універсал Івана Мазепи Іллі Новицькому 

на село Кліщинці

1хъ царского пресвітлого величества Войска Запорожского гетманъ 1оанъ 
Мазепа.

Ознаймуемъ симъ нашимъ писанемъ всей старшині и черні Войска ихъ 
царского пресвітлого величества Запорозкого и всімь, кому колвекъ о томъ 
належитиметь відати, и ж  показовалъ нам панъ Ілія Новицкій, полковникъ 
Войска ихъ царского пресвітлого величества Запорожского комонній, отъ пана 
полковника лубенского лист, данній на село К лиш чинці въ с о т н і 
Чигриндубовской вьезд і Жовнинскомъ зостаючое, жеби посполітие въ сел і 
ономъ люде до послушенства пана Новіцкого приналежали; на которое село 
просилъ панъ Ілія Новицкій потверженя нашого гетманского. Теди мы, гетман, 
по милости Божой и монаршой, міючи моцъ въ Малой Россій всякіе порядки 
устроевати, и узнаючи, же въ том ъ н іком у немашъ кривди, яко симъ 
ун'Ьверсаломъ нашимъ село Клишчинці337 ствержаемъ, такъ въ с е л і томъ 
посполитих людей (опрочъ Козаков:) подаем ему пану Ілій Новіцкому въ 
владенъе. Где вой тові зъ посполитими людми пилно приказуемъ, абы 
належитую повинност и всякое послушенство ему, Ілій Новіцкому, яко державці 
своему, отдавали. Въ чомъ всемъ абы н іхто зъ старшини и черні войсковой 
найменшои не чинилъ перепони, варуемъ пилно симъ нашимъ універсаломь.

Данъ въ Батурині, апреля 15 д., року 1692.
Звишъменовашй гетманъ, рукою власною.
Помітка: К симъ кoпiямъ бунчуковіе товарищи 1ванъ Новицкій, Яковъ 

Новицкий руки приложили.
РДАДА. -  Ф. 248. -  Оп. 1. -  Спр. 1810. -  Арк. 239-239 зв. Копія.
ЦДІАК України. -  Ф. 1235.-О п. 1 .-С пр. 1263.-А рк. 158-160. Копія.
Там само -  Ф. КМФ -7. -  Оп. 2. -  Спр. 6. -  Арк. 239, 239 зв. . Мікрокопія.
Опубліковано : Генеральне слідство про маєтності Лубенського полку. // Український 

архів. - Т. 4. -  С. 157-158.

№ 192

№ 193
1692, квітня 25. Батурин. -  

Універсал Івана Мазепи шаповалівському сотникові 
з товариством й отаманові села Миколаївка з наказом 

ремонтувати греблю на річці Борзні та платити 
військову і мельницьку частину

1хъ царского пресвітлого величества Войска /лпорожского гетман 1оанъ 
Мазепа.

Вамъ, пану сотн и кові ш аповаловскому з товариством и войтови з 
посполитими людми, тако ж  атаманови села Николаевки з товариством и
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войтови з посполством сил/ нашимъ писаніем приказуєм, абысте по належному 
давному обикновенію своєму греблю Николаевскую на р іч ц і  Б орзн і 
лежачую, на которой млинъ стойтъ Івана Ярмолепка, жителя борзенского, 
з которого млина на насъ идетъ част войсковая розмірових пожитков с 
полнимшарварком, якъ козаки, такъ и посполитий люде гатили и укрепили 
и впредъ оную греблю гатити, якъ потреба укаж ет не били ленивими, не 
ждучи повторного писма нашого. Кди ж  если за яким огурством вашим 
нанесется шкода тому млинови, то тую шкоду селами свойми нагорожати 
будете, а особливе тумъ приказуемъ висланним нашимъ, которіе части 
войсковіе з млинов отбирают, абы з млина его, Івана Ярмоленка, поневаж 
посполитим онъ пане товариш ем войсковим, в с о т н і Борзенскоя всі 
розмеровіе з того млина приходяціе пожитки части войсковой и мелницкую 
правове полполовині разделяли и половину борошна на насъ брали, а 
половину ему, Івану, отдавали, такъ якъ и у наших посполитих по половині 
ввес розмеровій р о зд іл т  бывает.

Данъ в Батурині, апрел[я] 25 д., 1692 годуа.

гвьішменованній гетманъ, рукою власною* 6.
ЦДІАК України. -  Ф. 51. -  Оп. 3. -  Спр. 4573. -  Арк. З зв. Копія.

№ 194
1692, квітня 25. Батурин. -

Універсал Івана Мазепи товаришеві Срібнянської сотні 
Офанасієві Мокієвському на село Брехунівку 

“до ласки войсковой99

Ихъ царского пресвітлого величества Войска Запорозкого гетман Иван 
Мазепа.

Их же царского п ресвітлого  величества Войска Запорозкого всей 
старш ині и черні и кождому, кому о том відати  належит, ознаймуем, иж 
просил нас п. Афанасий Мокиевский, товарищи со т н і Сребнянской, з 
причиною своею полковника прилуцкого пана Ивана Стороженка, абисмо 
надали ему село Брехуновку со тн і Сребнянской будучое для гаченья его 
гр е б л і и для иншой домовой вигоди. Теды мы, гетман, давши у себе 
причині преречоного пана полковника прилуцкого, и его к нам занесенной 
в той м ер і п розбі, надаем ему, пану Мокиевскому, до ласки войсковой тое 
село, так для гачення его гребле, яко и для укошення ему с ін а  и для 
иншое обыклое домовые выгоды. А войт того села 3 посполитыми тяглими 
людми (опрочъ Козаков), абы ему в том повиновались, приказуєм, а он,

а Далі в тексті дописано: В подлиннол/ подпис.
6 Під підписом в колі написано: М істо  пенати рейментарской.
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Мокиевский, мает Войску Запорожскому неоплатно за тую нашу ласку 
служити.

Дан в Батурині, 25 апреля, року 1692а.

Звишменованний гетман, рукою власною.
Чернігівський історичний архів. -  Ф. Депутське дворянське зібрання. № 5122. -  Арк. 41. 

Копія.
Збірка документів М.Ткаченка. -  № 155. Копія з копії.

№ 195
1692, травня 11. Батурин. -  

Універсал Івана Мазепи архімандритові 
Києво-Печерської лаври про послушенство монастиреві 

жителів, що поселилися біля М асалаївського млина

Пресвітлейш их и д ерж авн іш и х великих государей ихъ царского 
пресвітлого величества Войска Запорозкого, гетманъ 1ванъ Мазепа.

Ихъ же царского пресвітлого величества Войска Запорозкого пану 
полковникови ч ер н іго вск о м у , с т а р ш и н і его  полковой , сотникови  
сосницкому, и кождому, кому о томъ відати  належит, ознайму емъ, ижъ 
просилъ нас высоце в Богу превелебний его милост господинъ отецъ 
Мелетый Вуяхевичъ, архимандрит чудотворный Кіево-Печерскіа Лаври з 
братією, абисмо до ихъ млына на рец і У бед і на гр еб л і М асалаевскоя 
стоячого придали оди н адц ет ч ел овека ( :к о то р іе  при том  м л ь їн і 
поселилися:) для помочи в гаченю тоея ихъ гребле. А такъ мы, гетманъ, 
маючи къ тому м істцу святому усердіе наше, по прошеній преречоного его 
милости отца архимандрита з братією, придаєм до того ихъ млина тых 
людей, для помочи в гаченю гребл і, позволяючи до себе всякое О Т  Н Ы Х 

належитое послуш енство отбирати. В чомъ абы его мил[ости] отцу 
архимандриті з братією и ихъ послушникам, нихто з старшини и черни не 
чинилъ перешкоды. А тіе люде, абы в гаченю гребл і, и в чом слушност 
кажет, неотмовне повиновалися, приказуємо

Данъ в Батурині, мая 11, року 1692.

Звишменованний гетман, рукою власною.
На арк. 2 з в Универсалъ на Маласаевских людей.
ЦДІАК України. -  Ф. 128: Києво-Печерська лавра. -  On. 1а вотч. -  Спр. 21. -  Арк. 1. 

Оригінал.

а Далі в тексті дописано: В подлинном подпис.
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1692,, червня 6. Батурин. - 
Універсал Івана Мазепи про підтвердження 

за Марією Магдалиною Мазепиною, куплених нею 
маетностей Сіньківка і Русанів

ПресвЬтл^йшихъ и державн'Ьйшихъ великихъ государей ихъ царского 
пресвітлого величества Войска Запорожского гетманъ Иоанъ Мазепа.

Ихъ же царского пресвітлого величества Войска Запорозского паномъ 
полковникомъ кіевскому и переяславскому, старшині полковой, сотникомъ, 
атаманомъ, войтомъ и всім ь, якъ товариству, такъ и посполитимъ людемъ в 
тихъ полкахъ найдуючимся, ознаймуемъ; ижъ высоце въ Богу превелебная 
ей милость госпожа Марія Магдалина Мазепина, наймилейшая родителка 
наш а, маючи купленные кгрунта, именно селце Сенковку, и другое селище 
Русановъ338 межи полкомъ Клевскимъ и Переясловским стоячіе, на которомъ 
селищи немалимъ кошгомъ ей милосты, построенны уже суть и млины; 
просила насъ о потверженье оныхъ. Теды мы по милосты Божой и монаршои 
ихъ царского пресвітлого величества, маючи моцъ в Малой Россіи всякіе 
порядки устроеваты, яко и нашимъ годнимъ з духовного и рицерского стану 
особамъ въ ихъ прошешяхъ слушнихъ звикли освідчати нашъ респектъ, такъ 
и ей мылосты, родителки нашои, прошенїю слушному вигожаючи нашого 
синовского поволностю , стверж аем ъ симъ у н івер сал о м  нашимъ тое 
преречонное селце Сенковку и селище Русановъ з млинамы, построенными 
и з людмы при млинахъ осіл и м и , позволяючи з тихъ людей всякое 
послушенство отбираты ку своему пожитку. М іти  теды хочемъ и пилно 
приказуемъ, абы н іхто  з старшини и черні войсковой не важился чинити 
жадно/т трудностыи перешкоды преречоной госп ож і родителці нашой в 
зуполномъ держанью овыхъ добръ селца и селища з млинамы. Люде засъ 
сенковскїе и тіе, що на селищы Русанові при млинахъ с іл и  и впередъ 
садитися маютъ, жеби во всемъ били послушнимя ей милосты, пилно 
приказуемъ.

Данъ в Батурині, июня 6, 1692 рокуа.
Звишъменовашй гетманъ, рукою власною.
Съ подленымъ съводила игуменія Калисфена Милославская.
ЦДІАК України -  Ф. 167. -  Оп. 2. -  Спр. 2 -  Арк. 57. Копія.

№ 196

а У копії дописано: В подліиномь подписано тако. М істо  печати.
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№ 197
1692, червня 26. Батурин. -

Універсал Івана Мазепи переяславському полковникові 
з старшиною про надання Київському Кирилівському 

монастиреві озер, що належали 
Ржшцівському монастиреві

П ресвітлійш их и державнейших великихъ государей ихъ царского 
пресвітлого величества Войска Запорозкого гетманъ 1оанъ Мазепа.

Ихъ же царского пресвітлого  величества Войска Запорозкого пану 
полковникови Переяславскому старш ині полковой, сотникомъ, атаманомъ, 
и всемъ такъ товариству, якъ и посполитимъ людемъ ознаймуемъ, ижъ 
просилъ насъ превелебний господинь отець Инокентій, монастирскій 
игумень Свято-Кирилскій зь  братією, абысмо надали на монастырь Свято- 
Кирилскій339 озера, до монастыря Иржищевского340 належачіе, яко то: 
Жировку, Затонь, Дожиравки, Домаху, Чучинку, на томь боку Дніпра, под 
самымъ монастыремъ, Піщаную и Подбусно. Теды мы, гетманъ иміючи нашу 
горливость ку обители святой Кирилской, по прошенію отца игумена, бо такъ 
есть, же тые озера до монастыря Иржевского здавна належали, надаемъ ему, 
отцу монастырскому, и всей братіи тые преречоные в с і озера, позволяючи 
имъ приходячими зъ оныхъ владіти  пожитками, въ которомъ тихъ озеръ 
владінью абы нихто зъ старшины и черні ему, отцу игуменови Кирилскому, 
жадной найменшой не чинилъ перешкоди, м іти  хочемъ и симъ нашимъ 
універсаломь пилно варуемъ.

Дань в Батурині, іюня 26 дня, 1692 року.

Звышъменованный гетманъ, рукою власною.
Архів C-Петербурзького філіалу IPI РАН. -  К. 68. Оригінал.
Опубліковано : Акты ЗР. -  Т. 5. -  С. 257. -  № 239.

№ 198
1692, жовтня 27. Батурин. -  

Універсал Івана Мазепи дозорцям про заборону 
стягати тютюнову десятину з священиків

Ихъ царского пресвітлого величества Войска Запорозкого, гетманъ Іваїгь 
Мазепа.

Вамъ дозорцам ъ наш имъ тю тю нного десятин ного  зав ід у ю ч и м  
приказуемъ, абисте у священниковъ іченского отца Деодора Соколовского 
и монастирскихъ отца Ивана Суханского и отца Демяна Ивановича з ихъ 
огородовъ тютюннихъ жадного взятку не брали, поневежъ мы и козаковъ 
оттоей повинности тютюнной волнили заховалисмо. Теди и симъ помененним
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особамъ духовнимъ оборону нашу дали, жеби от онихъ тоей належитости 
не вимагано.

Данъ в БатуринЄ, октобрія 27, року 1692а.

Звишменованний гетманъ, рукою власною.
ЦДІАК України -Ф . 1235. -  Оп. 1. -  Спр 1253. -А рк. 18. Копія з копії з заголовком; копія 

з універсалу гетманского.

№ 199
1692, листопада 28. Батурин. -  

Універсал Івана Мазепи про підтвердження 
прав на володіння Глухівського 
Петропавлівського монастиря

Пресв'Ьтл'Ъйшихъ и державн^йшихъ великихъ государей ихъ царского 
пресвЄтлаго величества Войска Запорозкого гетманъ Иоанъ Мазепа.

Ознаймуемъ симъ нашилгь писанемъ вс^мъ обще, а особливе ихъ царского 
пресвЄтлаго величества Войска гапорозского пану полковниковЄ нежинскому, 
старшине полковой, сотникови глуховскому и кождому, кому о томъ ведати 
належить, ижъ просили насъ превелебний, в Богу господинъ отецъ Сылвестръ 
Климкевичъ, шуменъ, з братією монастиря Глуховского святыхъ верховныхъ 
апостолъ Петра и Павла о потвержене наданнихъ монастяреви ихъ сюлъ и 
особливыхъ кгрунтовъ, млиновъ и иныхъ угодій. Зачимъ мы, гетманъ, на 
прошеніе их превелебного отца ігумена з братїею склонивъшися и маючи з вол'Ь 
всемогущаго Бога, по преможномъ монаршомъ ихъ царского пресвЄтлого 
величества указу, власть всякие порядки в Малой Россїй управляти, 
стверж аем ъ  симъ нашимъ уневерсалом ъ имъ, помененнымъ отцемъ 
законыикомъ глуховскимъ, всЄ наданя и власній кгрунта, млыны и инные 
угодя, именно: село Холопково, а подъ тимъ селомъ тры клЄтки мелницъ, на 
рецЄ Есмане стоячие, село Баничи, село Мацково и селце Ротовку, по той же 
реце лежачие, село Слободку Бородавку, где двЄ клЄтки на реце Клевені; 
селце Вязонъку, под якимъ на рЄцЄ К лєвєнЄ чтири клЄтки, селце Ховзовку, 
селце Будыще и селце Чернево под самымъ монастиремъ, на той же реці 
КлєвєнЄ; три клЄтки тут же и перевозъ Мутинский, на рецЄ Сейму будучий 
и позволяетъ тимъ вcЄмъ онимъ спокойне владЄти, такъ же и з мененнихъ 
сюлъ от тяглих людей всякое послушенство отбирати, опрочъ козаковъ, 
которые мають при своих волностяхъ заховани быти. МЄти, теды хочемъ и 
приказуемъ, абы, вЄдаючи о такой волЄ нашой рейментарской, не смЄлт нЄхто 
з старших и меншихъ преречонымъ, законникамъ глуховскимъ, яко в держаню 
оныхъ сюлъ, такъ и в зазиваню з млиновъ из перевоза Мутинского всякихъ 
пожитковъ, имъ належныхъ, жадное и найменъшое чинити трудности и 
перешкоды.

Данъ в Батурине, ноеврия 28, року 1692.

а У тексті дописано: На подлинном тако написано.
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Звишьменованній гетманъ, рукою власною.
На звороті арк. 2: Мазепинський гетманський універсал на села, Грунта и 

млыни Унв. 6. 8 рокъ пошовъ за ігумена Силвестра Климкевича даний.
ІР НБУВ -  Ф. I -  Спр. 61912. -  № 7 1 .-  Арк. 9. Оригінал.
РДАДА. -  Ф. 248. -  Оп. 1.-С пр. 1814.-А рк. 376. Копія.
ЦДІАК. -  Ф. КМФ -  7. -  Оп. 2. -  Спр. 39. -  Арк. 376. Мікрокопія.
Опубліковано :  Генеральное следствие о маетностях Нежинского полка. -  С. 379-380 -  

№185.

№ 200
1692р грудня 13. Батурин. - 

Універсал Івана Мазепи про підтвердження грунтів, 
хуторів і млинів за синами покійного 

новгородського сотника

Ихъ царского пресвітлого величества Войска Запорожского гетманъ Ива и 
Мазепа.

Ихъ же царского пресвітлого величества Войска Запорожского пану 
полковникові ніжинскому, сотникові воронізскому и кождому, кому о томъ 
відати надлежитъ, ознаймуемъ, ижъ яко небожчикъ Афанасій Григор’евичъ 
былъ значенъ межи товариством сотні новгородской и билъ опритъ для своих 
заслугъ обороною бывших гетмановъ антецесоровъ нашихъ. Такъ и мы, 
гетманъ, по смерти его д ітей  по оставших Ивана Юриевича и Василя 
Афанасіевича такого нашего рейментарского оприваемъ ласкою, же симъ 
нашимъ yнiвepcaлoмъ ствержаемъ в с і Грунта, поля, футоры, домы и млинъ в 
селі Богдановці341 на реці Ш остці на греблі сілской о трох колах стоячій 
и всякїе угодя на с е б і  не маючи и жадной п е н і, позволяю чи имъ 
небожчиковскимъ д ^ я м ъ  до ласки войсковой зъ кгрунтовъ такіе отбирати 
пожитки, яких заживалъ и небожчикъ отецъ их, въ чомъ всемъ абы имъ нихто 
зъ старшины и черні не чинилъ перешкоды, м іти  хочемъ и приказуемъ.

Данъ въ Батурині, декаврія 13, року 1692.
Више менованний гетманъ, рукою власноюа.
Такову подлінную крепост по освідетелствовании коммиссии обратно к 

себі принялъ и росписался войсковий товаришъ Яковъ Юриевичъ.
ЦДІАК України. -  Ф. 57. -  Оп. 1. -  Спр. 140. -  Арк. 89. Копія.

а Праворуч від підпису в колі написано: М істо  печати.
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1693 рік

№ 201
1693, лютого 12. Лубни. - 

Універсал Івана Мазепи лубенському полковникові 
з наказом негайно зібрати і доставити кормові гроші 

полковникові Іллі Новицькому

Ихъ царского пресвітлого величества Войска Запорозского гетманъ 1оанъ 
Мазепа.

Пану полковникови лубенскому и старш и н і полковой, сотникомъ, 
атаманомъ, и всему старшому и меншому товариству симъ нашимъ ознаймуемъ 
писаньемъ, ижъ докладалъ намъ панъ Илія Новицкій, полковникъ комонній 
охотницкій, же товариству его полку харчи, якая имъ на два місяци била 
выдана, не стаетъ, а вже термінь тихъ місяцей близко приходить; пилно теды 
симъ листомъ нашимъ приказуемъ, абисте заразъ, подлугъ устави нашое, вамъ 
данное, веліли знову на місяцей два харчи грошовые выстарчити, и якъ часъ 
тотъ придетъ, якого имъ тіе гроши даются, отослали до полку; а жебы тіе 
гроши мідніе вскорі безъ жадного откладу и зволоки были собрани, о тое 
старанья пилно своего старшина городовая прикладати повинни, а именно: 
маете имъ вы товариству комонному выстарчити грошей на м ісяць пополняти 
золотыхъ.

Данъ въ Лубняхъ, февраля 12, року 1693.
Звишменованний гетманъ, рука власна.
Реестръ, колко полку комонного его милости пана Новицкого на станцій 

въ городахъ полку Лубенского зостають: въ Лубнахъ товариства на станцій 
стоять 308, въ Чигиринь-Дуброві товариства 6, въ Лукомлі 24, в Лохвиці 65, 
въ Сенчі 16, въ Перятині 23, въ Чорнухахъ 56, в Глинску 38, въ Ромні 102, 
въ Смілой, зъ Константанові зъ хоружовского 20. Всего товариства полку 
его милости пана Новицкого 451.

Архів C-Петербурзького філіалу IPI РАН К-226. Оригінал.
Акты ЗР. -  Т. 5. -  С. 262. -  № 248.
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№ 202
1693, лютого 26. Батурин. -  

Універсал Івана Мазепи вдові прилуцького полковника 
Івана Стороженка М арії та її синові Андрієві на село 

Ржавець з млином під містечком Іваницею

Ихъ царского пресвітлого величества Войска Запорожского гетманъ 1ванъ 
Мазепа.

Ознаймуемъ симъ нашимъ писанемъ всей старш ині и черні Войска ихъ 
царского пресвітлого величества Запорозкого, а особливе пану полковникови 
прилуцкому, старшині полковой, сотникомъ и кождому, кому колвекъ о томъ 
відати належить, ижъ яко по прошенію небожчика пана Івана Стороженка, 
бывшого полковника прилуцкого, надалисмо били оному село Ржавцы и 
позволилисмо з млина его власного под м істечком  Іваницею на гр еб л і 
міской стоячого в с іх т  пожитковъ заживати и од едного кола мучного, а 
другого полкола ступного Дацихи, мелнички Іваницкой, част на войско 
належную, отбірати, респектуючи на его старинный услу[ги], такъ в той же 
нашой рейментарской о б о р о н і и р е с п е к т і п озо стал и х ъ  жону его 
Стороженкову п. Марію и сина п. Андрія Івановича, яко до вайсковое службы 
міючого способност, заховуючи, ствержаемъ сим універсаломь нашим тое 
надане наше, позволяючи имъ помененнимъ селомъ Ржавцами до ласки 
нашой войсковой вл ад іти  из млина от власного в с іх т  пожитковъ, а з 
Дацишиных полтора колъ части войсковое, кроме мелницкое, заживати. 
Зачим міти хочем и приказуемъ, абы кождий з старшихъ и меншых, відаючи 
о такой вол і нашой, не важился преречоной п. Староженковой и синови ей 
п. Андріеви во владіню  тым селом Ржавцами и в отбіраш о розміровьіх, 
якося вышей наменило, приходов чинити жодное перешкоды; войтъ зас оного 
села з посполитими людми, опрочъ козаковъ, жебы имъ належитое оддавали 
послушенство особливе приказуєм.

Дань в Батурині февраля 26, року 1693 (м. п.)
Звишъменованый гетманъ, рукою власною.
Стороженки. Фамильный архив. -  Т. 1. -  с. 6. -  № 1.

№ 203.
1693, березня 25. Батурин. -  

Універсал Івана Мазепи сенчанському сотникові 
Леонтієві Васильовичу про підтвердження 

села Ю сківці “до ласки войсковой”

Пресвітлейших и державнЪйшихъ великихъ государей ихъ царского 
пресвітлого величества Войска Запорозкого гетманъ Іоань Степановичь 
Мазепа.
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Ихъ же царского пресвітлого  величества Войска Запорозкого всей 
старшині и черні и кождому, кому колвекъ о томъ відати належить, симъ 
нашимъ ознаймуемъ писанемъ, иж ъ супликовалъ до насъ п. Леонтій 
Василевичъ, сотникъ сенецкій, просячи, абисмо потвердили ему універсалом! 
нашимъ село Юсковці, в уезді Сенецкомъ лежачое, и млинъ вешнякъ о двохъ 
колахъ, въ томъ же сел і Юсковцахъ стоячій, чого онъ и предъ симъ заживалъ 
з наданя пана полковника своего лубенского. Такъ же и тое доложилъ въ 
супплиці своей, же углядилъ онъ п. сотникъ м іс ц і на реці С у л і на греблі 
Лучанской и за позволенемъ преречоного пана полковника лубенского 
построилъ на немъ млинъ о двохъ колахъ своимъ власнимъ коштомъ. Теды 
ми, гетманъ, по милости Божой и по преможномъ монаршомъ ихъ царского 
пресвітлого величества указу, маючи власть в Малой России всякіе утвержати 
права и устроевати порядки, принялисмо его пана сотника Сеницкого прозбу, 
а иле слушной міре до насъ занесенную, где позволяемъ оному до ласки нашой 
войсковой тимъ селомъ Ю сковцами вл ад іти  и отъ людей тамошнихъ 
посполитихъ (опрочъ козаковъ, которіи повинны волними быть ДЛЯ СВОИХ! у 
войску услугъ) вшелякое послушенство и повинность обиклую, а з млина часть 
розміровую на войско належную ку вспарто своему отбірати, зъ своего тежъ 
мененного млына власного на реці С у л і на греблі Лучанской построенного 
всЬхъ огуломъ poзмipoвиxъ пожитковъ заживати, а особливе заховуемъ при 
немъ п. сотнику Сенецкому млинъ Ивановъ Мелниковъ на реці Сулі и на 
греблі той же Лучанской, о двохъ колахъ будучій, якій з ласки войсковое на 
уряд того Сенецкого сотництва ходити узвичаился, позволяючи ему также до 
ласки войсковой пожитками розміровими на войско належними (опрочъ части 
мелницкое) користоватися, а то респектуючи на его зичливіи в Войску 
Запорожскомъ услуги, якіе онъ и впредъ охочо ронити маетъ міти, прето 
хочемъ и приказуемъ, жебы ему п. сотникови въ томъ всемъ нихто зъ старшини 
и черні жодное не важился чинити перешкоди.

Данъ в Батурині, марта 25, року 1693а.
Звишъ менованній гетманъ рукою власною* 6.
Сію копію съ подлиннимъ универсаломъ свидітелствовали присутство

вавшие в полковой Лубенской канцелярій:
Судія полковій Василь Стефановичъ.
Полковий писаръ Яковъ Кор1̂ евичъ
ЦДІАК України -  Ф. 1235. -  Оп. 1. -  Спр. 1263. -  Арк. 161-164. Копія з заголовком: Съ 

представленнихъ отъ сотника Второ-Сенчанского Федора войскового товариша Семенам 
значкового товариш а Василя Слюзовъ двоихъ высочайшихъ грамотъ и четирехъ гетманскихъ 
ун кверсаловъ копій.

а У рукопису дописано: Въ подлинномъ тако.
6 Далі: [М істо печати].
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1693, квітня 2. Батурин. -  
Універсал Івана Мазепи новомлинському сотникові 
на заняття грунтів і гатіння греблі на річці Сейм

1хъ царского пресвітлого величества Войска Запорожского гетманъ Иоанъ 
Мазепа.

Узнаймуемъ симъ нашимъ писанемъ кождому з старшихъ и меншихъ 
войсковихъ и посполитихъ людей в томъ ихъ панъ сотник новомлинский и в с і 
урядовие тамошние суппликовали до насъ, гетмана, упрошаючи о зняте на 
потребу и вигоду міскую, то есть на гачення греблі, кгрунту прозиваемого, Ки- 
коту за Сеймомъ342 з обойхъ сторонъ болота обложенці до млинка Бирукового, 
маючого в собі дерево боровое сосновое и мілкое березовое и инное, жебим, 
уваживши такую ихъ в супплице положенную в слушную прозбу и давной 
ласкаве наклонившися, позволяемъ имъ тое урочище на котъ на потребу міскую 
занята и онимъ владіти и на мененную вигоду міскую оборачати, в котором то 
кгрунте аби нікто без відома урядовихъ новомлинскихъ, такъ з обивателей 
войсковихъ и посполитихъ новомлинскихъ И С ІЛ С К И Х Т , ЯКО И 3 околичнихъ 
людей наименшой перешкоды и шкоди рубанемъ будь-якого дерева чинить и 
пустошиты не см іль и не важился, пилно симъ нашимъ універсаломь под виною 
талерей пять десяти если, кого тамъ застануть или доводне довідаются в такомъ 
шкодци варуемъ и загрожуемъ, якобы волно и спокойно оние кгрунта міскую 
потребу заживаны и викоховани били, однакъ и тое докладаемъ, абы от  
новомлинскихъ урядовихъ и в с іх т  тамошнихъ обивателей при тихъ кгрунтахъ 
людскихъ купленимъ и слушне набитимъ гаямъ, л іскам т найменъшая не 
діялася шкода и пустошене, пилно того варуемъ.

Данъ в Батурине, в 2 апреля, року 1693.
Звишменований гетманъ, рукою власноюа.
С копій свидетельствовал поручикъ князъ Степанъ Баратовъ.
ЦДІАК України. -  Ф. 57. -  Оп. 1. -  Спр. 58. -  Арк. 221. Копія.

№ 204

№ 205
1693, червня 15. Батурин. -  

Універсал Івана Мазепи київському і ніжинському 
полковникам про підтвердження прав Київського 
Братського монастиря на належні йому земельні 

володіння та на варіння й продаж меду тощо

Пресвітлі,йших'ь и державнійшихь великихъ государей ихъ царского 
пресвітлого величества Войска Запорозского обойхъ сторонъ Дніпра гетманъ 
Иванъ Мазепа.

а Праворуч після підпису в колі написано: М істо  печати.
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Ихъ же царского пресвітлого величества Войска Запорожского паномъ 
полковникомъ кіевскому і ніжинскому, старшині ихъ полковой, сотникомъ, 
атаманомъ и всему старшому и меншому товариству, также войтомъ и всімь 
посполитимъ людемъ въ тыхъ полкахъ найдуючимся, и кому колвекъ о томъ 
відати належить, ознаймуемъ, ижъ просили насъ, гетмана, превелебний въ 
Богу господинь отець Іоасафь Кроковскій, игуменъ Пустинно-Николского и 
ректоръ и игуменъ же Братского монастирей Кіевскихь зъ братією, абысмо 
имъ універсаломь нашимъ потвердили в с і ихъ маетности, млыны и розніи 
кгрунта, которими они перед симъ владіли, и теперь въ своемъ держанию оніи 
м ію ть: теды мы, гетманъ, яко по милости великихъ государей нашихъ ихъ 
царского пресвітлого величества маемъ въ своей моци и власти устроевати и 
утвержати въ Малой Росіи всякіе порядки, и кому доводится, тому ведлугъ 
слушносте надание чинити всякихъ добръ, -  зъ респекту нашого такъ по 
прошенію помененного отца ректора и всей братіи, въ слушной річи до насъ 
занесенномъ ствержаемъ и умоцняемъ симъ універсаломь нашимъ в с і ихъ 
монастирскіе добра, меновите: село Позняки, надъ Дніпромь лежачое, а отъ 
небож чика блаж енное памяти преосвящ енного отца Петра Могилы, 
митрополиты кіевского зо всім и  приналежностями наданное, то есть 
кгрунтами, полями пахарними, сіножатми, огородами, озерами, борами, лісами 
и инными угодіями, межи кгрунтами Печерскими, Николскими и Выдубицкими 
будучимы, на що и кріпости м ію ть, когоріи то приналежитости и кгрунта 
въ такомъ ограничению найдуются: сінож ать Песочна прозываемая до Сухого 
дуба по Плоское озеро, другая сінож ать по Д н іп р і по курень по далную гать, 
рубежемъ почавши отъ озера Тербина, жереломъ Дарницею до нижнего млына 
Николского, до Воскресенщины; отъ млина Убедью до Острого Рога; от 
Острого Рога до Шоломинъ тоею ж ъ Убедью, отъ Шоломинъ по конецъ 
Урлева гради, отъ Урлеви въ Пенніи Лози, отъ Пеннихъ Лозъ въ Довгушку- 
озеро, зъ Довгушки жереломъ въ Сребрній колъ, отъ Сребрного кола долиною 
малого въ конецъ Вязокъ у Княжій Затонъ, отъ Князого Затона на бродъ подъ 
Троецкій хуторъ, отъ броду жереломъ до Весняка р ічки , Весняком до 
Синятина, отъ Синятина до Порубіжного, отъ Порубіжного до Телячого, отъ 
Телячого річкою  Позняковкою до мостка на Тербині р іч ц і  да въ річку 
Дарницу, містечко Карниловку зъ двома приселками Косачовкою и Лутавою, 
отъ антецессора нашего бывшего гетмана наданными и третимъ выпозвомъ 
вновь отъ насъ, гетмана, наданнымъ зо всіми кгрунтами, полями, сіножатми, 
борами, лісами и озерами, именно: Вирищемъ, Кровою, Ямою, Плотичемъ, 
Чорною П лавлею , Солонецкого, Р іч и щ ем ь , С о к ір н ею , Плотычимъ, 
Клиточнимъ, Лупоховатимъ, Медвидковимъ, Грунтовимъ, Комаровимъ, 
Линкомъ, Сімчемь Холинскимъ. Избитскимъ, Котарухою и инними угодіями, 
якіе здавна до того м істечка и присилковъ належали, а особливі кгрунта 
Проскуринскіе, Сорокушинскіе, Сщикгелскіе, Ходіевскіе и Бубликовскіе, 
также Костровій Ж елезнякъ, М едвідковь Клинокъ и млинъ, тамъ же подъ 
Карпиловкою на р іц і  Лутавці стоячій у пана Трохима Подтереби купленний 
и пляци въ м іс т і  О стрі зъ будинками у Ивана, у Кондрата Руденка и Павла 
Рідковь купленній, а туть же и млини на реці О стрі на греблі, Кудиновского
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прозиваемой, и людей при ней осЄдлостю живущихъ, тяглыхъ в послушенство 
надаемъ, опрочъ козаковъ , которіи яко тамъ при млинахъ, такъ  и в 
помененнихъ мЪстецкахъ КарпиловцЄ и приселкахъ мЄшкаючіе, маютъ 
захований бити при своихъ козацкихъ волностяхъ, также и берегъ ДЄсняньій 
отъ Карпиловки будучій, гдЄ перевозь приставати пристоить, пожитокъ при 
ихъ законникахъ заховуемъ селище, чрезъ войну запустелое, прозиваемое 
Мостища, надъ рЄчками Рпенемъ и Хуторомъ лежачое, отъ антецессара нашего 
славное памяти Богдана Хмельницкого помененному монастыреви Брацкому 
наданное, зо всЄми до него принадлежними пожитками, полями, сЄножатми, 
борами, лесами, млинами, на рЄчцЄ КуторЄ будучими, и инными угодіями, 
якихъ ограничение въ писмЄ небожчика Дворецкого, бившого полковника 
кіевского, есть описано, и кгрунтъ запустЄлій, на Сирцу будучій за Клевомъ, 
гдЄ и хуторъ, отъ Гришка Борисовича лекгованній на тотъ монастиръ бивалъ, 
также в городе нижнемъ Киевскомъ пляци купніи, заменою набитій и отъ 
рознихъ побожнихъ особъ наданій, меновите первій прозиваемій Кучинскій, 
другій Виговскій, третій Голубовскій, четвертій Воронічовскій, пятій 
Креницковскій, ш естій Соляиниковскій, семый Сверликовскій, осмій 
Митковскій и Сизоновскіи, девятий М уховетскій, десятій Бибиковскій, 
одинадцятій Аксановскій, дванадцатій Х мЄлювскій, тринадцятій Пекулицкого, 
четвертійнадцеть пляцъ вименяный Заколенниковичовский, пятійнадцять 
Гавратинского, шетстійнадцять Дворецкого. Якихъ то пляцовъ положенье и 
ограниченіе писма зъ  майстрату К іевского имъ вьіданніи, вираютъ и 
свЪдетелствуютъ, на которихъ пляцахъ кто тилко живетъ любъ зъ ратнихъ 
государскихъ людей, любъ зъ козаковъ и тяглихъ рейменту нашого, каждій 
маетъ и повиненъ будетъ безъ жадное отмови належачую отдавати куничную 
повинность, тутъ же и сЄножати, прозиваеміи Солениковскую на Оболоню 
подъ местомъ Юевомъ надъ Почайнею межи полями и сЄножатми преорской 
Клесковского будучою, а другую Свершковскую, прилеглую къ сеножатемъ 
мокастира Кирилского, черезъ озеро, и къ сЄножати Ходичиной черезъ дорогу, 
до преречоного монастира Братского приворочаемъ, так же и кгрунта, до 
церквей старожитнихъ Воздвижения честного и животворящего креста 
Господня и святихъ трехъ святителей належачіе, на которіи они законники 
Брацкіе крепости себЄ наданій мЄю ть , ограничение тихъ кгрунтовъ въ писмЄ 
особномъ рукою власною пастирскою ясне въ Богу преосвященного его 
мелости господина отца Варлаама Ясинского, митрополиты Кіевского 
Галицкого и всея Малія Россіи подписанномъ и имъ данномъ, есть вираженно, 
а меновите: Соколій росъ, нива за валомъ у Крещатой долине, другая за 
проваллемъ Ориненскимъ, двЄ ниви у Кощавого броду; за Косчавимъ бродомъ 
| нива на селищи БорщувцЄ, нива и сЄножати во Влуковомъ урочищЄ: озеръ три, 
прозиваеміи три топи Долгое и Узкое и озеро Василевское: а въ Нежинскомъ 
полку въ ключу Ивангородскомъ село Белмановку, якое вновъ отъ насъ, 
гетмана, для вспартя того монастира Братского недостатковъ тамошнимъ 
законникомъ наданно (кроме козаковъ, тамъ живучихъ), млинъ подъ 
Ивангородомъ о двохъ колахъ на рЄцЄ Остре у Волоховца, пляцъ з левадою у 
Кудлаенчихи; другій пляцъ на Песочномъ, у Тарана купленній, лЄс ь , гай, поля
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пахарніи и сіножати Мефодіевскіе, а особливе и отъ Данила прозиваемого 
чернца поля, сінож ати , огороди и гайки, зъ пасткою имъ наданніи, гдіі 
колвекъ въ той же сотні Иваногородской будучій. А поневажъ оній поменній 
отецъ ректоръ и игуменъ, зъ братією м ію ть  такій привилей, отъ которой 
полского Владислава четвертого  с о б і данній, жеби волно било имъ 
законникомъ Брацкимъ въ обителъ свою отъ горъ Ктевсюхъ зъ криницъ воду 
рурами впровадити для ихъ вигоди и потреби монастирской; теди яко то діло 
есть потребное, такъ ми позволемъ онимъ тое по можности своей до скутку 
приводити, однакъ съ такимъ докладомъ, чтобъ никому зъ обивателей 
тамошнихъ Клевсюхъ не било оттоль кривди и шкоди; а яко оны мають они 
певній собі здавна права и грамоту монаршую меды ситити и оніи продавати, 
такъ и ми позволяемъ имъ тое сичене медовъ ку пожитку монастирскому 
справовати, и не внутр монастира, але въ яком ъ колвекъ  зъ дворов 
монастирскихъ, за монастиремъ будучихъ, оніи продавати свободно. Тій Bct 
висшеречонніи маетности, млини, двори, пляци, зем лі, поля, бори, ліси, 
сінож ати, озера и всякія угодія властію нашою гетманскою ствержаемъ и 
укрепляемъ, пилно м іти  хотячи и варуючи, аби кождій зъ старшихъ и 
меншихъ, відаю чи о такой в о л і нашой, не важился помененному отцу 
ректорови и игуменови зо всею братією въ тихъ вижей описанныхъ добрахъ 
монастирскихъ и въ приісканью зъ нихъ всякихъ пож итковъ жадной 
найменшей трудности и перешкоди чинити. Тутъ же позволяемъ имъ отцемъ 
законникомъ Брацкимъ въ помененной имъ отцемъ законникомъ Брацкимъ въ 
помененной маетности своей містечку Карпиловці торги и ярмалки, подлугъ 
уподобання своего, постановити,

Данъ въ Батурині, іюня 15, року 1693.
Звышменованный гетманъ, рукою власною.
Архів С.-Петербурзького філіалу IPI РАН. -  К. 68. Оригінал.
Акты ЗР. -  Т. 5. -  С. 263-365. -  № 251.

№ 206
1693, червня 16. Батурин. -  

Універсал Івана Мазепи Київському Пустинному 
Микільському монастиреві з підтвердженням прав 

на Максимівну і Городище

П р е св іт л ій ш и х т  держ авг^йш ихъ великих государей их царского 
пресвітлого величества Войска Запорозкого 1оанъ Мазепа.

Их же царского пресвітлого величества Войска Запорозкого паномъ 
полковникомъ, старшинамъ полковимъ, сотникомъ, атаманомъ и вс ему 
старшому и меншому товариству и посполству и кождому кому колвекъ о томъ 
відати належатимем ознаймуемъ, ижъ маючи мы, гетманъ, з вол і всемогущего 
Бога и з милостивою монаршою ихъ царского п ресвітлого  велицества 
повеленія устроевати и отновляти всякіе в Малой Россій порадки и по
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разсмотренію нашему чинити, кому пристойт в прошешяхъ довольство и 
уконтентоване, яко уже по прошенїю превелебного в Богу господина отца 
Іоасафа Кроковского, ігумена монастяра Пустинъно-Киевского святого 
чудотворца Николая и всея тамошней братій, велілисмо видати канцелярией 
войсковой выразныя нашъ універсалу позволяючи на запустелом містечку 
Максимовці над рекою Днепром в полку Мяргородскомъ лежачом людей 
волныхъ збирати и слободу ку пожитку монастирскому осажовати: такъ тепер 
синь нашим поновителным універсаломь тое містечко Максимовку, а з нимъ 
сполне и містецко Городище там же поблизу будучое имъ, превелебному отцу 
ігумену, и всей братий потвержаемъ, докладаючи тое, же яко монастирец 
Пивский святи теля Николая поблизу тих м іст е ц о к ь  будучий до ихъ 
Пустинного Киевского монастира здавна в присутство належалъ и ньіні 
належит, так и м істечка оний подлугъ давнійших правъ и унЬверсаловъ 
антецесоровъ нашихъ гетмановъ Войска Запорозкого на их монастирскихъ 
кгрунтахъ сут осажены. Которие то кгрунта такъ сут описаны Климятин и 
Климатинские уходи, около реки Сулы, Белобереж я, Браж няя Лука, 
Домонтовская Лука, Александрово озеро, Старецъ озеро и иные озера уступные 
и запустные около тих урочищъ противко Вереміевки, уходи Чигирин- 
Дубровскіе около реки Сулыи и Дніпра, аж до Пивовъ, Городище, Лапинці, 
вижей Лапинецъ озеро Золотое дно, Максимовка, Перевозъ на С улі, а з Сулы 
черезъ Дніпрь до Старой Слободы давнійшьіх Вороных Лузъ, противко 
Вороныхъ Лузъ, Солониця озеро там же озера около монастира Пивского до 
Іорданий, где упадает Д н іп р т  под У ласовкою , то ест Д ід т  Наистен 
Белобереже, а по той стороні Дніпра от Крилова озера сут Розине по границу, 
которая називается Озеро Дубокъ, всего уходу, почавши от Белобережя аж 
до озера Дубка. В с і  теды тий кгрунта, угодя и пожитки з монастирцемъ 
Пивским и з м істечками преречоными, Максимовкою и Городищем при 
монастиру Н иколском ъ Пустинномъ Киевском в области  преречого 
превелебного отца ігумена и всей братий и при тих, которий на потомъ в том 
Пустинном монастирі найдоватися будуть, заховуемъ и утвержаемъ и пожитки 
зних всякий в монастир свой им привлащати позволяем, оставуючи тое в памят 
потомним часомъ, же яко монастир Пустинъно-Николский до присудства 
престола метрополитанского Киевского належит, такъ тот монастирецъ 
Пивский и містецка ониі Максимовка и Городище зо всіми пожитками под 
началомъ и областию монастира того Пустинного всегда найдоватися мают. 
А такъ міти хочемъ и владою зверхности нашой гетманской приказуєм, аби 
жаденъ з [старши]ны и черні в владіній тихъ м істечокт и в с іх т  належнихъ 
до них кгрунтовъ и угодей имъ преречоным отцу ігуменови и братий не чинилъ 
трудности и завады. Аже и тамъ... [выше пи]саним Пивским и Максимовским 
кгрунтам прилеглий сут своймъ полож енемъ вышей м істеч к а  полку 
Лубенского Чегирин-Дуброва, Жовнинъ, Єреміевка и село Лелинці, а нижей 
мктецко полку [Мирго]родского, названое Уласовка. Теды тутъ варуемъ, абы 
тим містечкам и жителям в них будучим в належащих им кгрунтахъ от 
монастира Пивского и от м істечокт преречоных Макси[мовки, Го]родища 
жадная долегливост не діялася, поневажъ в тихъ до полковъ преречонихъ
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належитих м істеч ках  найдуючийся жители, козаки козацкую службу 
отправуют, а тя[глие поспо] литую повинность отдаючи за тое себі, заслугу ют, 
жебы во в с іх т  осілостях спокойное м іли пожите.

Данъ в Батурин Ь, месяца іюня 16, року [1693].
2вишъменованный гетман, рукою власною.
ЦДІАК України -  Ф. 220. -  Оп. 1. -  Спр. 219. -  Арк. 1-2. Оригінал. Нижня частина тексту 

пошкоджена.

№ 207
1693, червня 27. Батурин. Універсал Івана Мазепи 

Київському полку та обивателям Остра і Козельця 
з виговором за те, що посміли просити 

не віддавати село Виповзівка у  володіння 
Київському Братському монастиреві

Ихъ царского пресвітлого величества Войска Запорозского, гетманъ 1оанъ 
Мазепа.

В с ім ь  обще обывателемъ полку Киевскому, яко войсковому товариству, 
такъ и посполитымъ людемъ, а особливе города Остра и города Козелца343 
сотникомъ, атаманомъ, войтомъ и всім т жителемъ ознаймуемъ, ижъ донесена 
передъ насъ су п л ік а  ваш а, въ которой вы прозбу свою и предложение 
выражаете, абысмо мы, гетманъ, села Виповзовки344 законниками Брацкимъвъ 
область не давали, и менучи великую собі быти оттоля кривду и шкоду, если 
бы оное село отъ м іста Остра одойти м іло, особливо будто до пущи волной 
черезъ тое загорож ен на вамъ будетъ дорога; для чего зъ  великимъ 
прилежашемъ договоруется у насъ того, щоб тое село при городі Остр'Ь 
непріменно било заховано: дивуемся теды мы велце тому вашему дерзновенію, 
же такою своею прикрою супликою намъ долучати см іеге , хотячи нашу 
гетманскую взполную власть будучую по своей х о т і уняти волю, а зась намъ 
неволно не учинити того, что указуеть нашъ рейментарной здоровый разсудокъ 
и респектъ; сами то признаете разумніи люде, же есть то речь добрая и 
хвалебная, ижъ зъ давнихъ часовъ цари и князи и инніе земскіе владільцьіи 
панове монастыря и м істца святій наданнями своими ущедряли и убогачали, 
а для чего ж ъ бы теперъ за рейменту нашего не м іло  тое діятися, що есть 
прилично и пожиточно не толко для подпоры, але и до розширена хвалы 
Божой. За такую теды вашу прикрую суплику, ижъ вы волю нашу зневолити 
усилуєте, годилобся било намъ сихъ вашихъ посланнихъ зневажати и до васъ 
отписати сурово, лечъ якъ в ід аєм ^  же не зъ совіта всего вашего товариства 
и поспольства, але отъ килькихъ особъ тое діется, съ которыхъ часу своего 
обличите въ томъ не занехаемъ: и такъ бачнымъ разсуждешемъ нашимъ все 
тое вамъ покриваючи, ласкаве до васъ отписуемъ нехай вамъ відомо будетъ, 
що уже тому л іт ь  три, якъ ми тое село Виповзовку офіровали на монастеръ 
Брацкій, але для того до сего часу еще имъ не подавали въ посессию же било 
потребно намъ оное для выпровоженья деревні потребной, до мурованья
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церквей Брацкихъ и Пустинно-Никольской: що теды не годится намъ того 
слова нашего отмінити. Такъ мусить тое село быти в области монастыря онаго 
Братского; однакъ яко тилко самихъ людей того села тяглихъ имъ подаємо 
въ послушенство, а л ісовь  и боровъ вашихъ Острицкихъ и полковыхъ, до того 
села имъ не отводилисмо и не отграничилисмо, такъ ви не маете себе тимъ 
турбовати, жебы пущи, до города Остра и всего того полку Кіевского 
належной, они законники въ потребах вашихъ боронити вамъ міли, якожъ не 
нашъ у нихъ столько силы, абы въ томъ вамъ перечили, а до того и мы вол і  
ихъ въ томъ разширятися не допустимъ; якого теды пущею передъ симъ вы 
до города Остра и до всего полку пожитковали, то ей и теперь безъ жадной 
трудности можете заживати, чого будете певне надежны; що предложивши, 
всімь вамъ зачимъ доброго отъ Господа Бога здоровья.

Данъ въ Батурині, іюня 27, 1693 року.
Звишъменованний гетманъ, рукою власною.
Архів C-Петербурзького філіалу IPI РАН -  К. 68. Копія.
Акты ЗР. -  Т. 5. -  С. 265-266. -  № 252.

№ 208
16939 липня 12. Батурин. -  

Універсал Івана Мазепи Київському Михайлівському 
монастиреві на володіння селом Вигурівщина, 

землями і млинами

П ресвітлійш ихь и державнійшихь великихъ государей ихъ царского 
пресвітлого величества Войска Запорозкого гетманъ Иванъ Мазепа.

Ознаймуемъ симъ нашимъ писаньемъ всей старшині и черні Войска ихъ 
царского пресвітоло величества Запорозкого и кождому, кому колвекъ о томъ 
відати належить, ижъ просилъ насъ превелібньїй в Богу господинь отецъ 
Силвестръ Головчичъ, игуменъ монастыра Золотоверхого Кіевского святого 
архистратига Михаила зъ братією, жебысмо права давнійшіе и теперешныи 
на всі кгрунта ихъ монастирскіе наданыи, купленный и слуш ні набитым, 
монастиреви ихъ М ихайловскому345 служ ачыи, нашимъ гетманскимъ 
ствердили універсаломь. Теды мы, гетманъ, по милости Божой зъ в о л і 
пресвітлейшихь великихъ государей ихъ царского пресвітлого величества 
монаршой, маючи владзу и моцъ всякіе порадки въ Малой Россіи управляти и 
устроевати, а взглянувши во в с і письма, помеченному монастыреви Свято- 
Михайловскому конферованыи, же небожчикъ гетманъ Богданъ Хмель- 
ницкій346 села Викгуровщину, Глевахи, Малютинки и Юрьевку ствердилъ, а 
на млыны на р іц і  О стр і на греблі слободской Дворецкого и Войничовой 
будучіе, отъ антецесаров нашихъ бывшихъ гетмановъ м ію ть оны законники 
Михайловскіе універсаловьі и отъ насъ, гетмана, потверженье, также и купчое 
письмо отъ пана Дмитрашка Раичи на млынъ подъ Переяславлемъ о трохъ 
колах стоячій, показовали намъ, якій у него купили за готовую сумму, -

255



ствержаемъ симъ нашимъ ун^версаломъ в c i  тыи кгрунта, жебы въ потомные 
часы при помененной обители Свято-Михайловской Ківской ненарушні 
тривали, заховуючи яко село Вьїкі уровщину, въ которомъ въ належитой 
полности люде своимъ поселешемъ знайдуются, такъ и позволяючи имъ 
превелебному господину отцу Силвестру Головчичу зъ братією и по нихъ 
будучимъ сукцессоромъ игуменомъ и братіи пустими селищами Глевахами и 
Юрьевкою и Малютинками зъ приналежними кгрунтами владати; так же и 
млыновъ подъ городомъ Остремъ наданыхъ и подъ Переяславлемъ купленыхъ 
в с і  розмировим пожитки отберати; въ чомъ абы кождый зъ старшихъ и 
меншыхъ відаючи о такой вол і нашой, не важился помененнымъ законникомъ 
М ихайловскимъ чинити жадное перешкоды и кривды, м іт и  хочемъ и 
приказуемъ. Тутъ же особливе и о тое приказуемъ, жебы яко старшина 
городовая, такъ и высланный наши зъ тыхъ млиновъ наданыхъ и купленыхъ 
не сміли покомощины и покабанщины упоминатися и вымагати; кгды жъ мы 
зо всіми пожитками и на Войско належными повинностями оный млыны при 
монастыреви заховалисмо.

Данъ въ Батурині, іюля 12, року 1693.
Звьшменованный гетманъ, рукою власною.
Архів C-Петербурзького філіалу IPI РАН, -  К. 68 Оригінал.
Акты ЗР -  Т. 5. -  С. 266-267. -  № 253.

№ 209
1693, серпня 18. Батурин. -  

Універсал Івана Мазепи з дозволом переселитися 
Печеницькому Успенському монастиреві 

з-під Коропа під Стародуб

Ихъ царского пресвітлого величества Войска Запорозкого гетман 1оанъ 
Мазепа.

Ознаймуемъ симъ нашимъ писаннемъ вс'Ьмъ вобецъ и кождому зособна, 
кому колвекъ о томъ в ід ат и  належ итем ет, а особливе ихъ царского 
п р е св іт л о го  величества Войска Запорозкого  пану полковникови 
стародубовскому, старшині полковой, сотником, атаманови городовому и всему 
товариству; тутъ же войтови, бурмистрамъ, райцамъ, мещанамъ и всімт 
посполитимъ людем м іста Стародуба. Ижъ суппліковали до насъ законницы 
под містом Коропом347 з обранне свое міючий, а з рестислимъ місцем и за не 
зытностю у себе досконалою на монастырь фундушу виживлення м'Ьти 
доволного не могучи: просячи, абысмо имъ мы, гетманъ, позволили, перейти 
и зовсемъ перенестися под городъ Стародубъ на хуторъ, прозиваемий 
Печеніги, на которий, яко на власний купний свой кгрунтъ перезиваетъ ихъ 
и заохочаетъ учтивая вдова пані Семеновая, обецуючи имъ яке до жития келии 
устроити, такъ и до виживлення, надати млынъ тамъ же будучий и во всемъ
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доволную [...]а А надто и до отправления набоженства выставити храмъ. Теды 
мы, уваживши слушную бити ихъ преречоныхъ законниць прозбу, а барзій 
увидівши похвалы годный ей преречоной вдови противъ ихъ убогихъ 
законниць, являючися отдіш  ания, яко позволяемъ имъ з под Коропа туда под 
Стародубъ на предречоное м іс т ц і  (иле подаючи в томъ волю нашу до 
благословенія архиерейского) переселится: такъ м іти  хочемъ и приказуемъ, 
абы якъ самъ панъ полковникъ стародубовский, так и жаден з старших и 
меншихъ товариства и м іщ ань тамошнихъ наименшой в том д і л і  не чинили 
перешкоды. А ровнымъ способомъ абы и отъ нихъ, законниць не чинилася 
жадная в кгрунтахъ обывателей тамошных шкода и уйма; лечь мает тое и 
зачатися и вершитися и на кгрунтахъ пані Семеновой на Пеннихъ и жадного 
ніякого спору не мають.

Дань в Батурині, августа 18, року 1693.
Звишменованний гетманъ, рукою власною.
На арк. 2: 1) На монастир Печененский
2) Універсал гетманский на монастиръ Печеницкій
3) По архіву №  563.
ЦДІАК України. -  Ф. 158. -  Оп. 1. -  Спр. 5. -  Арк. 1-2. Оригінал.
Там само. -  ФКМ Ф-7. -  Оп. 2. -  Спр. 32. -  Арк. 396, 396-зв. Мікрокопія.
РДАДА. -  Ф. 248. -  Оп. 1. -  Спр. 1813. -  Арк. 396, 396 зв. Копія.
Опубліковано : Генеральне слідство про маетность Стародубського полку // Український 

архів.-Т. 1 .-С . 295-296.

№ 210
1693, серпня 18. Батурин. - 

Універсал Івана Мазепи Михайлові ГамаліІ 
на село Безсали і на млин Нейжалів

Ихъ царского пресв ітлого величества Войска Запорозского гетманъ 1оанъ 
Мазепа .

Ознаймуемъ симъ нашимъ універсалом ь в с ім ь  въобецъ и кождому 
зъособна , кому колвекъ о томъ видати належитеметъ, а особливе ихъ царского 
пресвітлого величества Войска Запорожского полковникови лубенскому, 
старшині полковой, сотникомъ, атаманомъ и всему старшому и меншому того 
польку товариству, іж ь маючи мы пана Михайла Гамалію значного товариша 
войскового въ особливой нашой гетманской ласце, такъ възглядомъ его самого 
добре въ Войску Запорожскомъ отправуючихъся услугъ, якъ и възглядомъ 
того, же предъ тимъ д ід ь  его славъное памяти годній въ томъ же войску 
ронимъ праци и труди, а тепер огецъ его, панъ асаулъ нашъ войсковій 
енеральній пристойній по себі показалъ и показуетъ ділности, надалисмо ему 
и симъ універсаломь надаємо село Безъсали348 въ ключу Лохвицком будучое 
зо всім и приналежностями, и млинъ Нейжаловъ на греблі в се л і Ручках на

а Текст пошкоджений.
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реці С у л і будучій; позволяючи ему, яко зъ села оного всякіе повинности и 
от людей тяглихъ послушенство отбирати, такъ из млина въс'Ьми, опрочъ 
мелницкое части, пожитковати розмірами и приходами. М іти  теди хочемъ и 
приказуемъ, абы ему пану Михаилу Гамалій жаденъ зъ старшини и черні 
особливе панъ полковникъ лубенский и нихто зъ полчанъ тамошнихъ 
найменшое въ томъ не чинилъ перешкоди.

Данъ въ Батурині, августа 18, року 1693а.
Звишьменованній гетманъ, рукою власною* 6.
ІР НБУВ. -  Ф. I, 61787. -  № 970. -А рк. 80. Копія.
ЦДІАК України. -  Ф. 1235. -  Оп. 1. -  Спр. 1252. -  Арк. 52-54. Копія.
Там само. -  Ф. КМФ-7. -  Оп. 2. -  Спр. 7. -  Арк. 202. Мікрокопія.
РДАДА. -  Ф. Ф 248. -  Оп. 1. -  Спр. 1810. -  Арк. 202. Копія.
Оп уб лік ова но :  Генеральне слідство про маєтності Лубенського полку // Український 

архів. -  Т. 4. -  С. 136..
А.Лазаревський. Описание Старой Малороссии. -Т . 1. -  К. 1888. -  С. 144-145.
Описание Черниговской епархии. Т. IV. -  С. 60.

№ 211
1693, серпня 25. Батурин. - 

Універсал Івана Мазепи Галицькому Красногірському 
монастиреві на село Книшівку з Дудчинцями

1хъ царского пресвітлого величества Войска Запорожского гетманъ 
1оаннъ Мазепа.

Пану полковникові гадяцкому, сотникомъ, атаманови городовому и 
войтови тамошнему, а особливе господареви нашому, въ замку Гадяцкомъ 
зостаючому, и всЬмъ того полка обывателемъ, кому колвекъ о томъ відати 
належ и тъ , ознаймуемъ, иж ъ надаемъ и симъ уг^версал ом ъ  нашимъ 
ствержаемъ село Книшовку349 з Дудчинцями въ уезд і Гадяцкомъ лежачое, 
прелестному господину отцу Гаврійлу Величковскому, ігумену монастира 
Гадяцкого350, з братією для вспартя их монастирскихъ нужнихъ потребъ. 0 
якой в о л і нашой відаючи, абы нихто ему, отцу ігумену, з братією и ихъ 
послушникамъ въ держаню того села и одбираню з него звичайной повинности 
од тяглихъ людей не чинилъ найменшой перешкоды и трудности; войтъ зась 
тамошній книшовскій з мужиками (:опрочъ Козаков, всегда войсковой 
повинности пилнуючихъ), жеби звичайное послушенство и призвойтую 
повинност до монастира отдавали, пилно упоминаемъ и приказуемъ.

Данъ в Батурині, августа 25 д. року 1693в.
Звишменованній гетманъ, рукою власною.
К сей копій во вірност сходства с подленним універсалом владілець 

ієромонах Веніямин Бодацкій игумен монастира Красногородского Гадяцкого

а У копії дописано: У подленномъ подписано тако.
6 У копії дописано: М істо  печати. 
в У тексті далі дописано: В подлинномъ подпидсано.
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своеручно подписался, а подленній універсаль к себ і принялъ сводилъ с 
подленним універсалом писар полковий гад[яцкій] 1ванъ Сименский во верност. 

РДАДА. -  Ф. 248. -  Оп. 1 .-С пр . 1809. -  Арк. 213. Копія.
Опублі ковано :  Генеральное следствие о маетностях Гадяцкого полку. -  С. 23-24. -  

№ XXII.

№ 212
1693, вересня 28. Батурин. - 

Оборонний універсал Івана Мазепи 
київському полковникові Григорієві Карповичу

Их царског о пресвітлого величества Войска Запорозкого гетманъ 1ванъ 
Мазепа.

Их же царского п р есв ітл о го  величества Войска Запорозкого всей 
старшині и черні, а особливе пану полковникови киевскому, старш ині 
полковой, сотником и кождому, кому колвекъ о томъ відати належит, сим 
нашимъ писанемъ ознаймуемъ, ижъ пана Григоріа Карповича, бывшого 
полковника киевского з певныхъ и слушныхъ респектовъ беремо подъ оборону 
нашу рейментарскую окриваючи его, яко значного и в Войску Запорозкомъ 
добре заслужоного, особу особливою ласкою нашою такою, жебы оный 
спокойние без жадныхъ налоговъ и утисковъ жите собе провадил, не узнаючи 
ни от кого з старшыхъ и меншых полку Киевского обывателей непотребныхъ 
турбации, кривдъ и поношении. А хто бы на его пана Карповича м іл ь  якие 
претенеїи й правный заводы, той повиненъ в своихъ кривдахъ з скаргою негде 
индеи гылко до нас, гетмана, удаватися, где перед судомъ нашымъ войсковымъ 
енеральнымъ кождому жалуючомуся учинена будет неотмовная и слушная з 
него справедливость, а урядъ полковыи не мает его до суду своего в якихъ 
колвекъ д іл ехь  потягати и турбовати. Зычим м іти  хочем и приказуєм, абы 
яко самъ панъ полковиикъ киевский, такъ и старшина помененная, відаючи о 
такой волі нашои рейментарской не важилися помененному пану Григорію 
Карповичу в спокойномъ его мешканю жадное трудности й прикрости чинити, 
для чого й сей нашъ оборонный листь ему далисмо.

В Батурині, септемвріа 28, року 1693.
1ванъ з меновання гетманъ, рукою власного.
Mazepiana in the Harvard Many script collektion (1691 -  1709) Bohdan Struminskuj. -  Offprinten 

from Harvard library bulletin. -  volume XXVIII Number I. January 1980. -  S. 68-69. Na s. 70 з 
оригіналу.

№ 213
1693, листопада 6. Орлівка. -  

Універсал Івана Мазепи шептаківському сотникові 
Карпові Манківському на грунт у  Новгородському ключі

Ихъ царского пресвітлого величества Войска Запорозкого гетманъ Иоанъ 
Мазепа.
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В с ім ь , кому бы колвекъ о томъ видати належало, а особливе пану 
сотниковы новгородскому ознаймуемъ, ижъ скаржился перед нами панъ Карпъ 
Манковскій, сотникъ шептаковский, прекладаючи, же м іет ь  онъ от тестя 
своего данній собі кгрунта в ключу новгородскому именно пахотние поля, в 
которих кгрунтах чинитися ему от Давида Пушкаренка и инних до лег л ивость, 
в цомъ просилъ онъ панъ сотникъ шептаковскій нашого себі заступления. Теди 
ми по его ж алобі уваживши, же неслушне тое дается, кгди въ власних свойхъ 
кгрунтах узнает онъ панъ Манковскій кривду через сей універсаль нашъ мити 
хочемъ, абы такъ панъ Давидъ, яко и инние въ власнихъ его пана Манковского 
кгрунтахъ жадной и наяменшой не важился чинити кривди, долегливости и 
перешкоди.

Данъ в Орловці, ноеврия 6, 1693 року.
Звишъменованний гетманъ, рукою власноюа.
Свидетельствовали корпеть 1ванъ Ващинский.
С подленнимъ читал полковой канцелярист Григорий Ицков.
Таковъ подленний універсаль по засвидетельствованию от коммиссій 

принялъ и росписался сотник шептаковский Петр Манковскій.
ЦДІАК України. -  Ф. 57. -  Оп. 1. -  Спр. 139. -  Арк. 357. Копія.

№ 214
1693, листопада 15. Стародуб. - 

Універсал Івана Мазепи мглинському сотникові 
Іванові Романовському про затвердження за ним 

села Костеничі “до ласки войсковой”
1хъ царского пресвітлого величества Войска Запорожского гетманъ 1оанъ 

Мазепа.
Ознаймуемъ симъ нашим писанием въсей старшині и черні Войска ихъ 

царского пресвітлого величества Запорозкого и кождому, кому колвекъ о том 
відати належит, ижъ показовалъ пред нами панъ Иванъ Романовский, сотникъ 
мглинский, універсаль пана полковника стародубовского на село Костеничи 
в ключу Мглинскомъ лежачое, ему данний, и просилъ собі на тое наданне 
нашого рейментарского стверження. Теди ми, гетманъ, склонившися на его 
пана Романовского прозбу и видячи оного до услугъ въ Войску Запорожскомъ 
военнихъ способность, якие всегда ронит, заховуемъ при нем тое село 
Костеничи, позволяючи имъ до ласки нашой войсковой владіти  и всякие 
пожитки з тамошних людей тяглих прислучаючие отбирати. М іти прето хочем 
и приказуемъ, аби кождий зъ старших и менших, відаючи о такой волі нашой 
реиментарской, не важилъся ему в держанню преречоного села жадной 
перешкоди чинити; войтові засъ со всім ь поспольством тамошним (опрочъ 
козаковъ , которие м аю ть при своих волностях зоставати :) особливе

а Праворуч нижче підпису в колі написано: М істо  печати.
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приказуємо», аби помененному пану Романовскому без спреки отдавали 
належитое послушенство.

Данъ в Стародубі, ноеврия 15, року 1693а.
Звишъменованний гетманъ, рукою власною.
РДАДА. -  Ф. 248. -  Оп. 1. -  Спр. 1813. -  Арк. 466. Копія.
ЦДІАК України. -  Ф. КМФ-7. -  Оп. 2. -  спр. 32. -  Арк. 466. Мікрокопія.
Оп уб лі ко ва но  : Генеральне слідство про маєтності Стародубовсдького полку // 

Український архів. -  Т. 1. -  С. 341.

№ 215
1693, листопада 15. Стародуб. - 

Універсал Івана Мазепи про повернення 
села Понурівка стародубівському полковникові 

Михайлові Миклашевському

Ихъ царского пресвітлого величества Войска Запорожского, гетманъ Іван 
Мазепа.

Ознаймуемъ сим нашил/ універсаломт всея старшині и черні Войска их 
царского пресвітлого величества Запорозкого и кождому, кому колвекъ о 
томъ відати належит, ижъ под часъ бытности нинішнєє нашое в Стародубови, 
докладалъ намъ панъ Мыхайло Мыклашевский, полковникъ стародубовскій, 
же двор его в домових потребах и всегдашних розних для принютя людей 
росхода не может бьгги удовольствованъ, для чого просилъ со б і такого 
рейментарского респекту ласкавого, жебысмо село Понуровку в ключу 
Баклайскумъ леж ачое во вл ад ін іе  его повернули, теды мы, гетм анъ, 
склонившися на прозбу помененного пана полковника стародубовского и 
ласкою нашою оного окриваючи, вяймуед/ тое село Понуровку области нашой 
и приворчаем ему знову вспартю домових его потребъ м іти  хочем и 
приказуючи, абы дозорци наши в Стародубовщ ині будучи не м іл и  до 
преречоного села жадного д іл а ,  якобы оного спокойне уж ивалъ без 
перешкоди, всякое войтови засъ и всемъ тяглим  людямъ тамошним особливе 
приказуемъ, жебы опрочъ козаковъ, которіи при своих козацких волностях 
мають зостават, ему, пану полковникови стародубовскому, отдавали належитое 
без противенства и послушенство.

Данъ в Стародубови, ноябра 15, року 165* б.
Звишъменованнш гетман, рукою власною.
ІР НБУВ -  Ф. VIII -  Спр. 1448 (ун. 117). Копія.

а У копії дописано: В подлинномъ подписъ таковъ.
6 У Стародубі I. Мазепа був 15 листопада 1693 року.
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1693, грудня 8. Батурин. -  
Універсал Івана Мазепи Прилуцькому Густинському 

монастиреві на Переволочанський млин

1хъ царского пресвітлого величества Войска Запорозкого, гетманъ 1оанъ 
Мазепа.

Вамъ дозорци надь млинами Переволочанскими отнасъ зостаючому и кому 
колвекъ о томь відати належить симъ нашимъ ознаймуемъ писаниемъ, ижъ 
превелебний в Богу отець Авксентий Якимовиць, ігумень монастиря 
Густинського з братиею показовалъ намъ писмо от Стефана Василевича, козака 
и обивателя переволочанского полку Прилуцкого на одно коло млива даное, 
которое коло млыва найдуеться на ріци Удай на греблі новой вишей містецка 
Переволочаной351, и просиль нась, абистмо тое надане, універсаломь нашимъ 
потвердили и части войсковою пожитков з него походячихъ при монастиру 
заховали. Любо теды и не годило б ся тому Стефану безь відома нашего того 
млина надавати на монастир, бо тое в статяхь  положено, жеби таковие 
кгрунтов наданя, опрочь самихь грошей ни от кого не были чинени, за що 
потребалъ ему, Стефану, наказане учинити; однакь чинимь тое па прозбу 
переречоного отца ігумена густинского мужа чести достойного и всей братні, 
же тое коло млыва при монастиру заховуемъ и вс іх  з него пожитковь яким и 
на Войско належали заживати позволяемь. М іти теды хочемъ и приказуємо 
абы в томь к о л і млыва дозорца нашъ и нихто инний не важился имь чинити 
перешкоди.

Дань в Батурині, декаврия 8, 1693 року.
Звишъменованний гетман, рукою власною.
На зв. помітки: Какъ и нихто инний не важился имь чинити перешкоди.
Дань з Батурина, декаврия 8, 1693 року.
Сего універсалу в 8нер. в. канцеллярій копія осталася, генваря, 16 дня, 

1723 году. Д. С.
На арк. 2 .; Універсал его милости пана Іоана Мазепи, гетмана на млинъ 

Переволочанский, що на Новой греблі. Году 1693, дек. 8.
По архиву №  1080.
ЦДІАК України. Ф. 159. -  Оп. 1. -  Спр. 55. -  Арк. 1-2. Оригінал.

№ 216
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1694 рік

№ 217

1694, березня 7. Батурин. -  
Універсал Івана Мазепи генеральному обозному 

Василеві Борковському на двір у  Чернігові

Іхь царського пресвітлого величества Войска 7апорозкого гетманъ 1оанъ 
Мазепа.

Ознаймуемъ сымъ нашимъ універсаломт вс ім т  вобсцъ и кождому, кому 
о томъ відати належит, а особливе пану полковникови черниговскому, 
обозному, суд’и, Писарєви, асауломъ полковымъ, сотникомъ, атаманомъ, 
волтови, бурмистромъ, райцомъ, м іщ аномт и вс ім ь  посполитимъ людядгь 
тамошным, ижъ з певного донесеня уважили мы и разсудили, же слушне и 
непристойне есть отдалений панъ Василий Борковский, обозный Войска ихъ 
царского пресвітлого величества Запорозкого енералный од двора того, 
которий онъ за своего полковництва на волномъ войсковомъ плацу, межи 
ратушемъ и межи резницкими коморами, противъ шевского, калачницкого, 
соляного ряду, своймъ власнымъ старанемъ постройлъ и выставилъ. Албо 
вімь яко всякий з старшинствуючихъ, для того всяко дбаетъ и старается, 
жебы з тоее дбалости и стараня м ^ ъ  пожитокъ, такъ и онъ панъ обозный 
оттого своего стараня отпадати не повиненъ. Прото же и мы, гетманъ, маючи 
в повазі, и особливомъ респекті его пана обозного войскового енералного 
годный з давныхъ часовъ в Войску 7апорозкомъ заслуги и крвавый труды, 
тотъ преречоный дворъ приворочаемъ ему во всегдашнюю владзу и поссесию, 
позволяючи цале сым нашимъ універсаломт, абы о/гь, панъ обозный, тотъ 
дворъ зо вс'Ьмъ, якъ ся в соб і маетъ, в зуполной и непарушной пляца своего, 
подлуг давныхъ границъ цілости без жадного откладу на себе обнялъ, и 
владЪлъ онымъ, всякіе ку своему пожитку чинячи в немъ обмыслы такъ, якъ 
ему самому подобатися будетъ. М іти  теды хочемъ и пилно приказзелгь, абы 
якъ в обнятю, такъ и спокойномъ влад іін ію  того двора в будинку и в плацу 
до него належачомъ, ему, пану обозному войсковому енералному, яко панъ 
полковникъ черніговский, такъ и жаденъ з старшины и черні и з м іскихт 
урядовыхъ и в с іх т  обывателей тамошныхъ найменшое не чинил завады
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и перешкоды, под неласкою нашею, для чого сей нашъ універсаль власною 
рукою подписавши, печатю войсковою зтвердити росказалисмо.

Данъ в Батурині, марта 7 дня, 1694 року.
2вишъ менованний гетман, рукою власною.

ІР НБУВ -  Ф. I, 50931 (Лаз. 6з. -  Арк 58-59). Оригінал. Печатка вирізана.

№218
1694, квітня 16. Батурин. -  

Універсал Івана Мазепи 
Кам’янському Успенському монастиреві 

на сінокіс біля села Сутани

Ихъ царского пресвітлого величества Войска Zanopo3Koro гетманъ 1ванъ 
Мазепа.

Ихъ же царского пресвітлого  величества Войска Zanopo3Koro пану 
полковникови стародубовскому, старш ині полковой, а особливе дозорцам 
нашимъ и кождому кому - колвекъ о томъ відати належить, ознаймуемь, ижъ 
просилъ нас велебный отець Іона, ігумен монастира Каменского, з братією, же 
бысмо ствердили имъ сіножати, прозиваемые Болото Zy6apoea, Болото Тошия 
и Болото Купосыр до села Сушановъ (:Якое з указу нашего гетманско 
преречоному монастиреви отведено и ограничено, и особливым універсаломт 
NauiHMb ствержено:) прилеглые. Теды мы, гетманъ, прозбу их поменныхъ 
законниковъ каменскихъ, отца ігумена з братією принявши, позволяем имъ 
тымы вижейречеными сіножатми владіти, м іти  хотячи и приказуючи, абы 
кождый відаючи о такой в о л і нашей, не важилъся в оний сіножати без 
відома велебнаго отца ігумена (юпрочъ подданих их; монастирскихъ селяя 
сушанских;) входити и ихъ косити, срого нашим реиментарским ему, отцу 
ігуменови и всейбратіи данным універсалом варуєм и обороняем под суровим 
каранемъа.

Данъ в Батурині априля 16, року 1694.
Звын/ менованный гетманъ, рукою власною.

Ліворуч перпендикулярно до тексту дописано: Что в семь універсалі 
видрано при концу, знайшлося в копій старописанной. Конецъ е таковъ: срого 
нашимъ рейментарским ему, отцу ігуменови и всей братіи даннимъ 
універсаломь варуемъ и обороняемъ под суровим каранемъ.

На арк. 3: Уневерсал вел. доброд. пана гетмана на сінож ати монастяру 
Каменскому служащій.

а На звороті оригіналу і копії. По архиву №  1419 На звороті копії: Список універсалу 
на сінож ати виданого, а сіє подписано рукою Герасима Михайловича, ігумена монастия 
Каменского прежде которий уже Ікаре/Ї.
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ЦЦІАК України -  Ф. 141: -  Оп 1. -  Спр. 5. -  Арк. 1,3. Оригінал з видертим кінцем. Між 
арк. 1 і 3 підшита копія з такою поміткою: Сия старинныл/ характеромъ писанная копія найдена 
между протчими шпарзалами монастирскими й сообщена к подлинному універсалу гетманському 
для достовірія, понеже в подлиннод/ некоторые строфы внизу незнаемо каким плутом 
вырезаны и оные хотя также на стороні и приписаны рукою ієромонаха Іоакима Хоминского. 
За ей давней копій, однакъ (?) невероятно, чего ради во огятія сумния телства и лутчей 
твердости подлежитъ и сюю копію при подлинныхъ кріпостяхь хранить в цілости неотемлемо. 
ІР НБУВ. -  Ф.І. 61758 -  №941 -  Арк 31 зв. Копія з датою квітня 1692.

№ 219
1694, квітня 27. Батурин. - 

Універсал Івана Мазепи значковому військовому 
товаришеві Леонтію Полуботку з дозволом поселити 

десять хат біля його млинів

Ихъ царского пресвітлого величества Войска Запорожского гетман Іван 
Мазепа.

Ихъ же царского пресвітлого величества Войска Запорожского пану 
полковникові переясловскому, старшині его полковой і кождому, кому о томъ. 
відати належи г ознаймуемъ просилъ нас, гетмана, панъ Леоитій Полуботокъ, 
знатный товаришъ войсковый, абисмо позволили ему при власних его млинах 
на землі Переясловской на рец і Трубешъ стоячих для помочи, его тих 
млиновъ з десят хатъ людей осадити. Теды мы, склонившися на его прозбу 
позволяешь ему, пану Леонтію Полуботку тымъ при млинах з десятхатъ людей 
осадити і належитое от них отбирати послушенство, в чодтъ абы ему пану 
Леонтію Полуботкові якъ самъ панъ полковникъ Переясловский такъ і нихто 
з старшины і черни не чинил перешкоди і трудности (а тие люде жебы 
млинамъ его чинили належитую помочь: м іти хочемъ і приказуемъ

Данъ в Батурині, Апріля 27 д., року 1694а.
гвынименованный гетманъ, рукою власною* 6.

К сей копій бунчуковий говаришъ Яков Полуботок руку приложилъ, а 
подлінний універсаль к себ і взялъ.

Василий Томара, полковник наказний переясловский3̂ 2.
С подлинимъ сводил писар боришполский Сидор Ж е[...]

РДАДА. Ф 248. -  On 1. -  Спр. 1808. -  Арк. 249.
Копія ЦДІАК. -  Ф. КМФ. 7. -  Оп. 2. -  Спр. 5. -  вип. 249. Мікрокопія.
Там само. 1235. -  On. 1. -  Спр. 1254. -  Арк 1. Копія з копії.

а Далі в тексті дописано: В подлинномъ подписано тако.
6 Праворуч від підпису в колі написано: М істо  печати войсковой .
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№ 220
1694, червня 1. Батурин. - 

Універсал Івана Мазепи 
Кам’янському Успенському монастиреві 

на осадження села Шумилівка

Пресв'Ьтл'Ьяшихъ и державшЬяшихъ великих государей ихъ царского 
пресвЪтлаго величества Войска Запорозкого гетъманъ 1оаннъ Мазепа.

Ознаймуемъ симъ нашимъ писашЬемъ всЬмъ вобецъ и кождому зособна, 
такъ старшинам войсковым, яко и урядомъ посполитым и кому толко показано 
будеть; ижъ прибывши в Батуринъ, смиренный пречестный отецъ Іона, ігумент 
монастира Каменского, подалъ намъ супплику, просячи насъ о тое, абысмо ку 
подпоре якъ же колвекъ того убогого монастира нам'Ьйсцу и урочищу Укутку 
Буяновском подле р^ки Трубеша и Городища, слободку л/одми, що зможна 
м'Ьлъкимъ осадити позволили, Теды мы его отца ігумена усиловнЪи такой 
прозбе давши у себе м'Ьйсце, а маючи по милости Божой и монаршою ихъ 
царского пресветлаго величества умилоствленїя вашмст всякий порядки в 
Малороссий ку добру посполитомъ и помноженую благополучному людскому 
устроиевати, позволяемъ мененъному отцу Іони, ігуменови оного монастира, 
вышъописаное мТйсце, якся в соб'Ъ приналежно ку тому монастирови в 
кгрунтиках околичных мают людми осадити толко таковими, жебъ оные люде 
на тую слободку не были господари изъ жилищъ осТдлихъ на певных селах, 
маючихся для волности слободской оттол ухилялися, иле жебы люде волние 
легкие жилища и притулиска своего слушного и жадного не маючие там на 
тую слободу зобралися и осТли, а осады людми многими тамъ, жебъ не было 
болшъ, толко в числе человека търидцатъ, хатами засТли и жите свое там 
працею своею при повиновенію монастирцеви (тому взглядномъ провадили, в 
котором людей на овом кгрунте и м^йсцъ вишвираженимъ осаженую и 
спокойномъ ихъ пожитю, жебы господину отцу ігуменови каменскому никто 
з старшины войсковой и посполитой и жаденъ инший найменшим способом и 
приступом жадной и наимТншой перешкоды и трудности и найменшой 
зачепки, чинити и задавати и не смТлъ и не важился, срокго симъ нашимъ 
рейментарскымъ ему, отцу ігумену, и всей братией даном универсалом варуемъ 
и обоструем под суровым каранемъ.

Данъ въ Батурин^ июня 1, 1694 року.
7вишъменоваиный гетьмаи, рукою власною.

На арк. 2 зв.: [...]а гегманскій лист на слободку Камея 353 монастира 
Каменского тое селце. На осаженіе Шуміловки. На сем ун'ЬверсалЪ в Стародубі 
подписались.

По Архиву №  1420

а Текст втрачений.
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ЦЦІАК України. -  Ф 141. -  Оп. І .-С п р  6. -  Арк. 1. Оригінал.
Там само: Ф. 57. -  Оп. 1. -  Спр, 114. -  Арк. 181. Копія.
ІР НБУВ. -  Ф. І, 61740 зв. -  ІЧ- 924. -  Арк. 2 зв. Копія.
РДАДА. -  248. -  Оп 1. -  Спр 1813. -  Арк. 412. Копія.
Опубліковано: Генеральне слідство про маєтності Стародубського полку // Український 

архів. - Т. 1. -  С. 306.

№221
1694, червня 4. Брусилівський перевіз на річці Снов. -  

Універсал Івана Мазепи 
чернігівському полковникові Якову Лизогубу 

і чернігівській старшині з забороною чинити утиски 
Чернігівському П ’ятницькому жіночому монастиреві

Ихъ царського пресвітлого величества Войска Запорозкого гетманъ Іоаігь 
Мазепа.

Ознаймуемъ сим нашим універсалом ь кождому, кому о том відати  
належит, а особливе пану полковникови черніговскому, старшині полковой, 
сотником, атаманомъ и всему старшому и меншому Войска их царского 
пресітлого величества Запорозкого товариству, также майстрату міского и 
всім посполитымъ людямъ, иж супликовали до нас пречестная госпожа 
игуменія монастира святихъ Пятниц дівичого Ч ерніговского354 зо всіми 
сестрами, также сел Мохнатина355, Рудки и Юревки356 атамани з товариством 
и войти з посполитыми людми, жалуючися и скаржачися, же в кгрунтах их, 
поляхъ, сіножатех, л ісахь, борахъ и дубровахъ, до которых села тие осаженіе 
поселени, чинится им великий утиск и нужда, а найбарзій оттол, же панъ 
Леонтий Полуботок, значний войсковый товариш, одержавши з ласки нашое 
гетманское на слободку Мохнатинскую ун іверсалу  допустилъ чили при- 
казалъ своім державцамъ и старостамъ кгруита около тих сел лежачие, 
великою обширности) заізди ти  из тим оголош атися, же не волно тихъ 
поменених сел и иншим околичним жителем в дуброві для дров и двори для 
будинкового дерева уіздити и полюв и сеіножатей, якие к той Мохначовской 
слободці попритягали, заживати.

Мы, теды, гетман, тое через сей універсалі* нашъ оголошаемъ, же любо 
того універсалу нашого, пану Леонтию Полуботку на слободку Мохнатиску 
даного, не касуемъ, однакъ варуемъ пилно и под неласкою нашою и утратою 
тоей слободки ему приказалисмо и приказуєм, абы той слободки жадного не 
чинил розширення и кгрунтовъ, полювъ, сіножатей, лісові*, дубровъ и борувъ 
замірати и граничите не важился, але такт* оною владів и людей, в н ій  
будучихъ в такой мйрі заховалъ, як и в якой аная от початку своего по си і 
часы найдовался. А прето ж в с іх ь  околичнихъ сел жителемъ мохнатинским, 
рдковскимъ, юровскимъ и инимъ позволяем кгрунтовъ тих в с іх т  заживати 
такимъ способомъ и такою слободою, як и перед тимъ заживали, поля пахати, 
сіножатей косити, в боры, л іси  и дуброви по дрова и по будинкове дерево
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ездити, в чом як самъ панъ Полуботокъ, так и его дозорци не мают и не моцни 
будут никому вуймовати вол і.

А що преречоний панъ Леонтий Полуботок именуетъ бити кгрунта 
обширние и нікоторих слободки Мохнатинское людей куплею соб і набитое, 
теды яко нихто з давных поміщиковь не моценъ и не воленъ есть, кромі ласки 
нашое войсковое, таких кгрунтовъ держати и продавати, на которих могут 
людскіе садити слободи, кдижъ таковие в с і кгрунти обнята сут в облает всего 
Войска Запорозкого военню рукою, такъ мы, гетманъ, тую куплю як ему, пану 
Полуботку, такъ и иншимъ людямъ за невазною быта воминяемъ, щитяци 
права и свободи войсковиі в ненарушной целости м іти . Теды хочемъ и 
приказуемъ, абы воля наш а гетманская в сем універсали выраженая ненарушне 
в у сіхь , а особливе в пана Леонтия Полуботка била захована. Чого як самъ 
полковникъ черниговский, так и вся старшина полковая з сотниками посте
рігати  повинны.

Дан в Н о ч л ізі Брусиловского над рікою  перевозу, июня 4, 1694 року.
Звышменованний гетман, рукою власною.

Бібліотека ПАН у Кракові. -  № 270. -  Арк. 61-62. Оригінал.
О п уб ліковано :  Юрій Мицик. Невідомі документи Івана Мазепи. // Пам’ятки України.- 

1991 .-№  6 .- С .  57.

№ 222
1694, червня 6. Батурин. -  

Універсал Івана Мазепи київському сотникові 
про заборону роздрібного козацького шинкування 

на підрив Київської міської ратуші

Ихъ царского пресвітлого величества Войска Запорозкого, гетманъ 1оанъ 
Мазепа.

Пану сотникови, атаманови городовому, и всему старшому и меншому в 
К іеві мешкаючимъ товариству, симъ нашимъ універсаломь ознаймуемъ, ижъ 
яко передъ симъ непоеднокротъ до насъ заносили скаргу панъ войтъ Кіевскій, 
зо всім ь того м іста майстратомъ, въ томъ же вы шинки горілчаньїи потаємні 
у себе звыкли держати, и оные на свой пожитокъ оборочати, ку перешкоді 
ихъ ратушныхъ шинковъ, по якой ихъ передъ симъ до насъ занесенной скарзі 
писалисмо універсальї наши, отъ таковыхъ васъ неналежнихъ горілчаньїхь 
шинковъ завстягаючи, лечъ вы и універсаловь нашихъ не послухали, и 
такового свого упорного предеявзятя не перестали: такъ теперъ и знову черезъ 
листь сей мененный панъ войтъ зо вс ім ь  майстратомъ, вновъ скаргу свою 
заносили, предлагаючи, же еще далеко прикрійшая и большая діетея имъ 
перешкода, бо забродъ въ таковыи шинки вы якъ старшій, такъ и меньшій 
товариство пустилися, не поглядаючи на тое, же оны майстратъ певную и 
немалую сумму грошей въ казну великихъ государей нашихъ дають, и повинна 
бъ имъ по давному быта з того прыбелъ на міскіе ихъ уставичные росходи,
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тылко жъ за вамы жаднаю мірою  м іти  того не могуть, и овшемъ утрату 
поносять и коли колвекъ оны, такъ подлугъ давнего звычаю, яко и нашихъ 
унЪверсальныхъ позволенъ, людей своихъ таковыхъ потаємні въ дворахъ 
нашихъ держачихся гор ілокь, трусити посилають, теды вы передъ ними 
ворота запираете, и отпорно имъ зъ погрозками ставитеся: поневажъ на сихъ 
свЪжихъ часехъ райцею зъ приданными ему людьми, горілку въ байдаку, и 
на инныхъ містцахь витрушеную и до ратуша несенную отбилисте, и тихъ 
посланныхъ подъ страхомъ битья розогналисте, якая ваша упорчивость 
горловое на васъ натягаетъ каранъе. За т ім ь  теперь симъ, вновь выданнымъ 
нашимъ універсаломь засилаючи, пилно и сурово приказуемъ, абысте вы 
якъ старшій, такъ и меньшій Ківское товариство д ал і таковыхъ шинковъ 
горільчаньїхь не держали и перешкоди ратушови чинити не см іли, подъ 
строкгимъ и неопустнымъ на ослушниковъ указу нашего каранемъ: кгдижъ 
уважити бъ и сее вамъ потреба, же шинки горілчаньїе во в с іх ь  городахъ 
рейменту нашего даремные не бувають, але хто ихъ держить, тотъ платить 
повинность до скарбу войскового; а до того и тое вы сами разсудіте, чи не въ 
стыдъ вамъ, войсковымъ именуючися быти товариствомъ, тими мелкими и 
нагану въ себ і маючими, шинковными способами шукати поживленья и 
натягати на себе уставичную нагану. А такъ ежели еще за объявлениемъ вамъ 
сего універсалу нашего, того своего упорного и барзо неслушного налогу не 
перестанете: теды ми даємо моцъ и влади симъ універсаломь нашимъ пану 
войту Кіевскому и всему майстрату, абы оны людей своихъ въ куп і немалой, 
на такій дворъ козацкій наславши, не толко горілку на ратушъ забрали, але 
и самого того господара звязавши присылали до насъ въ Батуринъ, г д і  
таковому неотпустное суровое роскажемъ чинити каранье; чого вамъ на себе 
затягати не зычачи, а и по десяте в с ім ь  вамъ старшимъ и меншимъ подъ 
срокгимъ караньемъ приказавши, рейментарско упоминаемъ, абысте такового 
упорного и ганебного способу въ шинкованыо горілкою  поперестали357.

Дань въ Батурині, і[ю]ню 6, року 1694а.
Звышъменованный гетманъ, рукою власною.

На зв. Ясневельможного его милости пана гетмана у н ів е р са л у  въ 
которомъ смертнимъ грозить караньемъ козакамъ, за неповстягненье оть 
шинковъ горілчанихь, которій данъ року 1694.

ЦДІАК України. -  Ф. 220. -  Оп. 1. -  Спр. 221. -  Арк. 1. -  Оригінал.
Опубліковано: Акты ЗР. -  Т. 5. -  С. 269-270. -  Ы- 257.
Частково опубліковано: Закревский. Описание Киева. -  Т. 1. -  С. 69.
Грушевська О. О. Гетьманські універсали м. Киеву // Історично-географічний збірник. -  

Т. 2. - С. 33-34.
Тищенко М. Боротьба київських козаків з магістратом. // Праці комісії для виучування 

історії західноруської та вкраїнського права. -  Вип. 2. -  С. 202-203.

а Далі в тексі дописано: Въ конце акта подписано.
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№ 223
1694, липня ЗО. Батурин. -  

Універсал Івана Мазепи про поділ між монастирями 
Київським Межигірським і Київським Братським млинів, 

що знаходяться на річці Котор

П ресвітл ій ш и хь и державнійш ихь великих государей ихъ царского 
пресвітлого величества Войска Запорозкого гетманъ 1оанъ Мазепа.

Ознаймуемъ симъ нашимъ універсаломь каждому, кому о томъ відати 
належить теперь и напотомъ будучимъ, яко властемъ духовнимъ, такъ и 
мірскаго чина старшимъ, особливе пану полковникови Кіевскому и всему 
старшому и меншому Войска ихъ царского пресвітлого величества Запо
розкого того полку товариству, ижъ маючи мы, гетманъ, отъ великихъ 
государей нашихъ ихъ царского пресвітлого величества преможний указъ, въ 
поважной ихъ монаршой гр ам о т і изображенный, абысмо межи отцами 
монастира Межигорского358 зъ одноее, а межи отцами монастыра Братского 
Киевского359 зъ другое стороны, споры и звады о кгрунта, а меновите о млины, 
на р іч ц і Которы360 будучій, діючіися разсужденіемь нашимъ успокоили и 
совершенно окончили, зсылалисмо въ Кіевь певныхъ особъ высланыхъ нашихъ 
пана Захарію Шійкевича361, пана Якова Ж ураховского362 и пана Василія 
Гуменского, для чиненья въ томъ д і л і  розыску, который особы обоихъ 
сторонъ права и кріпости  осмотривши, и положенье кгрунтовъ оныхъ 
обачивши, уважили тое и намъ, гетману, донесли, же отцеве Братскіи по 
універсалу небожчика славное памяти Богдана Хмельницкого, гетмана Войска 
Запорозкого, антецессора нашего, на село Мостища зъ приналежностями и на 
річку Которъ зъ млынами моцъ и владу мають и міли зъ тыхъ млиновъ одинъ 
въ своемъ заж иванью , а отцеве М еж игорскіи  по кгрунтам ъ своимъ 
монасгирскимъ, который зъ другое стороны здавна тому монастыреви наданы 
будучи по самую річку Которъ, оперлися также и по той причині, же въ 
млынахъ Которскихъ Мелиницкі части себ і покупили, певный собі до тыхъ 
млиновъ учинили вступъ, и уже на тыи Которскіи млины въ обоихъ сторонахъ, 
яко у отцовъ Межигорскихъ, такъ и у отцовъ Братскихъ не тилко універсали 
наши гетманскіе въ потверженіе даныи, но и жаловалные монаршій ихъ 
царского пресвітлого величества грамоты найдуються; теды мы, гетманъ, 
разсужаючи, же яко взглядомъ правь и свободъ нашихъ войсковыхъ, отъ 
великихъ государей нашихъ ихъ царского пресвітлого величества статьями 
и привилеями добрі утвержденыхъ, уиіверсаль небожчика гетмана Богдана 
Хмельницкого, отцомъ Братскимъ даний, маетъ быти въ своей силі захованый, 
за которымъ оны отцевъ и передъ симъ хочай не в с іх ь  млиновъ (чого имъ не 
допустили некоторый перепоны, а найбарзій  внутрь будучій военный 
зам іш ан я), еднакъ одного млина зуп олні заживали, через що певное и 
кріпкое до Котора мають право, а звлаща кгды, при потверженомъ універсалі 
нашомъ, жаловалную монаршую ихъ царского пресвітлого  величества 
одержали грамоту, -  такъ не здалося намъ того отцевъ Братскихъ права
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уближати; аже отцеве Межигорскіи, хочай передъ войною и во время владзи 
небожчика Хмелницкого тыхъ млиновъ не міли въ жадномъ своемъ заживаню, 
ажъ тогды обняли ихъ въ свою державу, коли Мелницкіи части покупили; 
однакъ кгды, при універсалахт антецессоровъ нашихъ и нашомъ, жаловалныи 
монаршій ихъ царского пресвітлого величества въ потверженье себі одержали 
грамоты, теды и тому отцевъ Межигорскихъ праву далисмо містце; а такъ 
доволствуючи обидві стороны, веліли есьмо зданьемъ нашимъ гетманскимъ, 
абы тыи вышеречоныи панове высланыи наши оный млыны Которскіи въ тыи 
обидві стороны по половині розділили, именно пожитками розміровьіми, на 
войско належитыми, окромъ Мелницкое части, которая при томъ, кто ее 
купилъ, не пенно найдоватися м іла. По тому теды зданью нашому преречоныи 
высланыи наши розвели и розділили млины Которскіи таким способом: въ 
сторону отцевъ Братскихъ отлучили и отдали полчварта кола млива, а д в і 
колі ступныхъ, именно д в і к о л і млыва и третєє ступное въ млині мельника 
называемого Мишка, а полкола млыва у млині Яцихи, вдовы, г д і пополамъ 
пожитки въ обидві стороні тіе обрітаю тся; а въ сторону отцевъ Межи
горскихъ оставили тожъ полчварта кола млыва, а д в і к ол і ступныхъ, именно: 
коло одно млыва въ мльїні ихъ монастырскомъ, при самой вершині Котора 
выставленномъ; д в і к о л і млива, а третєє ступное у млині у мелника Мишка 
купленомъ найдуючіися; полкола млыва и коло цілое ступное, въ мльїні вдовы 
Яцихи будучій, которого поділу и розводу млыновъ оныхъ любо обидви 
стороны в К іев і скромні принялися; однакъ ижъ въ тыхъ млинахъ, якій 
отцомъ Братскимъ осталися, найд овал ася часть Мелницкая, а именно въ двохъ 
клеткахъ, въ Силенка, мещанина кіевского, купленыхъ, отцомъ межигорскимъ 
належащая; теды в першомъ р азі о пожитки млиновые межи сторонами оными 
показалися споръ, звада и непокой; зъ якихъ м ір т , яко въ Богу превелебный 
господинъ отецъ Феодосій Васковскій, игуменъ монастыра Межигорского, 
такъ и превілебний въ Богу господинъ огецъ 1оасафъ Кроковскій, игуменъ 
монастыра Николского Кіевского а ректоръ монастыра Братского зъ братією 
прибыли до насъ, гетмана, въ Батурин, просячи обополні, абысмо ихъ въ тыхъ 
незгодахъ и трудностяхъ помірковали. А такъ мы, гетманъ, хотячи, по 
вышеречономъ монаршомъ ихъ царского пресвітлого величества указу, въ 
тоемъ д і л і  совершенный учинити конецъ, надъ то запобігаючи, абы въ 
пришлый часы въ діленью poзмipoвъ овой стороні зъ части войсковой, а оной 
зъ части мелницкой не было трудности и уставичпого межи сторонами мятежа, 
а оттоль побудки до душевредного гніву, наказалисмо, абы преречоный 
превелебний отецъ игуменъ Николскій, ректоръ Братскій кіевскій зъ братією 
за тую час гъ мелницкую, кош гомъ отцевъ межигорскихъ набытую, заплатили 
отцемъ межигорскимъ, отложивши сумму грошей полторы тысячи золотих, 
и нагородили безъ жадного окладу, якож ъ превелебный господинъ отецъ 
игуменъ Никольскій, ректоръ Братскій Кіевскій з братією безъ жадное отмови 
на тое всказанье наше склонившися, иле желаючи впредъ м іти покой, тутъ 
же въ Батурині тую сумму превелебному господину отцу игумену Межи- 
горскому и всей братіи его зуполні уистили и совершенно отдали. А такъ ми, 
гетманъ, монаршимъ ихъ царского пресвітлого величества преможнымъ

271



указомъ, а симъ выразнимъ ун'Ьверсаломъ нашимъ тое межи отцами 
Межигорскими и межи отцами Братскими успокоенное д іло , то есть раз- 
д іленье вышеименованнымъ способомъ въ обидві стороны Которскихъ 
млыновъ, и отплаченье отцами Братскими отцомъ Межигорскимъ певною 
вышей положеною  готовы хъ грошей суммою, мелницкой части В І Ч Н І  

утвержаемъ и укрепляемъ, такъ варуючи, абы яко отцеві Межигорскіи тыми 
млынами, который въ ихъ сторону съ поділу осталися, зуполні владели, 
заживаючи спокойні якъ войсковыхъ, такъ и мелницкой части розм'Ьровъ и 
вс'Ьхъ пожитковъ, такъ и отцеві Братскіи міли в іч н і въ совершенной области 
своей тыи вышеименованныи млыны, который имъ виділеньї и въ Мельницкой 
части отплачены суть, абы якъ войсковая, такъ и мельницкая часть пожитковъ 
в'Ьчн'Ь зъ нихъ имъ належ ала и приходила, и яко о тц еві Межигорскіи 
взглядомъ своихъ М ежигорскихъ земель, до берега р'Ьчьки Котора при- 
леглихъ, не маютъ николи вічними часы до млыновъ и ставовъ, отцемъ 
Братскимъ въ поссессію отданыхъ, жаднымъ способомъ втручатися, такъ и 
отцев'Ъ Братскіи, контентуючися тими отдЬлеными имъ млынами, взглядомъ 
берега Мостиского363, имъ до области ихъ належного, не маютъ в'Ьчними часы 
належати и втручатися въ млины и ставы, отцемъ Межигорскимъ отлученыи 
и утверженыи, а поготовю въ землі, л іса , бори, луги, сінокоси, луки, озера, 
поля пахатныи и непахатныи и во всякіе угодья, по правой стороні рЬчки 
Котора къ Вышъгороду лежачій, монастыреви Межигорскому належныи и 
здавна отграниченыи и первей универсалами гетманскими, а послі и грамотами 
монаршими утверженыи и отмежеваныи, абы отцеве Братскіи в іч н і не 
интересовалися и не належали и жадныхъ споровъ о оный не вщинали, 
заховуючи покой по семъ нашомъ у н ів е р с а л і во в'Ьчныи часы и до- 
вольствуючися тыми землями и всякими угодьями, якій, по левой стороні 
Котора маючи свое положенье, до села М остищъ здавна належатъ, до 
которыхъ взаєм н і отцев'Ъ М ежигорскіи в'Ьчн'Ь не маютъ вступатися и 
належати; о чомъ и самы оны обидві стороны письма свои межи себ'Ь подавати 
мають. Тымъ теды способомъ діло, в ъ  спорахъ и звадахъ будучое межи отцами 
Межигорскими и межи отцами Братскими, мы, гетманъ, по вышеречономъ 
монаршемъ ихъ царского пресвітлого величества указу, владзою и зверхностію 
нашою успокоивши, якій зъ канцелярій войсковой далисмо ун'Ъверсалъ нангь 
превелебному въ Богу господину отцу Феодосію Васковскому, игумену 
Межигорскому зъ братією и по нихъ иаступаючимъ сукцессоромъ, такій слово 
в слово велилисмо видати и превелебному господину отцу Іоасафу Кро- 
ковскому, игумену Николскому, ректорови Братскому и всей братіи и по нихъ 
иаступаючимъ ректоромъ зъ братією, подписавши оный власною рукою нашею, 
и зтвердивши войсковою печатью.

Данъ въ Батурині, іюля ЗО, року 1694а.
Звышменованый гетманъ, рукою власною* 6.

а Далі в тексті дописано: Въ концЪ акта подписано.
6 Після підпису: тутъ же приложена войсковая печать.
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На з в Року 1694, ноеврія 27 дня, за очевистымъ поданьемъ и прозбою 
велебного в Богу отца Д ороф ея Вы говского, наместника и прочш хъ 
законниковъ монастыря общ ежителиого М ежигорского Кіевского, сей 
універсалт рейментарскій ясновельможного его милости пана гетмана до 
книгъ мОскихъ Кіевскіхь принялемъ ихъ царского пресвітлого величества 
Янъ Демидовичъ Биковичъ, ВОЙТЪ КІЄВСКІЙ.

Въ книги міскіе кіевскіе вписанъ и скорыкгованъ.

Архів C-Петербурзького філіалу IPI РА. -  К. 68. Оригінал.
ІР НБУВ. -  Ф. 1, 50685 (Лаз. 6/2. -  Арк. 87-89. Копія.
Опубліковано:  Акты ЗР. -  Т. 5. -  С. 270-273. -  № 258.
Летопись занятий имп. Археографической комиссии за 1904 г. -  Вып. 17. Згадка.

№ 224
1694, грудня 13. Батурин. -  

Універсал Івана Мазепи значковому товаришеві 
Михайлові Гамалії на село Івахники 

зі всіма приналежностями, 
що в Лохвицькому повіті

П ресвітлійш ихь и державнОйшихъ великих государей их царского 
пресвітлого величества Войска Запорозкого гетман 1оанъ Мазепа.

1хъ же царского п ресвітлого  величества Войска Запорозкого пану 
полковникові лубенскому, старшині полковой, сотникомъ, атаманомъ и всему 
старшому и меншому того полку товариству и кождому, кому о томъ відати 
належит, ознаймуемъ. Ижъ, маючи мы пана Михайла Гам алія, значного 
товариша войскового в особливой ласце нашой гетманской, такъ взглядомъ 
его самого добре в Войску Запорозскомъ отправуючихся услугъ, яко и 
взглядомъ того, же перед тимъ д'Ьдъ его славное памяты, годніе в томъ же 
войску ронилъ працы и труды, а теперъ его отецъ панъ асаулъ нашъ войсковій 
енералний пристойній по себ і показалъ и показует: ділности, надаемъ ему, 
пану Михаилу, и симъ нашимъ ствержаемъ у!^версаломъ село Ивахини зо 
всіми приналежностями! в уезді Лохвицкомъ будучое, позволяючи ему тимъ 
селомъ владіти и всякое от людей посполитих послушенство і дорочную 
повинност 07бырати, м іти  геди хочемъ и приказуемъ, аби ему, пану Михаилу 
Гамаліи, жаденъ з старшины и черні, а особливе панъ полковникъ лубенскій 
и нихто з полчанъ тамошнихъ найменшого в томъ не чинилъ перешкоди, а 
войтъ оного села Ивахниковъ со всіми посполитымы тяглимы людми (юпрочъ 
козаковъ, якіе маютъ быти непарушне захованы при своихъ козацких вол- 
ностях:). аби ему во всем ь повиновалися и належитое послушенство отдавали.

Данъ в Батурині декаврия 13, 1694 року.
Звишъменованний гетман, рукою власноюі

ІРН БУ В-Ф . I. -  50502 (Лаз. 3 .-А рк. 115). Копія.

а Після тексту в колі написано: М істо  печати.
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№ 225
1694, грудня 14. Ладан (?). -  

Універсал Івана Мазепи синові лубенського полковника 
Василеві Свічці на село Антонівка

П ресвітл ій ш и хь и держ авнійш ихт великих государей ихъ царского 
пресвітлого величества Войска Запорожского гетманъ 1оанъ Мазепа.

Их же царского пресвітлого  величества Войска Запорожского всей 
старшині и черні в полку Лубеиском найдуючойся и кому колвекъ о томъ 
відати належано б ознаймуемъ, иж супликовалъ до насъ панъ Василь Свічка, 
старший синъ пана полковника нинішного лубенского, просячи о надане себі 
села Антоновки364 и о потвержене власнимъ своймъ коштомъ млиновъ на 
р іч ц і Удай, на греблі вороблювской построеннихъ, яко теди по милостивомъ 
мюнаршом ихъ царского пресвітлого величества указу маемъ мы, гетманъ, в 
Малороссии моцъ всякіе устроевати порядки и годнихъ людей войсковихъ 
розними наданями контентовати, такъ респектуючи на давніе и теперешніе 
многіе отца его помененного пана полковника Лубенского въ Войску 
Запорожскомъ ронеиніе службы, а видячи и в немъ пану Василїю Свічці 
здатность и способность до таких же услугъ отцевскихъ, надаемъ ему до ласки 
войсковой гое село Антоновку в уезді Журавскомъ лежачое з належачими 
до него кгрунтами, также и млини его власнимъ коштомъ построение на реці 
Удай, прозиваемые воробіовскіе, симъ нашимъ yнiвepcaлoмъ ствержаемъ, 
позволяючи з нихъ всякіе пожитки на себе одбирати и користовати, зачим о 
таковой вол і нашой відаючи, аби жаденъ з старшини и обивателей полку 
Лубенского ему, пану Василїю С вічц і, в держаню села Антоновки и в владіню 
его власних млинов Воробювскихъ найменшой трудности и перешкоди не 
важился чинити, варуемъ, Войтъ засъ Антоновский з мужами тяглими (гопрочъ 
козаковъ тамошпихъ, якіе волни мают бити:) аби належачое послушенство 
оному отдавали пилно приказуемъ.

Данъ в Ладана365 декабріа 14, року 1694.
Звишьменованний гетман, рукою власною* 6.

К сей копій універсалу [...]н
1ванъ Василиевичъ С вічка руку приложилъ.

РДАДА. -  Ф. 248. Оп. 1. -  Спр. 811 .- Арк. 167. Копія.
ЦД1АК. -  Ф. КМФ-7. -  Оп. 2. -  Спр. 17. -  Арк. 167. Мікрокопія.

а Нерозбірливо Може Ладан.
6 Праворуч нижче підпису в колі написано: М істо  печати реиментарской 
’* Не прочитано далі.
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№ 226
1694, грудня 18. Батурин. -  

Універсал Івана Мазепи Антонові Корновичу 
про підтвердження універсалу стародубівського полковника, 

яким надана йому слобідка Мала Деременка

1хъ царского пресвітлого величества Войска Запорозкого гетманъ 1оанъ 
Мазепа.

Пану полковникові стародубовскому, сотников^ почеповскому, и кождому 
кому колвекъ о томъ видати належатемет, сим нашим ознаймуемъ пісанемь, 
иж, презентуючи нам п. Антон Карновичъ, атаманъ городовий почеповский, 
універсалу даний соб'і от пана полковника стародубовского на слободку, 
прозиваемую Малую Деремеяку въ ключу Почеповском лежачую, просилъ нас 
абисмо ему оную слободку потвердили. Заохочаючи теды мы его, п. Антона, 
до далших услугъ наших, яко сим унЪверсаломъ нашим тую слободку 
ствержаемъ, позволяючи ему, поменеяному п. Корновічу, для вспартя своего 
господарства зъ оной преречоной слободки посполитихъ людей вшелякую 
отбираты повинность и послушенство, кром'і козаковъ, якие при своих мают 
ненарушне наядоватися волностяхъ. Такъ м^ты хочемъ и рейментарско 
варуемъа, абы в том оной слободки влад^ню ему, п. Корновічу, н іхто жадной 
не чинилъ перешкоды.

Дань в Батуриігі декаврія 18 д. 1694 року.
7вишъменованний гетманъ, рукою власною* 6.
Обозний полъковий стар. Афанас Есимонтовский.
Судіа пол. старод. Николай Ханенко.

РДАДА. -  Ф. 248. -  Оп. 1. -  Спр. 1813. -  Арк. 91. Копія.
ЦДІАК. -  Ф. КМФ-7. -  Оп. 2. -  Спр. 29. -  Арк. 91 зв. Мікрокопія.
Опубліковано:  Генеральне слідство про маєтності Стародубського полку // Український 

архів. -  Т. 1. -  С. 91.

а Варуемт -  написано по затертому.
6 У копії праворуч у колі дописано: М істо  печати реймснтарской.
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1695 рік

№ 227
1695, січня 10. Батурин. -  

Універсал Івана Мазепи про надання 
Київському Петропавлівському монастиреві прав 

на одержання помірного від збіж ж я на Київському базарі 
та на володіння шинком, який до 1648 року належав 

київським домініканам

П ресвітл ей ш и хь и держ авній ш и х великих государей и царского 
пресвітлого величества Войскъ Запорожских и обоихъ сторонъ Днепра, 
гетманъ Іоанігь Мазепа.

Их же царского пресвітлого величества Войска Запорожского всій 
старш ині и черні, а особливе пану полковникови кіевскому зо всею его 
полковою старшиною, сотникови кіевскому, атаману городовому, войтови, 
бурмистромъ и всему майстрату тамошному и кождому, кому о томъ відати 
належит симъ нашимъ універсаломт ознаймуемъ. Ижъ прекладалъ нам, 
гетманови, желаніе свое ясне в Богу преосвященный его милост отецъ Кир 
Варлаамъ Ясинский, православный архиепископъ митрополит Кіевскій, 
Галицкий и всеа Малыя России панъ и пастыр нашъ, просячи о тое: абысмо 
властію нашею рейментарскою для вспартя скудостей катедралных, а най- 
барзій для вспоможеня д іл т  церковного, якое з костела Доминиканского 
каменного пастырского его милости тщагпемъ побожнымъ, усердіемт и 
святобливою ревностно знацне строится и в всеконецное приходит совер
шенство, яко тех для препитанїя законпиковъ, также живучих и повседневное 
набожество церковное ку помноженю хвалы Божой отправуючих, надали его 
милости приход пашенный на рынку м іста кїевского з помірного належачий. 
Поневажъ теды з певных свідителствт дается достовірно відати, же той 
доход помірньїй здавна за полской еще державы, костелу тому домини
канскому вічньїмь наданемъ и правомъ належалъ, прего и мы, гетманъ, міючи 
по милости Божой и по монаршомъ их царского пресвітлого величества указу 
совершенную моцъ и владзу належатым в Малой Россїи исправляти порядки 
и ведлугъ слушности, кому годно чинити наданя, а почитаючи заслушную себі 
и ни в чомъ не противную р іч ь  поважное ясне в Богу преосвященного его 
милости отца архієпископа митрополита кїевского жадане давнимъ правомъ
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согласуючее надаємо его милости той приход помірний на рынку м іста  
Кїевского от  пашень продажных отбираючихся, позволяючи его милости 
заразъ оный одобрати в свою моцъ и владзу и якъ хотіти оный же употребляти 
ку выхованю и выживленю законниковъ при церкви з костела преділаяной 
зостаючих. Але бы рейменту гетмана Богдана Хмельницкого тот  приход 
помірньїй отдания былъ где индея не сподіваючися абы з того войною 
разоренною костела Доминиканского, коли была церковь еднакоя, кды тепер 
блачестно ревностнымъ их царского превсітлого  величества указомъ и 
милостивымъ монаршимъ иждивенїемь, а его милости о лда митрополита 
кїевского усерным тщашемъ тамтой косгел ь на церковь святого первоверхов
ного апостола и святого праведного человека божїя ест перестроенъ, где и 
законниковъ болшъ десяти для повседневного набоженства церковного 
мешкают, теды по самой слушности тоея помірное пашенное на первобытное 
свое місце до церкви з костела доминиканского в большую имени господня 
честь и славу переділной возвращаемъ, позволяючи тамъ же при той церкві 
для лучшого законниковъ удоволство визнаня рекомий доминикане мівали. 
А то все чинимъ м іти  поневажъ и за держави полской, яко люде старинные 
достовірно посвідчают, домъ свой шинковый законники римского вызнаня 
рекомый доминикане мівали. А то все чинимъ, фундуючися на давныхъ правах 
и наданях, которых яко не хочемъ жаднимъ разоряты способомъ, гакъ повагою 
сего універсалу нашего рейментарского приказуемъ, абы ясне в Богу 
преосвященному его милости отцу Арменну митрополиту кіевскому в владішо 
того помірного пашенного приходу нихто з старшини войсковой и черні 
найбарзій з майстрату кїевского наяменшой не важилъся чинити перешкоды 
под срокгимъ войсковимъ каранемъ366.

Дань в Батурині генваря 10, року 1695.
Звышменованный гетман, рукою власною.

На арк. 2: Universal Hetmanski па pominie paszenne у па szynky z 1695. 
Петропавлівському монасть/рояі кіевскому, а бывшему Доминиканскому.

Універсаль на помірное пашенное и на шинк. Року 1695.
С 1695 года по 1816 -  121 год Универсалъ о Петропавловской церкві, дабы 

костел был упразнен, гетмана Іоана Мазепы.

Київський Печорський заповідник, Колекція Києво-Печерська лавра. -  А. -  № 120. Оригінал.
ЦДІАК України, Ф. 1407. -  Оп. 4. -  Арк. 1-, 2. Фотокопія з оригіналу.
Там само. -  Ф. 59. -  On. 1. -  Спр. 127. -  Арк. 12. Копія.
Там само. -  Ф. 1235. -  On. 1. -  Спр. 1247. -  Арк. 18-21. Копія з копії.
IP НБУВ. -  Ф. ДА/216 II. Копія.
Там само. Ф. І, 438/430с. -  Арк. 51-53. Копія.
О п у б л ік о в а н о :  Болховитинов Евгений. Описанание Киево-Софийского собора и 

Киевской иерархии. -  С. 147-149.
Сборник материалов для исторической топографии Киева и его окресностей. -  Отд. 3. -  

С. 121-122.-№ 63.
Частково опубліковано: Закревский Н. В. Описание Киева. -  Т. 2. -  с. 593-594.
Маетность занимаемая Киевской духовной семинарией // Киевские епархиальные ведомости 

-1 8 6 3 .-№ 9 .- С .  12.
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№ 228

1695, січня 11. Батурин. - 
Універсал Івана Мазепи війсковому товаришеві 

Ьанові Лісницькому на село Милюшки

Пресв'ЬтлЪйшихъ і державн'кшихъ ихъ государей ихъ царского пре
світлого величества Войска Запорозского 1оанъ Мазепа, гетманъ.

В с ім ь вобецъ и кождому з особна би о томъ відатьі надлежзало, меновите 
пану полковнику миргородскому, старш ині полковой и всему старшому и 
меншому у полку того товариству, також ъ и вой тові миргородскому з 
майстратовимы и зо всіми мещанами тамошнимы симъ нашимъ ознаймуемъ 
універсалом^ ижъ просилъ насъ панъ 1ванъ Лесницкій, товаришъ войсковій 
о надане села М илю ш окъ на вспарте господарства своего в полку 
Миргородскомъ будучого, которое держалъ в особласти своей братъ его 
небожчикъ Данило Лесницкий, а прежде того небожчикъ отецъ ихъ 
Лесницкій, тое ж  помянутпое село м'Ьвалъ в своемъ завідованю, мйючи ми теди 
его пана Лесницкого в респекті нашомъ, а барзе для таковой причини, же есг 
згоденъ до услугъ войскових, позволяем до ласки войсковой помянутное село 
Милюски міти в своей поссесій и завідованю, і як с то го села войтъ з громадою 
тамошнею, аби належитое ему, Лісницкому, отдавалъ послушенство, окроме 
козаковъ, которихъ ц іл о сг  бути повинна и волност ни в чом ненарушена. 
Відаючи теди о таковомъ, ведлугъ вол і нашой наданю, абы панъ полковникъ 
миргородскій з старшиною полковою и товариство тамошное не чинили 
прешкоди ему, Лесницкому, в уживаню того села, зо всіми приналежностми і 
не збороняли давашо належитой повинности симъ ун'Ьверсаломъ нашимъ 
варуемъ.

Данъ з Батурина, декаврія 11 дня 1695 року.
гвишменованній ге гмапъ рукою власною.

На арк 31 зв. : №  14 универсалъ (въ копій) гетмана Мазепы, коимъ 
пожаловано полковнику Ивану Лесницкому село Мелюшки, Въ 1695 году.

ІР НБУВ -  Ф. I. 50534 (Лаз. 4. -  Арк. 30-31. -  № 14). Копія.

№ 229
1695, лютого 3. Лохвиця. -

Універсал Івана Мазепи чигирин-дібровському сотникові 
Яремі Іляшенкові на село Гусине “до ласки войсковой”

П ресвітл іш и х  и держ авніш их великих государей их царского пре
світлого величества Войска Запорозского гетман Иоан Мазепа.

Ознаймуем симъ нашим універсалом кождому, кому би колвек о тому 
відати  належало, а особливе пану полковникові лубенскому, старшині
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полковой и всему старшому и меншому того полку товариству, ижъ рес- 
пектуючи ми на уставичній праці п. Яреми Иляшенка367, сотника чигирин- 
дубровского, котории он, будучи в пограничном городі всегда чуле и зичливе 
отправует, надаємо ему до ласки нашой войсковой селце, прозиваемое 
Гусиное368 уво уезді Чигирин-дубровскомъ369 лежачое, позволяючи от людей 
тамошних посполитих (:кроме Козаков:) отбирати послушенство и повинности 
ку въспартю домових его потребъ. Зачим міти  хочем и приказуєм, аби ему п. 
Яремі Иляшенкові, сотникові чигириндубровскому, н іхто зъ старшини и 
черни во втладінню того селца жадное не чинил перескоди.

А войтъ селца оного зъ тяглыми людми, жеби ему во всемъ, якъ слусност 
несетъ повиновалися.

Дан въ Лохвици370, року, 1695 февраля 3-го.
Звишменованний гетман, рукою власною.

ІР НБУВ. -  ф. I. 2814. -  № 139. Копія з заголовком: Съ представленных отъ значкового 
товариша Семена Кириловича двоихъ гетманскихъ универсалов и одной высочайшой грамоти. 
Копій.

РДАДА. -  Ф. 248.-О п. 1 .-С пр. 1810. -А рк. 61. Копія.
ЦДІАК України. -  Ф. КМФ-7. -  Оп. 2. -  Спр 11 .- Арк. 61. Мікрокопія.
Там само. -  Ф. 1235. -  Оп. 1. -  Спр. 1263. -  Арк. 165-167. Копія.
Опубліковано:  Генеральне слідство про маєтності Лубенского полку // Український 

архів. -  Т. 4. -  С. 58-59.

№ 230
1695у лютого 8. Батурин. -

Універсал Івана Мазепи про підтвердження села Ржавець 
за дружиною колишнього прилуцького полковника 

Івана Стороженка та її сином Андрієм

1хъ царского пресвітлого величества войска Запорожского гетманъ Івань 
Мазепа.

Ознаймуемъ симъ нашим писанемъ всей старшині и черні Войска ихъ 
царского пресвітлого величества Запорозкого, а особливе пану полковникові 
прилуцкому, старшині полковой, сотникам и кождому, кому колвекъ о томъ 
відати належит, иж яко по прошенію небожчика пана Івана Стороженка371, 
бывшего полковника прилуцкого, надалисмо били оному село Ржавецъ372 и 
позволисмо з млина его власного под м істечком т Іваницею373 на гребл і 
міской стоячою в с іх ь  пожитковъ заживати и от едного кола мучною, а 
другого полкола ступно, же Дациха Мелницка Іваницкой часть на войско 
належную отбірати, респектуючи на его старанній услуги, такъ в трижаншой 
рейментарской обороні и респекті позосталихъ жену его Стороженкову п. 
Марію и сина п. А ндрія Івановича, яко до войсковой служби, м ію чого 
способность, заховуючи, ствержаемъ універсаломт нашим тое надане наше, 
позволяючи имъ помененним селомъ Ржавцами до ласки нашой войсковой 
владіти и з млина ихъ власного в с іх т  пожитков а цацишинъ ихъ полтора колъ
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части войсковое (кроме мелницкое) заж ивати, зачимъ м іти  хочемъ и 
приказуемъ, абы кожднимъ з старшихъ и меншихъ, відаючи о такой волі 
нашой, не важился преречоной п. Староженковой и синові ей п. Андріеви в 
владаній тимъ селомъ Ржавцями и в отбиранию розмірових (яко вижей 
наменило) приходовъ чинити жадное перешкоди, войтъ засъ оного села з 
посполитими людми (опрочъ козаковъ), жебы имъ належитое отдавали 
послушенство особливо приказуемъ.

Данъ в Батурині, февраля 8, 1695 року.
2вишменованній гетманъ, рукою власноюа.

К сей копій универсалу сотникъ Ічинский Григорій Стороженко руку при- 
ложилъ.

С подленнимъ ун^версаломъ сводилъ Федор Яленковский, писар полковий 
прилуцкий.

РДАДА. -  Ф. 248. -  Оп. 1. -  Спр. 1811. -  Арк. 115, 115 зв. Копія.
ЦДІАК. Ф. КМФ-7. -  Оп. 2 .-Спр. 17.-А рк. 115, 115 зв.

№231

1695, лютого 23. Лубни. - 
Універсал Івана Мазепи 

Лубенському Мгарському монастиреві 
на осадження людей під Ковжижою

1хъ царского пресвітлого величества Войска Запорозького 1оанъ Мазепа, 
гетманъ.

Пану полковникові полтавскому, сотникові великобудискому, атаману 
городовому, войтови и вс ім т  тамошнимъ такъ товариству, яко и посполитимъ 
людемъ озънаймуемъ, ижъ по прошенію превелебного въ Богу отца Ігнатія 
Горбачевъского, ігумена святоспаского Мгарского зъ братією, позъволисмо на 
мъ  въласной монастирской зем лі купленой, под Ковъжижею374 зостаючой, 
людей посадити волнихъ столко человіка, насколко зем ьл і тоей монастир- 
ской будетъ, для помочи ихъ хутору потребной. Въ чомъ абы имъ отцу, 
игумену, и всей братіи мгарскимъ нихто не важилъся чинити перешкоды, пилно 
упоминаемъ и приказуемъ.

Данъ въ Лубнях, февъруар1я 23, 1695 року* 6 *.
Звьшгьменованній гетманъ, рукою власною8.
РДАДА. -  Ф. 248. -  Оп. 1. -  Спр. 1810. -  Арк. 95. Копія з заголовком: універсаль Іоанна

а Ліворуч вд підпису в колі написано: М істо  печати гетманской.
6 У копії дописано: Въ подлинномъ тако подписано.
в У копії дописано: М істо  печати рейментарской.
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Мазепи гетмана позволітелній на рруптъ монастирскомъ или землі купленной Ковжыжю, 
зостаючой людей садити.

Опубліковано:  Генеральне слідство про маєтності Лубенського полку // Український 
архів. -  Т. 4. -  С. 81-82.

№ 232-233
1695, березня 4. Батурин. -

Універсал Івана Мазепи про підтвердження містечка Шишки 
з селом М атяшівського за дружиною колишнього 

значкового товариша Данила Лісницького

П ресвітлійш их и держ авнійш ихт великих государей ихъ царского 
пресвітлаго величества Войска Запорожского гетманъ 1оанъ Мазепа.

Ознаймуемъ симъ нашимъ універсаломт всей старшині и черні Войска 
ихъ царского пресвітлого величества Запорожъского, а особливе пану пол
ковникові миргородскому, полковой старшині, согникомъ, атаманомъ и всімт>, 
кому би колвекъ відати належало, ижъ міючи мы в особливомъ респекті 
нашомъ значние ронение услуги въ Войску Запорожскомъ небожъчика пана 
Данила Лесницкого, значного товариша войскового, яко надалисмо били за 
живота его ему ж ъ на въспартъе господарства містечко Шишакъ з селом 
Матяшовкою въ спокойное заживаня, такъ и тепер на прозбу позосталой жени 
его небожчика Лесницкого и синовъ до услугъ войскових способнихъ, яких и 
од свого взялисмо оборону, заховуемъ тое містечко зъ прореченнимъ селомъ 
Матяшовкою, при оной паней Леспицъкой, якое наше тих местечка и села 
наданъе симъ нашимъ унЬверсаломъ ствержаючи, пилъно черезъ оний 
приказуемъ, аби ж и тел і містечка Шишаку и села Матяшовъки, тяглие люде 
по прежнему обикновенію належитое опой паней Леспицъкой отдавали 
послушенство. Тут же варуемъ пилно, аби н іхто з старшини и черні полку 
Миргородского оной паней Лесницкой въ заживаю тихъ містечка и села, и 
въ отбираню зъ тяглих людей повинности жадной не важился чинити 
перескоди, а хочай би хто ім іл т  якую претенсию до оной паней Лесницкой, 
аби не у суду полкового, лечъ у суду нашего войскового Енерального шукалъ 
себі на тое управи.

Данъ в Батурині, марта 4 дня 1695 рокуа.
Звишъменованний гетманъ, рукою власною* 6.

Въместо матки моей по ей веліиію Демянъ Лесницкій.
С подленним сводил писар Дмигръ Василев тр.
Полковникъ миргородский Павелъ Апосголъ.
РДАДА Ф. 248, Оп. 1. -  спр. -  Арк. 154. Копія.
ІР НБУВ. -  Ф. I. -  8476. -  Арк. 199-200. Копія.
Опубліковано :  Труды Полтавской ученой архивной коммиссии. -  Вып. 9. -  С. 167-168. -  

№ 10.

а У рукопису дописано: Въ подлинном подписано гако.
6 Праворуч від підпису в колі написано: М істо  печати рейментарской.
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№ 234
1695, березня 15. Батурин. -  

Універсал Івана Мазепи Іванові Забілі 
з дозволом на грунті Остапівському з млином 

під містечком Короп осадити слобідку 
з десяти чоловік

Ихъ царского пресвітлого величества Войска Запорожского гетман 1ванъ 
Мазепа.

Ознаймуемъ симъ нашимъ універсаломь пану полковникові ніжинскому, 
старшині полковой, сотникові короповскому, атаману городовому и войтов^ 
тамошнему и всім ь, кому колвекъ о том відати належит, ижъ просилъ насъ 
панъ Иванъ Забіла о позволение до власного своего кгрунту, прозиваемого 
Остаповского з млином под містом Коропомъ положеном будучим человіка 
з десятокъ, якій бы лучилися, принявши слободкою осадити, а то для лучшое 
в господарстві его потреби и вигоди, а найбарзій для ратунку там же будучое 
греблі, теди мы по тому его, Петра Забільї, службу, до которое и его, видячи 
способность, даємо сей нашъ листъ, позволяемъ до мененного грунту именно 
десят человіка осадити, однакъ не тихъ, которій маючи в м іс т і , албо в якомъ 
сел і осідлости и спродавши оній, мілби туди на жите приходити, але тих 
волочахся, як ій  жадных осідлостей у себе нігде не мають в томъ, теды 
осаженю таковихь людей и владінию оних аби ніхто з старшини и черни ему, 
пану Ивану Забіли, наименшое не важился чинити перешкоди и трудности, 
пилно варуемъ.

Дань в Батурині марта 15, 1695 року.
Звишь именованний гетмань рукою власноюа.
З подленнимь читаль войсковий товариш Данило Бутович.

ЦДІАК України. -  Ф. 51. -  Оп. 3. -  Спр. 18302. -  Арк. 10. Копія.

№ 235
1695, квітня 15. Батурин. -

Універсал Івана Мазепи ніжинському полковому писареві 
Іванові Піроцькому на село Вересоч 

і хутір Красилівський

ПресвЄтлЄйішіхт и державнкишихъ великихъ государей ихъ царского 
пресвкетлого величества Войска Запорожского гетман 1оанъ Мазепа.

Ихъ же царского пресвЄтлаго величества Войска Запорожского пану 
полковнику нежинскому, старшине полковой, сотникамъ, атаманомъ, тутъ

а Ліворуч від підпису в колі написано: МЬсто печати гетманской.
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тежъ всякой старшині и черні и кождому, кому би колвекъ о томъ відати 
надлежало, симъ нашимъ ознаймуемъ універсалому ж ъ супліковалт до насъ 
панъ 1ванъ Пироцкій375, писаръ полковій н іж инскій , просячи, абисмо 
потвердили ему нашимъ універсаломт село Вересочъ376 з приналежностями 
и з млинами в уезді Н іж инскомт лежачое, и хутор, в се л і Красиловці377 
будучой, с килканадцятма подсусідками, при немъ осілими. На якое село зъ 
млинами и на хуторъ з тими ж ъ подсусідками, при немъ будучими, показовалъ 
намъ писма, от полковника ніжинского Стефана Забіли себ і даний. Теди, 
респектуючи мы, гетманъ, на его пана Івана Пироцкого, писара полкового 
нежинского, зичливіи и працовитіи, в Войску Запорож скомъ в полку 
Ніжинскомт ронячіися услуги; а хотячи его и в далній часъ до такових же 
приохотити, вілисмо з канцелярій войсковой нашой видати ему сей нашъ 
універсалу которимъ такъ село оное Вересочъ зо всім и , до его при
належностями, особливе з млинамы; яко и хуторъ, в Красиловці будучій, з 
кгрунтами, к нему приналежними и подсусідками при немъ осілим и, 
потвержаемъ, позволяючи ему селомъ онимъ спокойне владіти и от людей 
посполигихъ послушенство И ПОВИННОСТЬ И 3 млиновъ всякіе пожитки 
отбирати, и хуторъ, в Красиловці будучій, з людми, килко ихъ есть, под
сусідками в области своей держати ненарушно. Відаючи теды о таковой вол і 
нашой рейментарской, абы нихто в томъ всемъ и старшини и черні найменшой 
не важился чинити ему, пану Івану П іроцкому, п и сар еві полковому 
ніжинскому, перешкоди; а люде посполитіе в сел і Вересочи и власномъ его 
хуторі аби ему отдавали всякое послушенство и приналежитіе свои тягліе 
обиклости, окромъ Козакову пилно м іти  хочемъ и рейментарско приказуемъ.

Данъ в Батурині, апреля 15 дня 1695 рокуа.
Звишьменованій гетманъ рукою власною.

РДАДА. -  Ф. 2 4 8 -Оп. І .-с п р . 1814.-А рк. 169-170. Копія.
ЦДІАК України. -  Ф. КМФ. -  Оп. 2. -  Спр. 34. -  Арк. 169-179. Мікрокопія.
Опубліковано: Генеральное следствие о маетностях Нежинского полка. -  С. 145-146.

№ 236
1695, травня 9. Батурин. - 

Універсал Івана Мазепи новгородському протопопу
Офанасієві Зарецькому на куплений ним плац у  Новгородку

1хъ царского пресвітлого величества Войска Запорозкого гетман loan 
Мазепа.

Ознаймуемъ симъ нашимъ універсаломт всей старшині и черні Войска 
их царского пресвітлого величества Запорозкого, а меновите пану полков
никові стародубовскому, старшині его полковой, обозному, судй, писареві, 
асауломъ, сотникомъ, атаманомъ городовимъ, войтомъ, бурмистромъ и

а Далі в тексті дописано: в копій пишет.
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кождому, кому колвекъ о томъ видати належи г, ижъ презентовал намъ, 
гетманов^, пречестний в Богу господинь отець Афанасий гаруцкий, протопопа 
новгородский записные писма міскіе стародубовского уряду и новгородского 
з подписом рукъ урадовихъ и притисненнемъ к печатей на пляцъ купнимъ 
способомъ маючих в м іс т і  Новгородку од ясне в Богу преосвященного его 
милости господина отца Феодосія У гладкого, архиепископа черниговского 
новгородского; за чимь просил и нашого гетманского на тот же купний пляцъ 
потвержательного себ і универсалу, за которымъ бы моглъ в томъ пляцу 
своемъ моцнішое и спокойнісое м іти  владініе. Теди мы, гетман, давши его, 
пречесного в Богу господина отца Афанасія Зарутцкого протопопи нов
городского прозбі місце, даємо ему сей універсаль нашъ ствержаючи, и 
варуючи, абы ніхто в томъ его пляцу купъномъ, такъ з старшини и черні, яко 
тежъ и з духовных особь не важился наимешное чинити перескоды и жадного 
затруднения в потомьніе часы.

Дань в Батурині 9 мая 1695 року.
Звышменованный гетман, рукою власною

Помітки: На арк. 1 внизу: С. 1495 года по 1856 год 355 лет.
На арк. 2 зв.: На двор Міский Нов.

Чернігівський історичний музей. -  Колекція -  Інв. № Ал. 50/9/20
Інв. № М. Т. 116 Р. Оригінал.
ЦДІАК України. 1407: Оп. 4 -  Спр. 21. -  Арк. 1. Фото з оригіналу.
О п у б л ік о ва н о :  Сіверянський літопис. -  1998. -  С. 36. -  № 24.

№ 237
1695, червня 16. Табір під Переволочною. - 

Універсал Івана Мазепи 
Київському Софійському монастиреві 

на село Комарівка

П р есв ітл іш и х ь  и держ авнійш ихь великихъ государей их царского 
пресвітлого величества Войска Запорожского гетманъ Іоань Мазепа.

В с ім ь  вобецъ и кождому зособна, кому бы о томъ відати належить, а 
меновите ихъ царского пресвітлого величества Войска Запорозкого пану 
полковникови ніжинскому, обозному, суди, Писарєви, асауломъ полковымъ, 
сотником, атаманомъ и всему старшому и меншому того полку товариству, 
такъж е войтови ніжинскому, бурмистром и всемъ в томъ майстраті най- 
дуючимся особамъ симъ нашим ознаймуемъ писанемъ, ижъ поглядаючи мы на 
зветш ілость и за давностю часу значніе руйны катедральной престолной 
церкви митрополій Киевской, Галицкой Святой Софій, которая не можетъ 
прийти до первого совершенства и оздобы, же маетности от благочестивих 
фундаментовъ наданыие, на томъ боку Д ніпра знайдуючися, отойшли в 
область заграничной власти. А уважаючи горливое тщеніе около оной и 
приліжное попеченіе, которое уставичне ронить ясне в Богу преосвященный
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его милость господинъ отецъ Варлаамъ Ясинский архиепископъ метрополии 
Кіевский, Галицкий и всея Малыя Россій, надаемъ село Комаровку378 в ключу 
ИЬкинскомъ лежацое, емуа ясне в Богу преосвященному его милости гос
подину отцу метрополий Киевскому пану и пастиреви нашему, которое мТзлъ 
блаженное памяти преосвященный святител архидонский отецъ Мелетий в 
своей области з наданя бывшого пана гетмана антецессора нашого и войсковое 
ласки, а надаемъ зо всЪми до него приналежностями, з полями и сіножатьми 
приличними. Прето ж ъ села того тяглие и посполитие люде, абы своею 
громадою з войскомъ той особ'Ь отдавали належитое послушенство, которого 
ясне в Богу преосвященний его милостпанъ и пастир на дозорствЪ постановити 
изволить. Реестровихъ зас козаковъ, в томъ сел'і мешкаючих, волности абы 
не нарушена была, яко того рейментарско перестерегаемъ, такъ абы помянутая 
старшина жадной не чинила перешкоды в уживаню з того села добръ и 
приходовъ, сымъ ун^версаломъ надателным варуемъ и приказуемъ.

Данъ в таборі под Переволочною іюня 16, 1695 року.
Звышменоваянии гетман рукою власного.

На арк. 2 зв.: УнЪверсалъ на село Комаровку, року 1695. №  4.
По архиву №  1893.

ЦДІАК України. -  Ф. 129. -  Оп. 1. -  Спр. 4. -  Арк. 1-2. Оригінал.
Там само. -  Ф. 1235. -  Оп. 1. -  Спр. 1247. -  Арк. 22-24. Копія.

№ 238
1695, вересня 11. Батурин. - 

Універсал Івана Мазепи синові галицького полковника 
Михайла Бороховича Максимові Бороховичу 

на село Будища з присілком Троянівка, 
млини і війскові частини у  млинах

Пресв'Ьтл'Ьйшихъ и державн'Ьйших великих государей ихъ царского 
пресвітлого величества Войска Запорожского гетманъ 1оанъ Мазепа.

Ихъ же царского пресвітлого величества Войска Запорожского всей 
старшині и черігі, а особливе господареви замку нашего Гадяцкого и кождому, 
кому о томъ видати належить, озпаймуемъ; иж докладалъ намъ панъ Михайло 
Бороховичъа, полковникъ гадяцкий, же он, зъ своего къ дТзтямъ своим 
отческою усердія, старшому своему сыну пану Максиму на заводъ его нового 
господарства уступилъ села Будигцъ379 и просюлка Трояновки380, въ уездЪ 
Лютенскомъ будучихъ, и розмеровихъ частей войсковихъ отъ насъ себ'Ь 
наданнихъ въ млинахъ двохъ, прозиваемихъ Хведяковскихъ, в томъ же 
присюлку Трояновціз, на рЪчщЬ Груїгі, о чтирохъ колахъ стоячихъ, такъ же

а Слово “ему” написано над рядком.
3 Праворуч на полі написано: Бороховичу на Будища и Трояновку.
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и млина ку Пленного о чтирохъ колахъ, на реці П слі, на греблі Лютенской 
будучого, якое то село и просюлок, въ млинах онихъ Хведяковскихъ тии части 
войсковіе и тотъ млинъ, власнимъ коштомъ его купленний, яко нашимъ 
універсаломт зъ ласки нашой войсковой ему, пану полковникові, надани, такъ 
и поважного ихъ царского пресвітлого величества жалованною монаршою 
грамотою потвержение и просилъ насъ, гетмана, абысмо тотъ его отческій 
уступъ предрецоному синові потвердили нашимъ рейментарскимъ універ- 
саломъ. А такъ мы, гетманъ, давши у себе м істц е  предречонного пана 
полковника въ той м іре до насъ занесенной прозбі и респектуючи на его къ 
намъ зичливость и на значеніе въ Войску Запорожскомъ годніе услуги, до 
которихъ и въ сину его видячи пристойную способность, симъ нашимъ 
універсаломт ствержаемъ тий у ступленій села Будища и присюлок Трояножу 
з всіми до нихъ призвоитими належностями и оній части войсковіи, и тотъ 
купленній млинъ, позволяючи ему, пану Максиму, до ласки войсковой, такъ 
тимъ селомъ и присю лкомъ в л ад іти  и всякіе отъ  людей тамешнихъ 
посполитих отбирати послушенство, и оними частями войсковими, и тимъ 
купленнимъ млиномъ пожитковати, якъ его отецъ тимъ вс ім т  владіль и 
пожитковалъ, въ чемъ всемъ абы ему, пану Максиму, нихто з старшини и черні 
не чинилъ перешкоды; а войтъ съ посполитими людми (опрочъ козаковъ) того 
села и присюлка абы ему во всемъ повиновалися и должную повинность 
отдавали, м іти хочем и повагою сего універсалу нашего приказуемъ.

Данъ въ Батурині сентября 11 дня, року 1695.
Звишъ менованній гетман рукою власною.

К сей копій до вірност сходства с подліним універсаломт владілиця 
Татияна Максимова Болоховича, а вместо ей по ее велению дворовий ея ж 
человікт Андрей Ж аф тар подписался, а подленний універсалт владілица к 
себи приняла.

Сводилъ с подлегшим універсалом писар полковий гадяцкий 1ванъ 
Ситенский.

РДАДА. -  Ф. 248. -  Оп. 1 .-С пр. 1809. -  Арк. 215-216. Копія
ЦДІАК України. -  Ф. КМФ-7 -  Оп. 2. -  Спр. 9. -  Арк. 215-216. Мікрокопія.
О п у б л ік о в а н о :  Генеральное следствие о маетностях Гадяцкого полка. 1729-1730. - 

С. 25-26.

№ 239
1695, жовтня 8. Батурин. -  

Універсал Івана Мазепи Федорові Григоріойвичу 
про дозвіл завести шинки горілчані 

в селі Світильне

Ихъ царского пресвітлого величества Войска Запорозкого гетманъ 1ванъ 
Мазепа.

Ознаймуемъ симъ нашимъ універсалом^, пану полковникови кіевскому, 
сотникови гоголювскому, атаманови городовому, и войтови тамошному и кому
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колвекъ о томъ видати належить, ижъ позволисмо пану Федору Григоріевичу 
в селі; Світилномт381, якое з респекту нашого гетманского до ласки войсковое 
ему надано за отложенем рати до скарбу войскового шинки горілчаній и 
тютюнніи в зуполномъ своемъ заведование міти. А такъ м іти хочемъ и пилно 
приказуемъ, абы нихто якъ з козаковъ, такъ и посполитих жителей тамошнихъ 
не важился ему, пану Федорови, в держание тихъ шинковъ найменшой 
перешкоды чинити, а особливе варуемъ, жебы якъ панъ полковникъ, такъ з 
межи старшини полковое жаденъ не см іл  и не важился в тое село гор ілокт 
своихъ на вишникъ впроважати под срокгымъ каранемъ войсковимъ. А онъ 
панъ Федоръ маетъ и повиненъ будетъ з свого села належитую рату до 
войскового скарбу тутъ в Батурині тепер и в пришлии часи отдавати, абы теды 
воля наша в семъ ли сті выраженная ненарушне била захована.

Данъ в Батурині октовріа 8, року 1695.
Звишъ менованный гетман, рукою власною.

Mazepiana in the Harvard Manucript collection (1691 -  1709) Bohdan 
Struminskyj. -  Offpitend from Harvard library bulletin. -  volume XVIII Number I. 
January 1980. -  S. 71, 73, na s. 72 фото з оригіналу -  №  III

№ 240
1695, жовтня 27. Батурин. -  

Універсал Івана Мазепи понорницькому сотникові 
про заборону приймати в козаки 

монастирських підданих

Их царского пресвітлого величества Войска Запорозкого гетман Иван 
Мазепа.

Вам, сотникови понурницькому, атаманом сел и маетностей архимандрии 
новгородской ознаймуем, иж дошло нам відати, що з тяглости в козацтво 
почали силомуцъ тиснутися поддании маетностей преречоной архимандрии 
новгородской, по тому же вы им велми поблажаете, о чом засилаючи ми вам 
умыслным сым нашим універсалом приказуєм, абысте не важился такових 
тяглых людей в козацтво приймовати, кды ж не толко наш войсковий приговор, 
але й монарший их царского пресвітлого величества указ того забороняет, абы 
никого з козацтва в тяглость, а з тяглости в козацтво не приймовано. А если 
бысте над сей заказ нас важился тих подданних архимандричих к се б і в 
козацтво приймовати, то не толко на чести, але и на здоровю своем будете от 
нас сурово караны.

Дан в Батурині, октовриа 27 д[ня], року 1695.
Звишменованний гетман, рукою власною.
КЦАДА, Монастирські справи. -  N" 2506 -  Арк. 1. -  Оригінал.
Збірка документів М. Ткаченка, № 158.
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№241
1695, грудня 3. Батурин. -

Універсал Івана Мазепи прилуцькому полковому судді 
Іванові Носу на село Щ урівка в Іваницькій сотні

Их царского пресвітлого величества Войска Запорозкого гетманъ 1оанъ 
Мазепа.

Ознаймуемъ симъ нашимъ універсаломь всей старшині и черні полку 
Прилуцкого, а особливе сотникові Іваницькому, атаманови городовому и кому 
колвекъ о томъ відати належить. Ижъ просил насъ панъ Івань Носъ382, судіа 
полковий прилуцкий о надане и потвержене села Щуровки383 в сотні Іваницкой 
лажачого, а показовалъ намъ и листь пана полковника прилуцкого на тое 
селце се б і данний. Теды мы, респектуючи на его услуги здавна в Войску 
Запорожскомъ роненіе, выдаемъ ему сей нашъ потвержателний універсал, 
позволяючи онимъ селцемъ владіти  и всякій повинности з тяглых людей 
тамош ных отбирати. Тилко тое варуючи, абы з козаковъ в том сел'Ъ 
мешкаючихъ и в р еєстр і войсковомъ найдуючихъся и военное службы 
пилнуючихъ, жадного не потягалъ до подданства. Відаючи теды кождый о 
такой вол і пашой, жебы ему, помеленному пану Івану Носу, судий полковому, 
в заживаню того селца и в одбираню з него приходячих повинностей и 
послушенства не важился жадной чинити перешкоды, о гое пилно приказуєм. 
А войтъ з посполитими людми абы ему, пану Івану Носу, належитую отдавали 
повинность и послушенство.

Дань в Батур[ині], декаврія З, року 1695.
Звишъ менованний гетман рукою власною.

Примітка на арк. 57 зв.: 1723 року декавріа 1 д[ня] з сего універсала в єнер. 
в канцелярій взять списокь рукою державци.

ІР НБУВ -  Ф. І, 50930 (Лаз. 6 /3 .-Арк. 56-57). Оригінал.
ЦЦІАК України. - 5 1 . -  Оп. 3. -  Спр. 4848. -  Арк. 2 зв. Копія.

№ 242
1695, грудня 22. Батурин. -  

Універсал Івана Мазепи
Чернігівському П ’ятницькому жіночому монастиреві 

з дозволом побудувати одну кліть на Білоуській греблі 
поруч з кліттю  Чернігівською Єлецького монастиря

1хъ царского пресвітлого величества Войска Запорозкого гетманъ Иоанъ 
Мазепа.

Всей старшині и черні Войска ихъ же царского пресвітлого величества 
Запорозкого, а особливе папу полковникові черніговскому, старшині 
полковой, сотникомъ, атамаиомъ и всему значному и меншому полку
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тамошнего товариству симъ нашим ь ознаймуемъ писаниемъ, ижъ супл Ьковалы 
до насъ законници монастиря дйвичого свято Пятницкого Черниговского, 
бисмо позволили имъ на греблі БФлоуской в кгрунтахъ ихъ власныхъ лежачой 
коштомъ и стараниемъ небожчика пана Полуботка сипанной, за построениемъ 
едной клетки, а на монастиръ архимандритский Елецкій ЧернФговскій 
легкованій о тегожъ небожчика построить и себЪ клетку при той же скринФ, 
при которомъ прошеній своемъ просили насъ, гетмана, и о померковане межи 
в Богу превелебнимъ отцемъ Іоанномь Максимовичемъ, архимандритомъ 
Елецкимъ Черниговскимъ и межи собою законницами обители святой свято 
Пятницкой дФвичой, жебы не было по построеній той клетки в мливе якой 
кривды и ущербку в отбиранию розмЬровъ; и гди ж ъ  и того часу якъ 
небожчикъ панъ Полуботокъ памятную сипалъ греблю усумнФвался, же добръ 
лежачихъ обытели святой Пятницкой д Ьялася усма и пожитковъ належачихъ 
уменшене. А такъ принявши мы оныхъ законниць за слушную супліку, 
позволяемъ имъ на вышреченной гребл і построите клетку и при той же 
скрині, чинячи межи оними обытелмы святими ободвома з разсуждения 
нашого гетманского такое помиркование, абы толко ж ъ било и в едной кл'Ьтц'Ь 
колко и в другой без перевишаня и жеби ровное под часъ завозов было в 
ободвохъ клетках мливо без жадного едны другимъ подступства; а гребля 
повинна направлятись з ободвохъ с горонъ святыхъ обытелей ровною працею 
и коштомъ без жадного междособного уближненя и утеснения, якое наше 
позволение будовать знова кл Ьтку помянутимъ законницамъ и помиркование 
межи ободвома святими обытелми, вишиописанное симъ унФверсаломъ 
етвержаючи, варуемъ того пилно, абы вишреченпая старшына жадной не 
чинила обытели святой Свято-Пя гницкой Черниговской в отбиранию розмір 
всіх частей шкоды и упреждения, под неласкою нашею и войсковимъ 
караннемъ заказуемъ.

Дань в Батурин^ року 1695, декаврія дня 22.
Звишъименованной гетмаггь, рукою власнокУ1.

С подленним читал камнФнармус Лукъян Климов.
ЦДІАК України. -  Ф. 57- Оп. 1. -  Спр. 3. -  Арк. 261. Копія.
Там само. -  ф. 1235. - Оп. 1. -  спр. 1264. -  Арк. 32 зв.-34 зв. Копія.

Праворуч від підпису в колі написано: МЪсто печати.
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1696 рік

№243

1696, січня 2. Батурин. -  
Універсал Івана Мазепи п. Сергію Солонині 

на села Літки, Карпоки і Соболівка

Его царского пресвітлого величества Войска Запорожского гетманъ 1оанъ 
Мазепа.

Ознаймуемъ сымъ нашимъ універсаломь всей старшині и черни Войска 
его царского пресвітлого величества Запорозького, а меновите пану пол
ковнику Кіевскому, сьтарш и ні полковой, сотникомъ, атаманомъ, и всему 
старшому и меншому товариству, войтамъ, бурмистрамъ и всім ь посполитимъ 
людемъ, и кождому, кому бы о томъ відать належало, ижъ яко передъ симъ 
зъ ласки надапя нашего панъ Серъгий Василыевичъ Солонына респектомъ 
услугъ своихъ въ Войску Запорожскомъ ронячыхся съпо[ко]йне держалъ 
селца тры: Л ігки , Карпоки и Соболовку, въ ключу Осътрицкомъ лежачые з 
ыннымы угодіями, гакъ и теперь непремінно тые ж ъ  селца при немъ 
заховуемъ. М іти прето хочемъ и рейментарско приказуемъ, абы жаденъ зъ 
преречоной старшины и черні и ныхто иншиій ему, пану Сергію Солоньїні384, 
въ зуполномъ мененныхъ селецъ владіпню найменшое не чынымъ перешкоды, 
а войтъ з посполитымы людмы въ тыхь селцахъ найдуючийся, кроме козаковъ, 
который пры волностяхъ своихъ войсковыхъ пенарушне мають быты захованы, 
абы вш елякое ему ж ъ , пану Сергыю С олоньїн і, належ итое отдавали 
послушенство, повагою сего нашего універсалу пилно варцемъ.

Данъ въ Батурині, януарыя 2 д[ня]., року 1696а
Звышъимынованний гетманъ рукою6.

Съ подленнимъ свідітелствовали:.
Обозній полковий З Ьновій Борсукъ.
Судія полковій Стефанъ Барановскій; Ясаулъ полковий Федоръ Шумъ.
Полковий хоружій Игиатъ Сумъ.
Хуружій полковій Петро Савенко.

а У рукопису дописано: Въ подлінномь подписано тако.
6 Далі в дужках написано: [М істо войсковой печати]
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ІР НБУВ. -  ф. X, 2815. -  № 142. Копія.
ЦДІАК України. -  Ф. 1235. -  Оп. І .-С п р . 1263. -А рк. 168-170. Копія.
Там само. -  Ф. 57. -  Оп 1. -  Спр. 400. -  Арк. 105. Копія.
Летопись занятий имп. Археографической коммиссии за 1904 г. -  Вып. 17. Згадка.

№ 244

1696, квітня 1. Батурин. -
Універсал Івана Мазепи своєму слузі Іванові Асакаю  
з підтвердженням млина, що в Погарському повіті 

на річці Поперечній, і володіти поселеними там людьми

Его царского пресвітлого величества Войска Запорозкого гетман 1ванъ 
Мазепа.

Пану полковникови стародубовецькому, сотникови погарскому, атаманови 
і всему урядови тамошнему ознаймуемъ, ижъ прекладалъ намъ слуга нашъ 
1ванъ Григориевич Асакаи, же купил собі прошлим временем в Погарском385 
уезді на р іч ц і  называемой Поперечной млинъ з землею до того млина 
прилегліе пахарную і сіножатми, где і людей чоловікь пять мешкають, в чом 
просил нашего потверженїя і над тими присілими людми для покріпленья 
греблі владіти. Мы теди склонившися до его прозбы і респектуючи на его 
къ намъ прислуги сим нашим універсалом тую его куплю ствержаемъ і 
позволяемъ, яко з млина того в с і пожитки на себе брати, так і тими килкома 
человіками, якіе на его плечах купленых пры мльїні сидить владіти і оных 
послусенствъ звичайное отбрати, зачим абы в том всемъ ему, Івану, нихто не 
билъ перешкодою пилно упоминаем і приказуємо

Данъ в Батурині априля 1 д. року 1696а.
Звишъ іменованний гетман рукою власною6.

Свидетельствовалъ
С подленимъ чол канцеляриста Григорей Ицков.
Таков подлінной універсалт по засвидетельствованию комисій принялъ 

и росписался войсковий товаришъ Алексій Суличан.

ЦДІАК України. -  Ф. 57. -  Оп. 1. -  Спр. 137. -  Арк. 590. Копія.

а Далі в тексті дописано: В подленномт подпись.
6 Нижче підпису в колі написано: М істо печати.
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№ 245
1696, квітня 20. Батурин. - 

Універсал Івана Мазепи мглинському сотникові 
Іванові Романовському про підтвердження 

наданих йому грунтів

П ресвітл іш  аго і державнійшого великого государя, его царского пре
світлого величества Войска Запорожского гетман Іоан Мазепа.

Ознаймуемъ симъ нашимъ писаниемъ всім ь въобецъ и кождому, кому о 
томъ відати  потреба, а особливе всему старшому и меншому полку Ста- 
родубовского товариству з посполитими людми, ижъ прибивъши в Батуринъ 
панъ Иванъ Романовский, сотникъ на тотъ часъ будучий мглинский, пока- 
зовалъ нам писмо собі от пана полковника стародубовского на осажене людей 
в кгрунтах его власных купних под Мглиномъ386 над рідкою  Ворониссю 
близко от хутора его жъ, в певномъ ограниченю лежачихъ, ку вспартю госпо- 
дарскому данное, и просилъ насъ, гетмана, жебисмо тие кгрунта потвердили 
ему нашим універсалом и позволили ему на оних осадити людей. Прето мы, 
давши у себе прозби его мийсце, а иле респектуючи на зичливие его ку нам въ 
Войску Запорожскомъ услуги; росказалисмо сей нашъ потверждательний 
у н івер сал ь  на оние кргунъта з канцелярии войсковой ему, пану Івану 
Романовскому, видати, позволяючи столко людей на оних кгрунтах его купних 
ку подпоре господарской своей осадить, колко слушност кажетъ; толко тое 
варуючи, аби на тую осаду з околичних мійсць и сель не билы призвани люде 
и примовании, але волние и оседлостей своих не маючие, были осажовани 
мірне, и чътобъ от тоей осади иншим околичних сель кгруптамъ не било 
перешкоди и уйми; а такъ симъ універсаломь нашимъ приказуемъ, пилно 
кождому, старшому і меншому товариству войсковому и посполитимъ людемъ, 
аби жаденъ в тихъ кгрунтахъ его власних купленних и на оних осаженнимъ 
людемъ, ему, пану Івану Романовскому, наименшой трудности и кривди въ 
спокойномъ ихъ уживаню чинить и задавати не важился под неласкою нашою 
и значнимъ караннем, якобы онъ, панъ Романовский, тепер и в потомние часы 
волно бы, найменшою н і от кого утяженя оними своими кгрунтами владілт 
и користовалъ, и осаженними тими людми ку помочи своей спокойне обладалъ.

Данъ в Батурипі, априля 20-го, року 1696а.
Звишъменованний гетманъ рукою власною.
Обозний полъ. стар. Афанас Есимонтовский.
РДАДА. -  Ф. 248. -  Оп. 1. -  Спр. 1813. -  Арк. 466 зв. Копія.
ЦДІАК України. -  Ф. КМФ-7. -  Оп. 2. -  спр. 34. -  Арк. 466. Мікрокопія.
О п у б л ік ован о :  Генеральне слідство про маєтності Стародубського полку// Український 

архів. -  Т. 1. -  С. 341 -342.

а У копії дописано: В подлинном подпись таковъ.
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№ 246

1696, квітня 28. Батурин. -  
Універсал Івана Мазепи

стародубівському полковому сотникові Прокопові Силенку 
про закріплення за ним села Найпутовичі 

“до ласки войсковой”

Пресвітлійш аго и державнійш  аго великаго государя, его царского 
пресвітлого величества Войска Запорожского гетман 1оанъ Мазепа.

Ознаймуемъ симъ нашим універсалом кождому, кому о том в ід ати  
належит, въсей старшині и черні Войска его царского пресвйтлого величества 
Запорожзского, а особливе полку Стародубовъскому старшому и менъшому 
товариству, ижъ просил насъ панъ Прокопъ Силенъко387, сотникъ полковій 
стародубовьскій, абисмо ему потвердили село Нейпутовичи, в уезд і Старо- 
дубовском лежачое, которое есть ему до ласки нашои надано от пана Михайла 
Миклашевъского, відаючи теди ми залецапне о его п. Прокопа Силенъка, 
сотника стародубовского, працовитих въ войску услугахъ, которие онъ в томъ 
послушание пристойне отправуетъ, и видячи же и въперед до оних годне въ 
войску датися может, позъваляемъ ему тое село Найпутовичи до ласки нашой 
войсковой міти въ своей держави, и симъ універсаломт нашим потвержаем, 
позволяючи зъ оного втсякіе отбирати пожитки и от людей посполитихъ 
звиклій повинности и послушенства, з тим тилко докладом, аби козаки в немъ 
живучій приналежитих своих заховани били волностех; зачимъ м іти  хочем и 
пилно приказуєм, аби жаденъ зъ старшини и ч ерн і и нихъто инъшш 
помеченному пану Прокопу Силенъкови сотникові стародубовскому, въ 
держанню того села Найпутовичъ и отбиранию з него повинностей, жадное 
найменшое перешкоди чинити не важился.

Данъ въ Батурині 28 апреля 1696-го рокуа.
Зъвишъменованний гетман, рукою власною.
РДАДА. -  Ф. 248. -  Оп. 1. -  Спр. 1813. -  Арк. 452-452 зв. Копія.
ЦДІАК України. -  Ф. КМФ-7. -  Оп. 2. -  Спр. 34. -  Арк. 452-452 зв. Мікрокопія.
Опубліковано: Генеральне слідство про маєтності Стародубського полку // Український 

архів.-Т. 1 .-С . 333-334.

а У копії дописано: В подленном подпис таковъ.
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№ 247
1696, травня 3. Батурин. -

Універсал Івана Мазепи писареві Переяславського полку 
Луці Петровському на село Скопці 

“в зуполное заживане”

Его царского пресвітлого величества Войска Запорозкого гетман Иван 
Мазепа.

Пану полковникови переяславскому зо всею старшиною и всім ь, кому би 
колвекъ о томъ відати  надлежало, ознаймуемъ, ижъ респектуючи мы на 
уставичные працы и услуги в полку Переяславскомъ теперь, а передъ тимъ 
въ канцелярій нашей войсковой роненіе пана Луки Петровского388, писара 
полку Переяславкого, надаемъ ему симъ універсалом!» нашимъ, ствержаемъ 
село Скопці389 въ уезд і Переяславскомъ зостаючое зо всіми до него при
надлежностями, въ зуполное заживане, о якой вол і нашей відаючи, абы ніхто 
з старшины и черни не билъ ему помененному пану Петровскому перепоною, 
а ж и телі тягліе ового села Скопцевъ з войскомъ (юпрочъ Козаковы) жеби во 
всемъ били послушни и належитую повинность отдавали оному безъ жадной 
противности, пилио упоминаемъ и приказуемъ.

3 Батурина. 3 мая 1696а.
Звишъменованний гетманъ, рукою власною6.
З подліннимь читалъ ротной Иванъ Терентей.
Такови подлинные.

ЦДІАК України. -  ф. 57. -  Оп. 1. -  Спр. 282. -  Арк. 87. Копія.
Там само. -  Ф. 1235.-О п. 1 .-С пр. 1263.-А рк. 171-172. Копія з копії.

№ 248
1696, травня 17. Батурин. -  

Універсал Івана Мазепи 
Київському Софійському монастиреві 

з дозволом влаштувати перевіз 
через річку Десна біля села Ковчин

Его царского пресвітлого величества Войска Запорожского гегманъ 1оанъ 
Мазепа.

Ознаймуемъ симъ нашимъ писанемъ кождому, кому -колвекъ о томъ 
відати належить, ижъ жадалъ насъ пастиръ ясне в Богу преосвященний его 
милость господинь отецъ Варлаамъ Ясинский, архиепископъ, митрополит 
Кіевскій, Галицкий и всея Малыя Россіи, абысмо позволили для дворовое

а Далі в тексті дописано: В подленномь тако.
6 Ліворуч в колі написано: М істо печати.
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потребы при сел і Ковчині на реці Десні перевозъ устроити. Теды ми, гетманъ, 
тому его милости жаданю не отмовивши, жадаемъ и пилно приказуемъ, абы 
нихто его пастирской милости, а особливе дозорцомъ в помененномъ се л і 
Ковчині зостаночимъ, в постановленю того перевоза на важился наименшой 
перешкоды чинити.

Данъ в Батурині, мая 17, року 1696.
Звышменованний гетман, рукою власною.

На арк. 2 зв.: Оуниверсал на перевозъ под селомъ Ковчиномъ 1696. №  4.
Над текстом: По архиву №  1894.

ЦДІАК України -  Ф. 129. -  Оп. 1. -  Спр. 3. Оригінал.

№ 249
1696, червня 8. Батурин. -  

Універсал Івана Мазепи колишньому глухівському 
протопопові Василеві Борзаківському на два млини 

зі всіма до них приналежностями

Пресвітлійш ого и держ авнійш ого великого государя его царского 
пресвітлого величества Войска Запорожского гетманъ 1оаннъ Мазепа.

Ознаймуемъ симъ нашимъ унТверсаломъ пану полковникові ніжинскому, 
сотникові глуховскому, атаманові, войтові, всимъ, кому о томъ відати  
належить, ижъ пречестний отецъ Василий Борзаковскій, бывший протопопъ 
глуховский, презвитер храму святой и живоначальной Троицы церкви глу- 
ховской, просилъ насъ, абысмы два млини его на ріци  Есм апі на греблі 
Некрасовской при одной скрині пайдуючіеся одинъ давний купним способомъ 
набутий и отъ многихъ л іт ь  в спокойномъ его владініи будучый, а другій такъ 
же купнымъ способомъ прошлого л іт а  для близкости правіше куп лі од 
Бориса Маршевского набутий, з всіми до тих млиновъ здавна належачими 
прилеглостями и кгрунтами вшелякими в зуполное его владініе нашимъ 
подтвердили унЬверсаломъ. Мы теды принявши его, отца Борзаковского 
прозбу, а иле видячи правную в купчихъ тих млинов от его набутих слушность 
тій помененные два млини на ріци Есмані при одной скрипі стоячій симъ 
нашимъ в зуполное владініе ствержаемъ листом, прето абы в спокойномъ тих 
млиновъ и кгрунтовъ до них належныхъ, яко то поль пахатных и сіножатей, 
заживаню нихто з старшини и черни и найменшое не чинилъ перешкоди, а люде 
тягліе при тихъ млинах на кгрунтах его власных (опрочъ селянъ некрасовских) 
найдуючіися и здавна в его полесіи будучій, абы належитое въ всемъ отдавали 
послушенство, м іти  хочемъ и рейментарско приказуемъ.

Данъ в Батурині юня 8, 1696а.
Звиш менованний гетманъ, рукою власною.
ІР НБУВ. -  ф. X, 1147. -  № 3190. Копія.
ЦДІАК України -  ф. 1235. -  Оп. 1. -  Спр. 1253. -  Арк. 58-60. Копія з копії.

а У тексті дописано: У подлинномъ подписано.
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№ 250
1696, липня 1. Табір на Коломаку. - 

Універсал Івана Мазепи знатному війсковому 
товаришеві Григорію Гамалії на ліс9 

що нижче села Будки

Его царского пресвітлого величества Войска Запорожского гетманъ 1ванъ 
Мазепа.

Его ж ъ царского пресвітлого величества Войска Запорожского пану 
полковникови Лубенскому, сотникови роменскому и кождому, кому о томъ 
відати  належит, ознаймуемъ, ижъ показивал намъ панъ Василїй Громіка 
значній товаришъ войсковій писмо пана Григорія Гамаліи, значного товариша 
войскового на л іс ь  нижей села Будок390 себ і данноеа і просил насъ, абысмо 
тое писмо и л іс ь  подтвердили нашимъ унивірсалом, где и тое онъ панъ 
Громіка донеслъ, же околицних селъ, а особливе села Коровинець391 жители, 
в ’ездячи в тотъ л іс ь  пустошат оній, а такъ ми, гетманъ, принявши его в той 
м іре слушне к намъ занесенное прошеніе, яко сим нашим універсаломт 
ствержаемъ тое пана Гамалійно писмо, позволяючи ему, пану Гром іці, тим 
лісом  владіти, такъ м іти  хочем и под виною і судовим войсковим каранем 
приказуєм, аби не важилися преречоних околичних селъ ж и телі до того его 
л іс а  ездити и оного пустошити, а если би над сюю волю нашу важився хто з 
тамошних обивателей тотъ л іс ь  рубати і пустошити, такого на здоровю и на 
худобі заданем от него, пана Громіки, за ними роскажем непоблажные карати.

Дань в табурі на Коломаку іюля 1 д. 1696 року* 6.
Звисменованній гетманъ, рукою власною®.
Подленной универсал свидетелствовал поручикъ.
1769 году генваря 18 д. таков подлінний универсалъ обратно зъ комиссій 

Генералной описи припялъ и росписался сотникъ сьмелянскій Григорій 
Г роміка.

ЦДІАК -  ф. 57. -  Оп. 1. -  Спр. 142. -  Арк. 848. Копія.

№251
1696, листопада 19. Батурин. -  

Універсал Івана Мазепи товаришеві Прилуцького полку 
Остапові Маценку на село Дідівці, 

що в Прилуцькому ключі

1хъ царского пресвітлого величест ва Войска Запорозкого гетманъ 1оанъ 
Мазепа.

а Див. арк. 847 у цій же справі.
6 Далі в тексті дописано: На подл инном подпись таковъ.
11 Праворуч нижче підпису в колі написано: М істо  печати національной.
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Пану п олковни кові прилуцкому, стар ш и н і полковой, тамошним 
сотникомъ, атаманомъ, воятомъ и кождому, кому о томъ належит відати, 
ознаймуемъ, ижъ на умоленую прозбу Остапа Маценка, товариша полку 
Прилуцкого, надаємо ему до ласки нашое войсковое селце Д ідовц і в ключу 
Прилуцкомъ лежачое, а то респектом его зичливимъ и уставицнихъ отца у 
Войску Запорозкомъ ронеяних услугъ, кдиж онъ супликовалъ до нас, 
прекладаючи, же небожчикъ отецъ его вірне и працовите у войску служачи 
за антецесаровъ нашихъ прешлих гетмановъ, не тилко тимъ селцемъ 
Д'Ьдовцами, але и другимъ Манжовкою392 владіль, а такъ позволяючи ему, 
Остапові Маценкові, тимъ селцемъ Дідовцами владіти и всякіе от людей 
посполитих, опрочъ козаковъ, послусенство и повинность дорочную ку вспартю 
своему господарчому 07бирати м іти  хочемъ и приказуемъ, жеби ему в томъ 
нихто не чинилъ перешкоди.

Данъ в Батурині ноеврия 19, року от сотворенія світа 7198, а от Рождества 
Хрестова 1690.

Звиигьменованній гетманъ, рукою власноюа.

С подлинним yнiвepcaлoмъ сводилъ.
РДАДА. -  Ф. 248. -  Оп. 1. -  Спр. 1811.- Арк. 84. Копія.
ЦДІАК -  Ф. КМФ -  7. -  Оп. 2. -  Спр. 16. -  Арк. 84. Мікрокопія.

№ 252
1696, грудня 5. Батурин. -  

Універсал Івана Мазепи військовому канцеляристові 
Саві Шабелниченкові на прадідівські грунти

Его царского пресвітлого величества Войска Запорожского гетманъ 1ванъ 
Мазепа.

Его жъ царского пресвітлого величества Войска Запорожского всей 
старшині і черні, а особливе сотникамъ пещанскому і бубновскому і кождому, 
кому о томъ відати належит, ознаймуемъ, 1жъ показовалъ намъ панъ Сава 
Стефановичъ Шабальниченко, канцеляриста нашъ войсковій, отвористіи два 
листи пановъ полковниковъ переяславскихъ, одинъ небожчика В ой ц і 
Сербина393 на гай Добролежовскій под селомъ Шабельниками будучій, 
которими владіли его п. Стефановича прадіди Шабалниченко и Шабелникъ, 
покоторих смерти нікоторіи легкомислеігьніи \хъ кревній попродали тій гаи, 
а другій листь пана Івана Мировича394, ньшішнего полковника переяславского, 
на луки тамъ же под Шабельниками лежачій небожчику Івану Каневцеві его 
данной, і просилъ онъ панъ Стефановичъ Шабалниченко себ і нашого на тій 
прадідовскіи свои грунта універсала, за когоримъ би мог онъ отложивши за 
тій гаи онимъ людемъ гроши оними гаями владіти і пожитковати, а такъ ми, 
гетманъ, склонившися на тую его прозбу симъ нашимъ універсалом^ яко тій 
полковницкіи листи ствержаемъ, такъ позволяемъ ему п. Стефановичу, яко

а Праворуч від підпису в колі написано: М істо  печати рейментарской.
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сукцессарови тых добръ, тими луками пож итковати овій гаи (отдавси 
належи тій за оніи гроши, в свое владение обнята якъ хотя користовати оними, 
тут же позволяемъ ему ж, пану С аві Стефановичу, яко державці і сукцесаров'Ь 
отбирати ку вспартю господарства своего десятину з нивя стародавного 
Шабельниковского Добролежовского от людей тих, которие будут пахати оніи 
нивя за его в ід о м о м у  видаючи прето о такой в о л і нашой, аби нихто з 
старшини і черні ему, пану Стефановичу, в владіш о тихъ добръ не чинилъ 
перешкоди овшемъ, аби старшина пещанская і бубновская належитую до 
обнятя тих гаевъ, лукъ і нивя призвойтих пожитковъ чинили помочъ, а люде 
тимъ нивемъ пахаючиі, жеби не укриваючи належитой десятини оную 
повинность ему отдавали без спереки, м іти  хочемъ і приказуемъ.

Данъ в Батурині, декабря 5 д[ня], року 1696а.
Вышъменованны гетманъ, рукою власною.
ІР НБУВ. -  Ф. X, 2103. -  Арк. 22. Копія.
ЦДІАК України -  Ф. 1235 -  Оп. 1. -  Спр. 1263. -  Арк. 181-183. Копія з копії.

№ 253
1696, грудня 17. Батурин. -  

Універсал Івана Мазепи товаришеві 
Стародубівського полку Андрієві Зіневичу 
про послушенство жителів Стахорщини

Его царского пресвітлого величества Войска Запорозского гетманъ 1ванъ 
Мазепа.

Его ж ъ царского пресвітлого величества Войска Запорозского господину 
п ол ковн и кові стародубовскому, стар ш и н і его полковой, сотников'Ь 
новгородскому і кождому, кому о том відати надлежить ознаймуемъ, іжь 
донеслъ намъ відати п. Андрей Зіневицу товаришъ полку Стародубовского, 
же в С тахо рщ и н і н ікотори е тяглие люде не хотятъ  давати роковой 
повинности, одно для того же прошлого року повписовалися в козацкій 
ресстръ, а другое для того ж ъ їх двори запустіли, чрез що іній тамошніе 
ж и телі от той по отходили прочъ, от яких то тяглих посполитих людехъ, 
подавалъ онъ п. Андрей намъ рессгрикъ свой.

А такъ ми, уваживши немалое число оних людей, даем ему пану Андрею 
сей нашъ універсалу чрезъ которій повеліваему ведлуг того реэстрика его, 
взявши дорочную повинность у тех людей всех, их привернути по прежнему 
до посполитой тяглости, поневажъ преможній его царского пресвітлого 
величества указу і наше войсковое постановлене цале того забороняєте абы 
вновъ тяглие люде [у] козацкий реестръ не вписовалися, а козаки давніе до 
тяглости, чтобъ не били примовани, в чемъ аби ему пану Андрееві ніхто з 
старшини і черні не чинилъ перешъкоди, а тій в реєстрику написаніе люде, 
аби ему отдавали тую належитую дорочную повинносг і по прежнему не

а У рукопису дописано: На подленномъ тако.
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вдавалися тяглости приказуєм, да в той же Стахорщині нікоторие козаки 
занявши пущу, продають оную, чрез що тое село приходят до знищеня. Теди 
аби ніхто не важился пущи і поля займати і продавати зособна под утратою 
здоровя і худоби, варуемъ чего всего мает старшина городовая досмотрите.

Данъ в Батурині, декабра 17 д. року 1696а.
Звинтеменованній гетманъ, рукою власною.

ЦДІАК України. -  . Ф. 57. -  Оп. 1. -  спр. 140. -  Арк. 57-59. Копія.

№ 254
1696, грудня 21. Батурин. -  

Універсал Івана Мазепи генеральному військовому 
осавулові Іванові Ломиковському 

на Мамикинський млин

П ресвітлійш ого держ авнійш ого и великого государя его царского 
пресвітлого величества Войска Запорожского гетманъ 1ванъ Мазепа.

Его ж царского пресвітлого  величества Войска Запорожского всей 
старшині и черні и кождому, кому о томъ відати надлежить, ознаймуемъ, ижъ 
прекладалъ намъ, гетману, панъ Ьванъ Ломіковскій, асаулъ войсковій енералний, 
же панъ Михайло Миклашевський, полковникъ стародубовскій, купивши 
доброволне у Ларіона, бывш аго сотника Шептаковского, млинъ на реці Смячъ 
в уезді Новгородскомъ, нижеи села Мамикина395 о двох колах стоячій, з доброй 
своей волі и сердечной любві синамъ его пана асаулинимъ даровалъ у вічносте 
и при купчомъ писмі в себе маючомъ далъ от себе особливе свідителное онимъ 
писмо: на якій млинъ и писма правніе просилъ насъ онъ, панъ асаулъ, о 
потверженіе для досконалшой твердости. Теды мы, принявши у себе в той м ір і  
слушне и намъ занесенную его прозбу, респектуючи на его значніе в Войску 
Запорожском от давних л іт ь , такъ за прошлих гетмановъ, яко и за нашего 
рейменту працовитіе заслуги и усердную к намъ зичливосте, симъ нашимъ 
універсаломт ствержаемъ тотъ млинъ и служачіе на оній правніе писма, 
позволяючи ему, пану асаулові, и его пп. синамъ тимъ млинамъ якъ власнимъ 
своимъ добримъ владіти при господарной части войсковую часть отбірати, и 
ведлугъ своего уподобання и по силі тоей води болшъ колісь прибавити, в чомъ 
вамъ абы ему, пану осаулові, и его п. синамъ нихто з старшини и черні, а особно 
дозорца Шептаковскій тепер и впред градущое время не важился найменсой 
чинити перешкоди, м іти хочемъ и приказуемъ.

Данъ в Батурині 1696 году, декабря 21.
Звишменованній гетманъ, рукою власною.

На звороті. №  15: Конфірмація на млинъ Мамьїкинскій yнiвepcaлoмъ 
вираженная в 1696 году.

ІР НБУВ -  Ф. I. 50535 (Лаз. 4. -  Арк. 32. -  3 15) Копія.

а Далі в тексті дописано: В подлінном подпись таковъ.
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1697 рік

№ 255
1697, січня 17. Батурин. -

Універсал Івана Мазепи ніжинському городовому отаманові 
про обмеження однією третиною війскової частини 

з млина Івана Юрійовича

Его царского пресввітлого величества Войска Запорозкого гетманъ Иоанъ 
Мазепа.

Щ ане] атамане городовий ніж инскій . С у п л ік о вал ь  до насъ 1ванъ 
Ю ръевичъ, товариш ъ и обиватель села Хибаловки396, просячи нашое 
гетманское в томъ оборони, жеби з млина его, Иванова, на р іц і  Вересочи397, 
на греблі Хибаловской найдуючогося, з позволенья небожчика пана Забіли, 
полковника нежинского, войсковую заживаючи часть за живота Юрия, отца 
Иванова, третую часть отбирали, а теперь по смерти отца его, вже тому полтора 
роки, по половині брати установилес, зачимъ яко то р іч ь  неслушная и нигді 
межи мелниками козацко служачими неповодная. Такъ ми, гетманъ, симъ 
листомъ нашимъ прекладаемъ вамъ тое, абысь и теперь з оного млина третею, 
а не болшъ контентовался частю, если жъ иначей, а не такъ покажется, теды 
жебисъ за симъ листомъ нашимъ для росправы з онимъ пред суд нашъ 
Войсковой енералній нескладне ставалъ в Батурині, пилно приказуемъ.

Данъ в Батурині, генваря 17 дня, 1697 року.
Випгьменованній гетманъ, рукою власною.

ІР НБУВ. -  Ф X, 10053. Копія з копії.

№ 256-257
1697, березня 5. Батурин. -

Універсал Івана Мазепи канцеляристу Тимофієві Чуйкевичу 
і борзенському обивателеві Гаврилові Плющу 

з дозволом зайняти греблю на річці Борзы  
і побудувати млин

Его царского пресвітлого величества Войска Запорозского гетманъ Иоанъ 
Мазепа.

Ознаймуемъ сим нашим унЬверсаломъ всей старшині и черні Войска его
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царского пресвітлого величества Запорожского, а особливе сотникові 
борзенскому и кождому, кому о том відати  надлежитъ, ижъ прекладалъ 
черезъ нашого войскового канцеляристу пана Тимофія Чуйкевича, обиватель 
борзенскій панъ Гаврило Плющъ, же в его власномъ крунті на селищ і между 
Кустовскими млинами под м істом ь Борзною398 стоячими и межи селом 
Миколаевкою399 будучомъ, есть на реці Борзні400 способное до заняття Новой 
греблі містце, до якой то занятя греблі містца, зовет к себі онъ панъ Гаврило 
Плющъ за сполного товариша преречоного пана Т и м оф ія  Чуйкевича и 
просили насъ, гетмана, они, обиватели, панъ Гаврило Плющъ и панъ Тимофій 
Чуйкевичъ, абисмо позволили имъ тамъ на селищи ново занятую греблю и 
построити млинъ ку вспартю господарства своего, а такъ ми, гетманъ, 
склонившися на тую их к нам слушне занесенную прозбу, симъ нашимъ 
уйверсаломъ позвлоляемъ имъ на томъ містцу ново занята греблю, и на ней, 
по силі води, стройти млини и сполне з собою пожитковати оними, если не 
будетъ людскимъ ґрунтам прешкоди, м іти  теди хочемъ и приказуєм, аби ніхто 
з старшини и черни им, пану Плющеви и пану Чуйкевичу, в занятю тоей Новой 
Греблі и в строєній млинов не важился чинити перешкоди и трудности, з 
особна сим нашим універсалом варуєм.

Данъ въ Батурині 5 марта 1697а.
Зъвышъменовашй гетманъ, рукою власною* 6.

ЦДІАК України. -  Ф. 57. -  Оп. 1. -  Спр. 42. -  Арк. 775. Копія.

№ 258
1697, квітня 1. Батурин. -  

Універсал Івана Мазепи олишівському сотникові 
Леонтію Шрамченку на село Смолянка

Его царского пресвітлого величества Войска Запорожского гетман 1оанъ 
Мазепа.

Ознаймуемъ симъ нашимъ уг^версаломъ кождому, кому о томъ відати 
будет надлежати, ижъ показовалъ памъ панъ Леонтій Шрамченко401, сотникъ 
Олишевский, лист от небожчика пана полковника ніж инского на село 
Смолянку ему на подпору, его господарства данніи и просилъ насъ, гетмана, 
абысь оное село ствердили нашимъ універсалом^ Мы теди таковий его прозбі 
не отмовляючи, а респектуючи на услуги его у Войску Запорожскомъ всегда 
роненніе, видаемъ ему сей нашъ універсалу в которомъ м іти хочемъ и пилно 
приказуемъ, абы ему в томъ того села Смолянки владіній жаденъ з старшини 
и черні не важился и не с м ^ ъ  наименшей чинити перешкоди. А войтъ зо 
всімьі тамошними посполитими людми повиненъ належитое ему, пану сотнику, 
отдавати послушенство: однакъ тое докладаемъ, абы онъ панъ сотникъ не

а Далі в тексті дописано: В подленном подпис таков.
6 Праворуч після підпису в колі написано: М істо  печати рейментарской.
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заступалъ тихъ своихъ тяглих людей от станцій компанійскихт и иншихъ 
войскових людей.

Данъ в Батурині априля 1 дня, року 1697а.
Звишменованний гетманъ, рукою власною.
ЦДІАК України. -  Ф. 51. -  Оп. 3. -  Спр. 5121. -  Арк. 13 Копія.
Там само. -  Ф. КМФ-7. -  Оп. -  Спр. 37. Арк. 160. Мікрокопія.
РДАДА. -  Ф. 248. -  On. 1. -  спр. 1814. -  Арк. 160. Копія.
Опубліковано : Генеральное следствие о маетностях Нежинского полка. -  139.

№ 259
1697, квітня 6, Батурин. -  

Універсал Івана Мазепи олишівському сотникові 
Леонтієві Шрамченку на дві заставки у  млині 

на річці Острі, що в Носівській сотні

Его царского пресвітлого величества Войска Запорожского гетман 1ванъ 
Мазепа.

Его ж ъ царского пресвітлого величества пану полковникові кіевскому, 
старш и ні полковой, сотникомъ, атаманомъ, а особливе пану сотникові 
носовскому, атаманові городовому, и всему старшому и меншому товариству, 
войтові и всему посполству, ознаймуемъ, ижъ просилъ насъ панъ Леонтій 
Шрамченко, сотникъ олишевскій, о потверждене двохъ заставокъ млинских 
въ с о т н і Носовской, на р і ц і  О с т р і402, в с е л і  К и с е л ів ц і403 на греблі 
тамошней будучих, а за суму золотихъ пятсотъ у мельников Киселівскихт, 
же Потапа и Клима Даниленкових купленихъ. Я же теди, принявши ея прозбу, 
яко слушне занесенную до насъ, симъ нашим універсаломь ствержаемъ тій 
д в і млиновій заставки, позволяючи ему помянутую греблю укріпляти и 
строити на ней до тих заставокъ, що доведется и ку найлутшему своему 
приводити пожиткові. М іти теди хочемъ и полно приказуемъ, аби ему ему, 
реченному пану сотникові олишевскому, якъ в заживаню тихъ двохъ заставокъ 
и покріплеш о гр еб л і, такъ и во збираню з нихъ всякихъ належитихъ 
млинскихъ приходовъ, н іхто з старшого и меншого товариства и посполства, 
не важился чинити трудности и перешкоди.

Данъ в Батурині, апреля 6 дня, 1697* 6.
Звишъмепованний гетманъ, рукою власноюв.
С подленим читал канцеляриста Костка Шимивскій.

ЦДІАК України. -  Ф. 57. -  Оп. 1. -  Спр. 37. -  Арк. 412. Копія.

а Далі дописано: У подлинного уневсрсалу при печати войсковой подписано тако.
6 Далі в тексті дописано: На подленномъ тако. 
в Після підпису праворуч у колі написано: М істо  печати.

302



№ 260
1697, травня 10. Батурин. -

Універсал Івана Мазепи піддячому Севської розрядної ізби 
Авксентію Озарову на млин на річці Клевень

Его царского пресвітлого величества Войска Запорожского гетман Івая 
Мазепа.

Его жъ царского пресвітлого величества Войска Запорожского всей 
старшині и черне, а особливе сотникови глуховскому и каждому, кому о томъ 
ведати належить ознаймуемъ, ижъ подавалъ намъ, гетману, свою челобитную, 
Севской розрядной избы поддячей Авксентій Озаровъ, просячи насъ, абысмо 
позволили ему на реце Клевенъ, в урочищах, на више Рилских помещикових 
земель, а ниже речки Сухой Клевъне будучи межи одним великороссийским 
комарицких солдат села Клевенъ404, а другимъ нашим войсковимъ уезду 
Глуховского села Сопича405 берегами новозаняти греблю и на ней построй™ 
млин по силе воды, а такъ мы, гетманъ, принявши у с е л і в той м ері его 
Авксентиеву к намъ занесенную прозбу симъ нашимъ уневеръсаломъ позволяемъ 
ему на том местцу новозаняти греблю и на ней строити млинъ ку вспартю 
господарства своего, в чомъ абы ему нихто з старшины и черні не важился 
чинити перешкоды, мети хочемъ и приказуемъ, варуемъ однакъ пилно абы онъ 
Авксентий тым своей гребле занятиемъ людских сінож атей и лесових и 
грунтовъ не подтопил.

Данъ в Батурині, мая въ 10 денъ, року 1697*.
Звышменованный гетман рукою власною.
1ванъ Покорский
Севского канцеляриста Авксентиева жена Озарова вдова Акилина 

Данилова дочъ принесла к себі, а по принатея росписался сын ея Стефанъ 
Озаровъ.

На арк. 8: У н іверсаль поддячому путивскому Озарову на млинъ на 
Клевені.

ЦДІАК України. -  Ф. 5 1 .-  Оп. 3. -  Спр. 3989. -  Арк. 7. Копія.

№261
1697, травня 16. Батурин. -  

Універсал Івана Мазепи івангородському сотникові 
Федорові М алюзі з  дозволом побудувати млин 

на міській Івангородській греблі

Его царского пресвітлого величества Войска Запорожского гетманъ 
йоанъ Мазепа.

Его ж ъ царского пресвітлого величества Войска Запорожского всей 
старшині и черні и кождому, кому о томъ відати надлежить, ознаймуемъ, ижъ

* Далі в тексті дописано: В подленномъ подпись таковъ.
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супликовалъ до насъ п. Федоръ Малюга406, сотникъ Ивангородскій, просячи 
насъ, абысмо поволылы ему на м'Ьской греблі Ивангородской постройте млинъ 
на peut Ocrpt. А доложилъ онъ в той своей супл but, же тое его строеніе млына 
не будеть HtKOMy перешкодою. Теды ми, гетман, принявши его в той мТже 
покорное к намъ занесенное прошеніе, сымъ нашимъ yнtвepcaлoмъ, позволяемъ 
ему, сотнику, на той м ^кой  гребл Ь построй™ млинъ, ку вспартю господарства 
своего, в чомъ абы ему п. Федору ныхто з старшины и nepHt не важился чинити 
перешкоды и трудное™, Mt™ хощемъ и приказуемъ, варуемъ однакъ пилно, абы 
тое его строеніе млына не было ныкому шкодою и перепоною и ежели межи 
людмы и межы нымъ не будетъ спору о тое.

Данъ в Батурин^ мая 16, року 1697*.
Звышъименованнш гетманъ, рукою власною**.
ЦДІАК України. -  Ф. 57. -  On. 1. -  Спр. 5 1 .-  Арк. 271.
Опубліковано : Обозрение Румянцевской описи. -  Вип. 2. -  С. 293.

№262
1697, грудня 2. Іванпіль. -  

Універсал Івана Мазепи зятеві стародубівського 
полковника Стефанові Шираю про затвердження купчої 

на Цюцюрівський млин., що на річці Ваблі, з угіддями

П ресветл^/ш  аго и держ аві^йш его великаго государя его царскаго 
пресвітлаго величества Войска Запорозского гетманъ 1оанъ Мазепа.

Ознаймуемъ сымъ нашимъ уі^версаломь всей cтapшинt и чepнt Войска 
его царскаго пресв^глаго величества Запорозского въ полку стародубовскомъ 
будучой и кождому, кому би колвекъ о томъ в ^ а т и  належало, а зособна тут 
же и дозорцамъ нашимъ, ижъ презентовалъ намъ папъ Стефанъ Ширай, 
товариш полку Стародубовского, а теперешний зятъ  пана полковника 
стародубовского, купчіе писма на млыпъ, прозиваемий Цющоровский, на рецЬ 
Baблt стоячий, за певную сумму чрез него набутил и на иные угодя при томъ 
млинt найдуючися, такъ же куплею набутий, и просилъ нашего ceбt на тую 
куплю рейментарского потвержеия. Мы геды, уваживши его пана Стефана въ 
той мtpe быти слушность и давши п р о :^  его м ^ тц е , а склонившися на 
причину тестя его пана полковника стародубовского за собою занесенную, 
видаемъ ему сей напгь па помеченную куплю потвержателный уігЬверсалт, чрез 
которий позволяемъ ему, Стефану, тымъ млиномъ и при нем будучими угодями 
зуполна в л а д е й  и зъ того млына всякіе приходячіе пожитки до ласки 
войсковой о тв р ат и ; въ чомъ абы нихто ему, п. Стефану Шираю не чинил 
перешкоды м ^ и  хочем и рейментарско приказуєм.

Дан в Іва/лтол^ декаврія 2, року 1696.
Звишъменованний гетман, рукою власною.

ЦДІАК України -  Ф. 1203. -  Оп. 1. -  Спр. 44. -  Арк. 1. Оригінал.

* Далі в тексті дописано: На подлЬниом подпис.
** Праворуч від підппису в колі написано: МЬсто войсковой печати
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1698 рік

№ 263
1698, січня 11. Батурин. -

Універсал Івана Мазепи ніжинському війтові, ротмістру, 
райцеві з підтвердженням прав на села, млини 

та інші маєтності

П ресвітлійш ого и держ авнійш ого великого государя его царского 
пресвітлого величества Войска Запорожского гетманъ 1оанъ Мазепа.

Всімь вобецъ и кождому зособна, именно пану полковникові ніжияскому, 
обозному, судій, Писарєви, асауломъ полковимъ, сотником, атаманови 
городовому и всему старшому и меншому Войска его царского пресвітлого 
величества Запорожского того полку товариству и кождому, кому колвекъ о 
томъ тепер и на потомъ відати надлежатимет, ознаймуемъ, ижъ супліковали 
до насъ, гетмана, панъ Андрей Васютинский, войтъ ніжинский, бурмистри, 
райци и ввесъ маисгратъ зо всіми міщанами ніжинскими, не без скорби тое 
доносячи, же яковій старожитиое м істо их ніжит/ское, м іло  права, грамоти 
и привилея монаршій, также и універсали антецесаровъ нашихъ гетмановъ 
Войска его царского пресвітлого величества Запорожского на села, млини и 
на приходи ретушеви, належних в певномъ спряту будучій чрез пожаръ 
огненний в попелъ обернулися, по когорій шкоді, желаючи они тій грамоти 
монаршій обновити на содержаніе правъ своих, просили насъ, гетмана, абысмо 
на ти ж села и млини и на всякіе до рагуша их належачій приходи (жоторихъ 
они здавна заживали:), а особливе на заховане первобитного их майегратового 
порядку, подлугъ маидебурского права, дали имъ нашъ гетманскии універсалу 
по котором бы и грамоту монаршую потвержателную , у его царского 
пресвітлого величества могли одержати. Прето ми, гетманъ, яко того 
желаемъ, жеби на немъ полная всегда била оздоба, знаючи тое добре, же місто 
ніжинское межи иними малороссийскими містами ест значное и спочатку 
своего добрими и пожитечними правами ку щасливому житію людскому ест 
упривил’1‘еванъное, такъ тую их прозбу слушную и годную быти узнавши, и до 
оной прихилившися, з владзы от господа Бога и от пресвітлого престола 
монаршого на справоване всяких молороссийских порадковъ намъ повіренной, 
сей нашъ виразний у н ів е р с а л у  онимъ з канцелярій войсковой видати 
расказалисмо. Чрез которий, яко села здавна в ратушномъ завідованю будучій,
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именно Хорошое Озеро407, Кагарлики408, Синяки409, Печи410, Крути411 и 
Кунашовка412, и млини на рецЬ Остри на греблі мЬской Нежинской колъ 
чотири мучнихъ, одно коло ступное, на той же peu t ОстрЄ на греблі 
О вдЄєвской колъ д в і мучних и одно ступное, а при томъ тій приходи и 
пожитки, ваговое, повЄдерковое, скотное, квітовое, поводовое, помЄрное, дегет 
и воскобуйню, якій то прихоти такъ мают отбиратися, вагового от каменя по 
шагу, повЄдеркового от ведра по чеху, скотного от куфи горелки золотих от 
бочки вина по давнему квітового, от вару пива с козака ш агъ, а з мужика 
золотий, поводового отпроданя коня, албо вола и яловицЄ чехъ, помЄрное от 
Осмачки nam ut ледзкая, от закладу воску по три шаги, а продажа дегтю 
зуполная во всемъ мЄстЄ и подварках одна ратушная маетбыти, а окромъ тоея 
нЄхто дегтю продажного держати не мает, варуемъ теди тое пилно, абы купці 
и торговїе люде, товаровъ своихъ на вагу продаючихся, нигде в приватних 
дворах на кантари и безміни важити не смЄли , але вижили онїй на скалі 
ратушной сплаченемъ повинности и медовъ прісних и напитковъ жаднихъ 
приватнимъ вЄдеркомь не мирили, опрочъ ведра ратушного, од которого 
належ игий на ратуш ъ датокъ, всякій незаборонне отдавати повинен и 
воскобойне, опрочъ одноей ратушной, абы нихто держати не важился. Купци 
чузоземскїй греческїй и иный, якій домами свойми в НЄжинЄ живут и 
подварками, албо якими колвекъ кгрунтами вл ад е ю т в тяж арахъ и 
повинностях обще мЄскихь повинни быти помочни. Людей посполитих в селах 
ратушнихъ мешкаючихъ, абы нихто на приватную свою работу не потягалъ, и 
жадныхъ з нихъ не вимагалъ датков, в реестръ козацкий не вписовалъ и под 
оборону свою от ратуша не отривалъ, а ровнимъ способомъ и мЄскіє жителі 
до повинности мЄской належнихъ, абы якъ духовний, такъ и свЄцкий особы 
под свою не приймовали оборону; цехи всЄ ремеслъ по давнему обикновенїю в 
ратушномъ послушенствЄ и обществе мЬскомъ непременно найдоватися 
повинни, беручи себе от майстрату ку захованю цехового порадку наставленіе, 
а и торговое от продажних мЄвснихт привожнихъ рЄчей, подлуг давнего 
обикновенія на ратушъ брати позволяемъ, бы тилко не чинилося тое з 
утяженемъ людей убогихъ, якій всЄ вьішреченнїй приходи не на приватний 
якого одного, албо и другого особы пожитокъ, але до ратуш а на поратунокъ 
всехъ  ж ителей тамошних и на оздобу м еста порадкомъ призвойтимъ 
оборочатися повинни тій теди всЄ випине описаний рЄчи, абы были подлугъ 
сего нашего уневерсалу в полности своей содержали, а ни от кого з старшині 
и черн Ь Войска его царского пресвЄтлого величества Запорожского, а особливе 
от полковихъ особъ, жадного и найменшого не узнавали нарушенія, о тое 
повагою нашего рейментарского, пилно и горячо под неласкою нашею и под 
срокгимъ войсковимъ каранемъ приказуемъ, для чого руку нашу подписавши, 
притисненемъ печати войсковой сей нашъ уневерсалъ ствержаемъ.

Данъ в Батурине, місяця генвара 11 дня, року 1698.
2вишъменованний гетманъ, рукою власною.

ЦДІАК України. -  Ф. 51. -  Оп. 31. -  Спр. 5220. -  Арк. 28-29. Копія.
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№ 264
1698, січня 1. Батурин. -

Універсал Івана Мазепи чернігівському, стародубівському 
і ніжинському полковникам про полегшення стадій 

для убогих людей

Его царского пресвітлого величества Войска Запорозского гетман Иоан 
Мазепа.

Пану полковникови черниговскому, стародубскому, нежинскому, старшине 
полковой, всяком урядом по местах и селах будучим и всему старшому и 
меншому товариству и посполству ознаймуемъ, иж стало у нас, гетмана, такое 
постановление, абы во в с Є х полках, городах и селах для охотницкого 
товариства поправити станцыи ку облегченю убогим людем. Поневаж 
доносилося нам ведати з рожных мЄс т , же того товариства на едном месту 
мало, а на другом много з утяженем людским обретается. А так мы тепер 
приказуєм, абы именно на кампанейца комонного по двадцат пять, а на 
піхотинца по двадцать человека господарей отведено и назначено било. Прото 
абы всюда так, а не иначей, подлуг того указу нашего на каждого товариша 
господаров по килко, як вышей наменилося, било роспоражено, котории 
господаре повинни тому человеку, которий у них станцию мЄти  будет, подлуг 
установи нашое выстачати корму належ ати. Яко геды в посполитых 
малороссийских городах и селах мает тот порадок заховатися так, абы и в 
маетностях катедральны х архиепископи Ч ернЄговской, в полках 
Черніговском, Стародубском и НЄж инском  будучих было заховано, пилно и 
пилно приказуєм под срогим каранем.

Дан в Батурине генваря 1 дня 1698 року.
Звышменованний гетман, рукою власною.
КЦДАДА. -  Ф. Чернігівський кафедральний монастир. -  № 182. Оригінал.
Збірка М. Ткаченка. -  № 160.

№265
16989 лютого 24. Батурин. -

Універсал Івана Мазепи отцеві Василеві Величковському 
про оборону його греблі, млина і вилову риби в озері

Его царского пресвЄтлого величества Войска Запорожского гетманъ 
Иоанъ Мазепа.

Ознаймуемъ симъ нашимъ унЄверсаломь кождому, [кому] колвекъ о томъ 
відати належить, а меновите пану полковникови нежинскому, старшине 
полковой, сотникови борзенскому, атаманови городовому з товариствомъ и 
войтови зо всЄми тамошними посполитими людми, ижъ прикладалъ намъ в 
своей суплице честний отецъ Василий Величковский, намесникъ борзенский,
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что мает купнимъ способомъ за певную сумму грошей набитий ставь, 
прозиваемий Борзна, о чверте м и л і от м іс т а  починаючийся и до села 
Николаевки кончится, на которомъ ставу и греблю власнимъ своймъ коштомъ 
и нелюдскою працею ганялъ и млин на ней построил, же теды в томъ его 
купленомъ ставу от многих людей В Л О В Л І рибной великие ему чинятся кривди 
и шкоди. Просилъ нашего гетманского на тотъ  свой ставь оборонного 
універсалу. Мы теди, принявши его в той міре слушне до насъ занесенную 
прозбу, видаемъ ему сей нашъ оборонний ун іверсалу позволяючи ему якъ 
млинокъ на томъ ставу построенномъ, такъ и самимъ ставомъ владіти, всякіе 
з него рибние пожитки на себе одбирати. Если такъ есть, ж е тот  ставь 
купленнимъ способомъ онъ маеть и если до гачеяня на томъ ставу греблі не 
чинять жадной ему помочи, м іти  прето хочемъ и пилні приказуемъ, аби такъ 
панъ полковникъ ніжинский, яко и сотникъ борзенский и нихто з тамошних 
обивателей в л овл і рибной, в томъ преречономъ ставу его будучой, наименшое 
ему, отцу Василию, не важился чинити трудности и перешкоди.

Данъ в Батурині, февраля 24, року 1698а.
Звишменованний гетману рукою власною6.

ЦДІАК України -  Ф. 51. -  Оп. 3. -  Спр. 3548. -  Арк. 3-4. Копія.

№266
1698, березня 18. Батурин. -  

Універсал Івана Мазепи Андрієві Федоровичу 
на зайняття греблі на річці Конотоп 

і побудову млина

Его царского пресвітлого величества Войска Запорожского гетманъ 1ванъ 
Мазепа.

Ознаймуемъ симъ нашимъ універсаломь кождому, кому колвекъ о томъ 
відати надлежатиметъ, ижъ обявлялъ намъ п. Андрей Федоровичъ симъ, 
товаришъ войсковій, же купилъ въ жителей конотопских за певную сумму 
займище прозиваемое М оскалю вка на р е ц і К о н о то п і413, више города 
Конотопу414 лежачое, которое до занятя греблею здалося бити способное и 
просилъ насъ, абисмо ему на томъ его купленомъ займищі позволили греблю 
висипати, зачимъ ми слуш ні его в т ій  м іре до насъ занесенні прозбі, давши 
у себе містце, позволяемъ ему помененному п. Андрію Федоровичу на томъ 
преречономъ займищі греблю висипати, тилко з таким варунком, жеби иншимъ 
греблямъ и грунтамъ людским на той р іч ц і от того его занятья не было якой 
шкоди, м іти  теди хочемъ и приказуєм, абы ему в занятью и построеню на томъ 
займищи греблі н іхто з старшини и черні жадное и наименшое не важился 
чинити трудности и перепони.

а Далі в тексті дописано: В подлинномь подпись таковь.
6 Після підпису праворуч у колі написано: М істо пенати рейменгарской.
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Данъ в Батурині, марта 18 д., року 1698.
Звишъ менованний гетману рукою власноюа.
С подлинним свидетелствовал прапорщик Тимофей Анциферовъ.

ЦДІАК України. -  Ф. 57. -  Оп. 1. -  Спр. 45. -  Арк. 358. Копія.
Опубліковано: Обозрение Румянцевской описи. Вып. 2. -  С. 229.

№ 267
1698, квітня 22. Батурин. -  

Оборонний універсал Івана Мазепи 
Лаврентієві Борозні з  синами

Пресвітлійш ого и держ авнійш ого великого государя его царского 
пресвітлого величества Войска Запорожского, гетман loan Мазепа.

Пану полковникови стародубовскому zo всею старшиною, также дозорцамъ 
нашимъ почепскому, ропскому и иншимъ, а особливе індуктарови их фактора 
будучимъ на пограничю от них посиланих и кождому, кому о томъ відати 
належить ознаймуемъ, иж супликовал до нас панъ Лавренский Борозна з 
сынами, ускаржаючися, что великій в кгрунтах и маетностях своих от особь 
рожних, такъ же их подданых наших нікоторих и от дозорцовь поносит 
кривды и долегливости, яко то млинки ему палях, паходячи громадою греблі 
россипуют в кгрунтах за власних рубежем и овше чинит, неслушно подданих 
его забивают, а индукторскій фактори их подданих его от важновъ крваве 
запрецованих индукти, яко ему на заграничних людей вимагают, za що з одежи 
и упражки обнажают, такъ же от переежджих людей черезъ его маетностми 
бране ж подводъ и вимоганем кормивъ великое люде поносит знищені и 
просил нашего в том себі гаступленіа. Мы теды, принявши в тоий міре к намъ 
ганесенную прозбу, и уваживши, же неслушне ему лаковими в добрах ево 
чинятся обиды, выдаемъ ему сей нашъ оборонний ун іверсалу  в которомъ 
пилно варуемъ и сурово приказуемъ, абысте и пан полковникъ стародубовський 
з полчанами своими, яко дозорци наши и нихто инший в преречоних его 
кгрунтах и маетностях найменшое не важился чинити перешкоды, такъже и 
фактора индуктарский, жебы до его подданих не належали и не вимагали 
жаднаго датку. Если такъ есть, же то от заживе крваве гароблених беруть. А 
и подвод в их безъ наших маетностей, жебы нихто, переежджаючи безъ листу 
нашего подорожного, не важился вимагати и браги о сурово упоминаем и 
приказуєм тут же в семь нашом ун іверсал і и слободку его прозиваемую 
Хриновку, якая была черезъ висланих наших недавними часи отобрана от него, 
гаховуем при нем, позволяючи ему по прежнему оною владіти и всякий з ней 
послусенства и пожитки избірати, поневаж он из давних час za відомомь 
нашим он удержавъ и грамотою монаршею и пашим універсалом ствердивъ,

а Після підпису в колі написано: М істо  печати.

309



жебы теды во всемъ ему найменш а я ни от кого не д іялася кривда и повтуре 
симъ универсалом нашим поручаемъ вамъ.

Въ Батурин^, априля 22, року 1698.
Звишъменованний гетманъ, рукою власною.
Чернігівський історичний музей. Колекція.
Інв. № ал. 501/9/29.
Інв. № М. Т. 125 р. Оригінал пошкоджений -  на згинах потерся. Папір пожовтів.
ЦДІАК України. -  Ф. 1407. -  Оп. 4. -  спр. 23. -  Арк. 1. Фотокопія з оригіналу. 
Опубліковано: Сіверянский літопис. -  1998. -  № 2. -  С. 37.

№268
1698, травня 3. Батурин. -  Універсал Івана Мазепи 

святоп’ятницькому любенькому священикові Григорієві на його 
грунти й інші добра в Любельщнні

Его царского пресвЪтлого величества Войска Запорозского гетманъ 1оанъ 
Мазепа.

Пану полковникови черніговскому зо всею старшиною, сотникові 
любецкому, атаманов^ и войтамъ зо вс^ми тамошніми обивателями ознаймуемъ, 
ижъ презентовалъ намъ честній отецъ Григорій, священникъ святопятницкій, 
любецкій декретъ от ясъне в Богу преосвященного его милости господина отца 
архиепископа черниговского и от знаемих полку Черніговского особъ, на 
грунта и добра его в ЛюбетщинЪ найдуючеесь ферованій и просилъ насъ, 
абисъмо оній нашимъ гетм анскімт ствердили универсаломъ. Мы теди, 
принявши его в той міфе слушне занесенную прозбу, потвержаемъ всЪ тіе его 
грунта, якіе в декрет^ суть положенніе симъ yнiвepcaлoмъ, мЬти того хотячи 
и приказуючи аби такъ теперъ, яко и в потомніе часи в заживанію тих его 
власнихъ добръ найменшой ему предречонпому отцу Григорію нихто не имГлъ 
и ни важился чинити перешкоди.

Данъ в Батурин^, мая 3 дня, 1698 рокуа.
Звишименованній гетманъ, рукою власною6.
Петръ Григоровичъ подписался
С подлиннимъ универсаломъ сводилъ катедралной канцелярій подъкан- 

целярист Федоръ Ленковскій.

ЦДІАК України. -  Ф. 57. -  Оп. 1. -  Спр. 8. -  Арк. 176. Копія.

а Далі в тексті дописано: В подлинномт подпись.
6 Після підпису в колі написано: М'Ьсто печати гетманской.
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№ 269
1698, травня 12. Батурин. -  

Універсал Івана Мазепи про відібрання з-під влади 
Івана Курочки села Домашлин і підпорядкування його 

Батуринському замку

Его царского пресвітлого величества Войска Запорожского гетманъ 1оанъ 
Мазепа.

Вамъ сотникови менскому и всей власти тамошной, также атаманови села 
Домашлина з товариствомъ и войтови тамошнему зо всіми мужами, симъ 
листомъ нашимъ ознаймуемъ, ижъ одобравши ми село Домашлинъ415 з под 
держави Івана Курочки и хотячи мы абы тамошній жилій люде од такихъ 
работизнъ били свободи и в свойхъ господарствах оглядалися, беремо тую всю 
громаду домишленскую подъ нашу гетманскую оборону. Зачимъ видаючи о 
такой волі нашой аби нихто такъ з старшини полковой, яко и городовой 
менской не важился ними замишляти и до раднихъ работизнъ потягати и ни 
в чомъ чинити кривди, але они мают належати до замку нашого Батурияского 
и що слушна в повинности своей повинни отдавати послушенство, в чомъ 
господаръ нашъ Батуринский имъ роскаж ет. А они вся громада села 
Домишлина повинна тую отдавати повинное г, що роскажет имъ господаръ 
замку нашего Батуринского, приказуємо

Данъ в Батурині, мая 12, року 1698.
Звишъменованний гетманъ, рукою власною.

ЦДІАК України. -  Ф. 51. -  Оп. З -  Спр. 3100. -  Арк. З зв. Копія.

№ 270
1698, травня 20. Табір під Берестівкою. -  

Оборонний універсал Івана Мазепи Хомі Коранду

Его царского пресвітлого величества Войска Запорозского, гетманъ 
Іоанігь Мазепа.

Ознаймуемъ симъ нашим універсаломт кождому, кому колвекъ о томъ 
відати належитъ, а меновите пану полковникови черн Ьговскому зо всею 
старшиною, сотникови березанскому, атаманови и войтови зо всіми тамошними 
обивателями, и ж  з певних наших респектов беремо п. Фому Каранду, обывателя 
березанского, под нашу гетманскую оборону и для лутшой кріпости даємо сей 
нашъ оборонній універсалу заступаючи его отвсякихъ станцій даваня подводъ 
и всіхт м ^ки хъ повинностей, а позволяючи ему з млиновъ двохъ вешняковъ 
его власних на реці Березной416 стоячихъ, всякій приходячий пожитки на себе 
07бірати з показанщиною и поколіщиною з тих его млиновъ на нас належною 
и отдаваня те селе чили мелниковъ на роботу нашу уволняемъ, м іти  прето 
хочемъ и пилно приказуемъ, абы старшина тамошная городовая и нихто иншій.
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відаючи таковой воли нашой, не важился его же Каранду, до жадной міской 
тяглости потягати, подводъ брати, станціям и розним найздамъ домъ его 
обтяжати и в отбираню приходячих пожитков всякихъ з преречоних его двохъ 
вишняковъ наименшой чинити трудности и перешкоди, и если бы кто м іль  3 
нимъ в правних заводахъ якую претенсію, то жебы не потягаючи до якого 
иншого права его, перед судамъ нашимъ войсковимъ Енералним з ним 
росправлялся и своего доходилъ, варуєм и повторе и пилно приказуемъ.

Дань в таборі Берестовского417, мая 20, року 1698а.
Звишменованній гетманъ, рукою власною6.

С подлиннимъ сводилъ канцелъляристъ сотенний березинъский Семенъ 
Давидовичъ.

ЦДІАК України. -  Ф. 51. -  Оп. 3. -  Спр. 9159. Арк. 93. Копія.

№271
1698, травня 24. Гадяч. -

Універсал Івана Мазепи про заборону чинити збитки 
Чернігівському Єлецькому монастиреві

Его царского пресвітлого величества Войска Запорожского гетман Иоан 
Мазепа.

Паном полковником черніговскому, киевскому и ніжинскому, старшині 
полковой, сотником, атаманом городовым и всіму старшому и меншому полков 
тих товариству, такж е войтом, бурмистром и вс ім  всякого чина людем 
ознаймуем, иж донесл нам відати высоце в Богу превелебный отец Дмитрий 
Савич, архимандрита монастира Елецкого Черніговского, прекладаючи, что 
людем посполитим, в селах до обители их належных будучим, от властей 
свіцких великие даются докуки и утиски, яко то здирством неслушным 
грошей, чиненем збытков отнятем кгрунтов властных монастирских и инними 
трудностями. З яких м ір  просил нас о лист таковий, которым бы сел их 
монастырских щитячися, свободнійшими были от таких долегливостей. Прето 
ми, склонившися на его отца архимандрита прозбу, слушне нам занесеную, 
велилисмо видати вам універсал, чрез которий варуєм и пилно приказуєм, абы 
выежали полковыи не вимагали грошей жадним способом без відома нашего 
гетманского, и збитков жадных над жителями тамошними чинити не важился. 
Козаки в селах монастирских живучии, абы кгрунтов монастирских власных 
куплених, албо яким инним правом слушным набытих, не сміли себі займовати 
и ними користовати, а тие кгрунта, якие неслушне позаймали, жеб монастиреви 
зповертали, конечне также козаки в тих же селах монастирских живучии, 
котории ніколи до войска не ходят, абы помоцним были людям тяглим в

а Далі в тексті дописано: В подлинномь подписано.
6 Праворуч під підписом у колі написано: М істо пенати.
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кормленю компанейцов и пехотного товариства. Компанейское товариство и 
ггЬхотное в селах монастирских же, станцию маючое, уставою от нас поданою, 
абы довольствовалися, не чинячи жадных вымпелов и збытков людям, шинкаре 
арендарские, жебы горелок своих насилством на людей не накидали, бо хто 
схочет и сам себі купит, и своей досит учинит потребе. А тут же докладаєм и 
тое, абы сторожам полевым полку Нежинского за их роковую працу з тих же 
монастирских сел давано от людей посполитих по тому, по чому и прежде 
давано без инных збытков.

Притом поручаем ваших милостей в сохранение господу Богу.
Дан в Гадячим418, мая 24, року 1698.
Звышменованный гетман, рукою власною.
КДАДА. Монастирські справи N- 807. -  Арк. 1-2. Оригінал.
Збірка М. Ткаченка. -  № 161.

№ 272
1698, серпня 22. З  обозу над річкою Саксаганню. -  

Універсал Івана Мазепи сотнику Семенові Баку ленку 
на будівництво млина під селом Каплинці

Его царского пресв ітлого величества Войска Запорожского гетман Иванъ 
Мазепа.

Ознаймуемъ симъ нашимъ унЄверсаломь пану полковникови лубенскому, 
старшине полковой и кождому, кому колвекъ о томъ відати належить, ижъ 
склонившися мы на прошеніе пана Семена Вакулепка419, сотника пиря- 
тинського, а иле респектуючи на его, на уряде сотницкомъ в томъ полку 
роненние и вперед ронити маючіе войсковіе праци, позволяемо ему з власного 
его млина о трох колахъ на реце Удаи в сел і  Каплинцах420 стоячого, при своей 
части и войсковую часть на свой отбирати пожигокъ до ласки нашой войсковой, 
зачимъ абы ему, пану сотнику, в отбиранию з помепного млина приходячих 
пожитков нихто найменшой не важился чинити перешкоды, симъ уггівер- 
саломъ нашимъ варуемъ и пилно приказуемъ.

Данъ в обозЄ над рЄчкою Саксагапю421, августа 22 дня, року 1698.
Звышменованний гетманъ, рукою власною.

Стороженки. Фамильний архив. -  Т. VI. -  С. 520. -  № 456.

№ 273
1698, вересня 5. Гадяч. -  

Універсал Івана Мазепи вдові М арії Бутович 
про підтвердження за нею сіл Сари і Крутьки

Его царского пресвітлого величества Войска Запорожского гетманъ 1оанъ 
Мазепа.
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Ознаймуемъ симъ нашимъ універсаломт кождому, кому колвекъ о томъ 
видати надлежитъ, а особливе пану полковникові гадяцкому, старшині 
полковой и всему старшему и меншому Войска его царского пресвітлого 
величества Запорожского того полку товариству, ижъ яко, за живота своего, 
пречестній отецъ Артемонъ Бутович, бывший протопоп зенковскій и 
опошанскій, зъ ласки прихилности нашей гетманской села Сары и Крутки422 
наданій и куппнимъ иравомъ млини, поля пахатніи, сінож ати и іншие угодія 
набутіе, м іл т  въ своемъ зуполномъ заживаню, такъ тепер, по смерти его, 
заховуемъ в с і  тіе добра при ж е н і его госпожи Марій Бутовичевой зъ 
позосталиліи потомками і зачимъ, абы оной нихто зъ старшини и черни жадной 
ни в чомъ не важился чинити перешкоды, сымъ універсаломь нашимъ варуемъ 
и пилно приказуемъ.

Данъ в Гадячомъ, сентебря 5, року 1698*.
Звишъменованъний гетманъ, рукою власною.
РДАДА. -  Ф. 248. -  Оп. 1. -  Спр. 1809. -  Арк. 235 зв. Копія.
Опубліковано : Генеральное следствие о маетностях Гадяцкого полка. -  С. 38.

№ 274
1698, листопада 1. Батурин. -  

Універсал Івана Мазепи війтові села Обтова, 
як і раніше, надавати місячну стацію товаришеві 

піхотного полку Максимового Семенові Білоцерківцеві

Его царского пресвітлого  величества Войска Запорозского гетманъ 
Иоаннъ Мазепа.

Вамъ войтови и всемъ мужамъ села Обтова423 симъ yнiвepcaлoмъ нашимъ 
пилно приказуемъ, абитес за одобранем оного Семенови Білоцерковцеви, 
товаришови полку піхотного Максимового, по указу нашомъ гетманскимъ 
стации у себе не забороняли и по прежнему належитост вектовою місячную 
оному отдавали и оного контентовали, кгдимъ то не ваш а р іч т  розсуджувати 
тое же он бил в семъ л ігн ем т военномъ поході, маемо ми о том доводъ певный 
отъ полковника его и от всего товариства полку того, же онъ не з иншого 
оказии в поході военномъ семъ л ітн ом т не билъ, толко з припадку, которимъ 
господь Бог его билъ навідилт, о тое теды Вамъ и повторе пилно приказавши, 
зичимъ отъ Господа Бога доброго здоровья.

Данъ в Батурині, ноеврия 1, року 1698.
Звишъменованний гетман, рукою власною.

Чернігівський історичний музей. -  Колекція.
Інв. № Ал. 359. -  Арк. 3.
Інв. № М. Т. 94 Р. Копія.
ЦДІАК України. -  Ф. 1407. -  Оп. -  Спр. 25. -  Арк. 1. Фотокопія.
Опубліковано:  Сіверянський літопис. -  1998. -  № 2. -  С. 38. -  № 27.

* Далі в тексті дописано: У подлинного подписано.
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№ 275
1698, Батурин. -  

Універсал Івана Мазепи
охотницькому полковникові Григорієві Пашковському 

на село Ромашкове у Новгородському повіті

П ресвітлійш аго и держ авнійш аго великого государя его царского 
пресвітлого величества Войска Запорожского гетманъ 1оанъ Мазепа.

Его ж  царского пресвітлого величества Войска Запорожского всей 
старшині и черні, а особливе пану полковникові стародубовскому, старшині 
его полковой и кождому, кому о том відати належить, симъ нашимъ уні- 
версаломъ ознаймуемъ, ижъ по милости Божой и по преможномъ монаршомъ, 
пресвітлійш аго и державнійш аго великаго государя нашего его царского 
пресвітлого величества указу, справуючы мы, гетманъ, всякіе в Малой Россій 
порадки, а маючи в нашомъ рейментарскомъ респекті годніе и вірніе ку 
престолу монаршому, его царского пресвітлого величества, служби у Войску 
Запорожскомъ пана Григорія П аш ковского, полковника охотницкого 
комонного, працовите роненіе, надаемъ ему село Ромашково424 в Новго- 
родскомъ уезд і зостаючое, з людми посполитими и зо всіми до его при
належностями. А тут же ствержаемъ млини его власніе купленніе: еденъ 
вешнякъ в преречонномъ с е л і Ромашкові обретячихся, другий на гребл і 
Батуринской в едной к л іт ц і стоячой, а третій  в се л і Поповці найдуючийся, 
также хутори, поля пахарніе, гаи, якъ в уезде Бахмацкомъ лежачіе, такъ и где 
колвекъ зостаючіе и за власніе его гроши купленніе. А до того позволисмо ему 
жъ пану Пашковскому волной пущи, тежъ селами Ромашковомъ, и Чернецкою 
слободою над річкою Степанцемъ, часть обзорную для своей власной потреби 
и вигоды занятий боронити. Яко теди позволяемъ ему пану Григоріеви 
Пашковскому, полковникови охотницкому комонному, тимъ селомъ владіти 
и з помененнихъ кгрунтовъ в с іх ь  належитій себ і привлащати пожитки, и 
войтъ належитое ему зо всім ь посполъствомъ в томъ сел і мешкаючимъ, жеби 
отдавалъ послушенство и повинности приказуемъ, такъ пилно м іти  хочемъ и 
симъ нашимъ універсаломь варуемъ, абы ему пану Пашковскому в владініи 
того села и купленнихъ кгрунтовъ н іхто з старшыхъ и меншихъ жадной и 
найменшой не важился чинить перешкоди. Козаки однакъ тамъ в с е л і  
Ромашкахъ мешкаючіе, мають быти заховани при своихъ козацкихъ вол- 
ностяхъ.

Данъ в Батуриніа, року 1698.
Звишменованний гетманъ, рукою власною* 6.

Канцелярист войсковий Андрей Щербина.

ЦЦІАК України. -  Ф. 51. -  Оп. 3. -  Спр. 5182. -  Арк. 4. Копія.

а Число і місяць у копії відсутні.
6 Нижче підпису праворуч в колі написано: М істо  печати.

315



1699 рік

№ 276
Не пізніше 1699 січня 10. Батурин. -  

Універсал Івана Мазепи бунчуковим товаришам 
Антонові і Михайлові Максимовичам 

на батьківські маєтності

Ихъ царского пресвітлого величества Войска Запорожского, гетманъ 
Иванъ Мазепа.

Ознаймуемъ симъ нашимъ писашемъ всей старшині и черні Войска их 
царского пресвітлого величества Запорожского и каждому, кому колвек о 
томъ відати  надлежитъ, ижъ просили насъ черезъ суплику свою панове 
Антонъ и Михайло Максимовичи, жебы небожчика родича ихъ двори з 
пренадлежащими до себе кгрунтами по рознихъ м істах  и селахъ мало- 
россшскихъ купленние и правомъ слушнимъ набитий, подъ обороною нашего 
при нихъ были захований. Теды мы, гетман, на прозбу ихъ склонившись, 
далисмо онимъ сей нашъ у н іверсалу  жебы могли спокойне тими всіми 
отцевскими добрами, яко свойми власними владіти, и ихъ заживати, міючи 
такую моцъ, же волно, кому хотя продати и на иншій свой пожитокъ обернути, 
зачимъ абы кождій зъ старшихъ и меншихъ, відаючи о такой вол і нашой, не 
важился имъ, паном Максимовичем, в заживанию гЬхъ свойхъ дворовъ и 
кгрунтовъ, где колвекъ будучихъ, чинити жадное трудности и турбацій, міти 
хочемъ и приказуемъ.

Данъ въ Батурині їанурія 10, рокуа.
Вышие їменованній гетманъ, рукою власною* 6.
Таковъ ПО ДЛ ІП О Й  універсалт к себ і обратно бтобралъ, а на копій рос- 

писался умершего бунчукового товариша, синъ его, Иванъ Максимовичъ.

ЦДІАК. -  Ф. 57. -  Оп. 1. -  Спр. 149. -  Арк 48. Копія под № 3.

а Рік не зазначений. Далі в тексті дописано: На подлінном тако.
6 Після тексту в колі написано: М істо  печати.
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№ 277
1699, січня 22. Гадяч. -  

Універсал Івана Мазепи Григорієві Мельнику 
з пасинками Євтухом і Василем на дві частини лісу, 

а третю -  на гатіння греблі

Его царского пресвітлого величества Войска Запорожского, гетманъ 1оанъ 
Мазепа

Ознаймуемъ симъ нашимъ універсаломь кождому, кому-колвекъ о томъ 
відати належить, ижъ супліковаль до насъ, гетмана, Григорий Мелникъ, 
жител села Пустовойтовки425, з пасинками, просячи нашой себ і обороны на 
лісь по Евтуху и Василю, сину Евтуховомъ небожчиках ему позосталий: на 
котория и писал, якъ от зешлого п. полковника лубенского, небожчика 
Максима Ілюшенка, такъ и от ньінішнего пана Леонтія Свічки ему даным на 
місто показовалъ, доносячи тое журанъемъ кривду от громади, которій на 
гачене греблі в томъ его л і с і  насилно рубають хворость. А того ж ъ часу 
товариство и посполитій люде, жители оксютинскіе и пустовскіе, супліковали 
до насъ прикладаючи, же тот л іс ь  черезъ Евтуха, змерлого есть власне для 
тое занятий и боронений, жебы з него всего гребля была гачена, и доводячи 
того якъ перед тимъ за Евтуха, такъ и погомъ за сына его Василя всегда на 
Елченой Оксютинской греблі хворость незборонне рубувано; на що певных 
жителій гамошнихъ же урядовне записанихъ добре того свідомьіх, становили, 
міркуючи теди мы тотъ обохъ сторонъ оныхъ заводь заховуемъ д ві части л іса  
того при Гигорію, мелнику з пасинками, яко наслідниках Евтуховихъ, а третью 
часть оного отлучаем для гаченя гребл і Оксютинской, приказуючи, абы 
выбравши з межи себе людей віри годних и богобоязных послами, тог л іс ь  
на три части розділити, и найменовати часть третую громаді, якая ест на 
гачене греблі прилична, в которой уже и рубованы хворости, а д в і части при 
немъ, Григорію, и пасинкахъ утвердити в потомній часи. Тое однакъ 
докладаемъ и пилно варуемъ, абы ніхто з жителей тамошних в тоей третей 
части для гаченя греблі, вьіділеной на свою потребу рубати и пустошити 
жодною мірою не важилъся. А если вы хто упоромъ своимъ на свой обход 
посмълъ хворость, или дрова вивозити, то таковый подлежатимег на опуст 
винамъ и срокгому караню. А Григорію, мелнику з пасинками, наслідникамь 
Евтуховым, абы в владіню и заживаню тих двоихъ частій л іс а  им вьіділених, 
ніхто жадной не чинилъ перепони, сим же листом нашим пилно варуемъ и 
срокго приказуемъ.

Дань в Гадячом, 22 января, року 1699.
2вышменоваяний гетман, рукою власною.
Чернігівський історичний музей. Колекція
Інв. № Ал. 501/9/31. Оригінал пошкоджений -  протерся на згинах. Папір дуже пожовтів, 

печатка втрачена.
Інв. № М.Т. 128 Р.
ЦЦІАК України. -  Ф. 1407. -  Оп. 4. -  Спр. 24. -  Арк. 1-2. Фото з оригіналу.
Опубліковано: Сіверянський літопис. -  1998. -  № 2. -  С. 38. -  №28.
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№ 278
1699, січня 24. Гадяч. -

Універсал Івана Мазепи Лубенському Мгарському монастиреві 
з підтвердженням фундушу Раїни Могилянки

П ресвітліш ого и державнішого великого государя нашого, его царского 
пресвітлого величества Войска Запорожского гетман Іван Мазепа.

Ознаймуемъ симъ нашим універсаломт кождому, кому колвекъ о том 
в ід ати  належит, а особливе пану полковникові лубенскому, старшині 
полковой, сотникові, атам анові городовому з товариствомъ и войтові 
тамошнему зъ міщанами и посполством, ижъ показовалъ намъ превелебний 
въ Богу господянъ отецъ Іпатій Горбачевский, ігумеїть монастиря Мгарского 
Лубенского, зъ братією, чрезъ посланного своего велебного отца Виктора 
Феодоровича фундушъ от яснеосвецоной Раины Могилянки Михайловой 
Корибутовой, княжны Вишневецкой, на м істе тое мгарское ку виставленню 
на хвалу Божію, монастиря з вираженъемъ зем л і околичной доводними 
ограничениями описанной, прежде будучому побожному строителю данній и 
ле^ацію законника ієромонаха Савватія Вербицкого, постриженця тоей же 
Мгарской обытели, на той же монастир св іж о  тепер данную, в которой дві 
части греблі Березотоцкой на реці С улі, где река Удай въ ріку  Сулу впадает, 
на речці Березоточи426 будучой, одну част до его самого отчистимъ кравомъ 
належную, а другого на змерлого рожоного брата его Андрея Вербицкого, тим 
же правомъ спадаючую, летовал, и просилъ насъ, абысмо обоє тій права нашимъ 
гетманскимъ універсаломт ствердили и умоцнили. Теди ми склонившиеся на 
тое его отца ігумена з братією прошеніе, уважаючи же ест слушное и ку 
мноможенъю хвали божой потребное, веліли см о видати с канцелярій 
войсковой ему отцу, игумену и всей братіи, сей нашъ виразний потвержателний 
універсалу которимъ яко в с і Грунта, зем лі, поля, л іси , сіножати, млини 
давніе старашемъ их монастирским отновленни и всеякіе угодія от пререченой 
княжни Вишнявецксй въ фундуш і ономъ вираженій и іменними границами 
обясненніи, ствержаем. Такъ и ле^ацію поманутого законника Савватія 
Вербицкого, на д в і части преречной греблі Березотоцкой данную, умоцняемъ 
и укрепляемъ. М іти теди хощемъ, и повагою зтвірхности нашой гетмандской 
пилно приказуемъ, абы нихто зъ старшини и черни Войска Запорожского, а 
особливе зъ обывателей лубенскихъ, и зъ околичних людей въ владінтю и 
заживанню в ^ х ъ  тих добръ въ ф ун душ і и легаций описаних, тепер и в 
потомніе часи вишъ іменованому превелебному господину отцу ігумену і всей 
братій монастиря М гарского жадной и найменшое не важилъся чинити 
перешкоди.

Данъ въ Гадячомъ, місяця іануарія 24 д., 1699 году.
Звишменований гетман, рукою власноюа.

а У копії дописано: М істо  печати рейментарской.
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РДАДА. -  Ф. 248. -  Оп. 1. -  Спр. 1810. -  Арк. 87 зв. Копія.
ЦДІАК України. -  Ф. КМФ -  7. -  Оп. 2. -  Спр 12. -  Арк 87 зв. Мікрокопія.
Там само: Ф. 237. -  Оп. 1. -  Спр. 127. -  Арк. 40зв.-41 зв. Копія з заголовком: Ун іверсал 

Іоанна Мазепи, гетмана потвердитслний надання по фундушу Раины Могилянка княжны 
Вишневецкой и на греблю Бсрезотоцкую.

Там само: Ф. КМФ -  7. - Оп. 2. -  Спр. 11. -  Арк. 87 зв. Мікрокопія
Опубліковано: Генеральне слідство про маєтності Лубенського полку // Український 

архів. -  Т. 4. -  С. 74-75.

№ 279
1699, березня 8. Батурин. -  

Універсал Івана Мазепи про підтвердження 
за Києво-Печерською Лаврою грунту, 

що в селі Іванкові

Его царского пресвітлого величества Войска Запорозкого, гетманъ 1оанъ 
Мазепа.

Ознаймуемъ симъ нашимъ писаньемъ, кождому, кому колвекъ о томъ 
відати належить, а особливе пану полковникови черніговскому, сотникови 
понорницкому и атаманови Іанковскому зо всім ь его товариствомъ. Ижъ мы, 
гетманъ по супліци высоце в Богу превелебного его милости господина отца 
Іоасафа Краковского, архимандрита святыя чудотворніа Лавры Кіево-Печер- 
скіа зо всею братїею его, намъ занесенной, при которой доводы певный 
положено: же кгрунтъ лавровский, в се л і Іванкови лежачий, з давныхъ л іт ь  
есть подданский, а не козацкий, и уже у велебныхъ тамошныхъ городничихъ 
за огложеньемъ грошей пятидесятъ копь быль в владіньїй. Чинимъ тое: 
нашимъ гетманским зданьемъ, же тот кгрунтъ заховуемъ вічне при святой 
Лавры Печерской, позволяючи велебнымъ отцомъ городничимъ радычевскимъ 
спокоше онимъ владіти и дворецъ на немъ ку потребі монастирской стройти; 
а казаки Деруженки, жители Іванковскїй, которые в тотъ кгрунтъ по дядку 
своемъ упорне втручалися, принявши свой пятдесят копъ гроши, повинны 
вічне от оного одступиги; звлаща, кгды по предложенью нашомъ велебный 
огецъ Антоный Тарасовичъ, городнычий Радычевский дал имъ над преречоную 
сумму в зо гладом ихъ выдатков грошей десять копъ, за чим м іти  хочемъ и 
пилне приказуемъ, абы яко Деруженки преречоній, так й нихто инший в 
владінью того кгрунту отцемъ городничимъ Радычевскому и Іванковскому 
тепер найдуючомуся й вперед быта маючимъ жадной найменшой трудности и 
перешкоды чинити не важился, под срокгим караньемъ.

Данъ в Батурині, марта 8 д[ня], року 1699.
Звишменованный гетман, рукою власною.

На арк. 2: На грунтъ банковский

ЦДІАК України. -  Ф. 128. -  Оп. 1а. вотъ. -  Спр. - 28. -  Арк. 1-2. Оригінал.
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№ 280
1699, березня 18. Батурин. -  

Універсал Івана Мазепи 
Кам’янському Успенському монастиреві 
на млин на річці Трубежі й увільнення 

від дьогтьової повинності

Его царского пресвітлого велицества Войска Zaпopoжcкoгo, гетман Іван 
Мазепа.

Пану полковпикови стародубовскому, зо всею полковою старшиною, 
сотникови топалскому, а особливе дозорци нашему в Ропщині; найдуючомуся, 
и кожъдому, кому колвек о томъ видати належ ить, ознаймуемъ, ижъ 
прекладал намъ превелебний в Богу отце Трофимий, ігумен монастира 
Каменского именемъ всей тамошной братий, что власнимъ монастирскид/ь 
коштом млин о трок колах на рец'Ь Трубеши под селомъ Шумиловскою 
постройлы и просил нашего гетманского на тотъ млин себЪ потверженя. Мы 
теды, принявши его отца ігумена в той міфе слушне намъ 2анесенную прозбу, 
а имЪючи Кашу особливую ку обытели тамошной прихилность, ствержаемъ 
тот млин симъ нашимъ универсалом, позволяючи ему всякий приходячний з 
него пожитки на монастирь тамошний отб!;рати. М іти прето хочемъ и симъ 
ун'іверсаломь нашим пилно приказуєм, абы так панъ полковник стародубский 
з полковою старшиною, яко й никто иншии з старшини и черні;, а особливе 
дозорца нашъ ропский и п. Борозны, которие поблизу того монастирского 
млина кгрунта свои маютнайменшой ему, отцу ігумену Каменскому, з братиею 
в томъ млинЪ не см'іли и не важилися чинити трудности й перешкоди. А тут 
же докладаемъ й тое, абы кгрунта сего монастира Каменского были волны й 
свободны отвиб'ірання належитой догтевой повинности.

Данъ в Батурин!;, марта 18, року 1699.
Звишменованний гетман, рукою власною.
На арк. 2: Потвержене на мълинъ Шумиловский и абы зо вс!;хъ кгрунтовъ 

монастирских не брано дани дехтевой.
По архиву №  1421.

ЦДІАК України. -  Ф. 141. -  Оп. 1. -  Спр. 7. -  Арк. 1-2. Оригінал.
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№281
1699, березня 18. Батурин. -  

Наказ Івана Мазепи
ропщинському дозорцеві Стефанові Сейновичу 

не забороняти молоти зерно в монастирських млинах 
і не перешкоджати монастирським рибалкам ловити рибу 

в Карпівському озері

Его царского пресвітлого величества Войска гапорожского гетман Іван 
Мазепа.

Вамъ п. Стефану Сейновичу, дозорци нашему в Ропщині найдуючомуся, 
озиаймуемъ: ижъ дойшла нас скарга их превелебного господина отца ігумена 
монаст/іра Каменского на Стефана Чумаченка, рудника нашего, 2анесенная, 
же онъ подданих наших до млинов монастирских на гребл і Каръповской 
посполу з нашим найдуючихся з пашнями приежджаю чих молоти не 
допускаетъ и ціле онимъ того чинити габороняетъ. гачимъ, яко тот вашъ 
поступокъ за нимъ не помалу, же ви того не перестерігаетеа. Если такъ діется, 
так симъ листомъ нашимъ пилно й сурово вамъ приказуемъ, абысте людямъ в 
млинах монастирских молоти пашню збороняти болшей не важилися, и нехай 
будетволно кождому, чи то в наших, чили в монастирских млинах, що колвекъ 
хто привезетъ, молоти, а тут же особно пилно вамъ приказуемъ, абы волно било 
ему, отцу игумепови, для мопастирской потреби в о зер і Карповскомъ по 
прежнему своими рибалками ловити рибу.

Данъ в Батурині, марта 18, року 1699.
Звишьменованний гетман, рукою власпою.

На звороті: Скарга па пана Степана Рудника, абы волно било до монастира 
в ставу Карповскомъ рибу ловити.

По архиву №  1427.

ЦДІАК України. -  ф. 141. -  Оп. 1. -  Спр. 9. -  Арк. 1. Оригінал.

№  282-283
1699, квітня 28. Батурин. -  

Універсал Івана Мазепи Чернігівському св. Параскеви 
П’ятницькому жіночому монастиреві про підтвердження 
за ним сіл Рудки, Юрівка, Рижиків, Березівка, Мохнатин, 
Яківка і Косівка, які були надані попередніми гетьманами

Пресв'Ьтлійшаго и держ авиійш аго великого государя его царского 
пресвітлого величества Войска Запорозкого гетманъ Иоанъ Мазепа.

а “Слова же ви того перестер ігаєте” написані праворуч перпендикулярно до тексту. -  
Док. 281.
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Его ж ъ царского пресвітлого величества Войска Запорозского пану 
полковникові черніговскому, старшині полковой и городовой тамошней и 
кождому, кому колвекъ о томъ відати надлежитъ, симъ нашимъ ознаймуемъ 
універсаломт», ижъ супліковала до насъ велебная Мелетия Кавецковна, 
игуменія монастиря дівича Черніговского храму святой великомученицы 
Параскевій427 з сестрами свойми, просячи, абисмо вновъ потвердили имъ 
нашимъ гетманскид/ь універсаломь селца тие, которыхъ оны пред симъ, з 
млиномъ на р іч к і  Б іл оусе  стоячимъ заживали. А такъ ми, гетманъ, по 
милости божой и по монаршимъ его царского пресвітлого величества указу, 
справуючи в Малой Россій всякие д іл а  принялисмо ее игуменій з сестрами 
занесенную до насъ прозбу, видячи на тые селца именно: 428"Рудки, Юревки, 
Рижиков, Березовки, Мохнатинъ, Яковки и Кошовки-428, в едномъ обрубе 
будучие и на млинокъ опій, в с іх т  прешлихъ Войска Запорозского от Богдана 
Хмельницкого, ажъ до нашего рейментарства, найдуючисе в Малой России 
гетманов, данние имъ універсали, ствержаемъ имъ и мы помененние селца и 
млинокъ симъ нашимъ гетманскимъ універсалом т, чрезъ которой, яко 
позволяемъ имъ преречоной игуменіи з сестрами тими селцами владіти и 
всякие от людей посполитихъ (юпрочъ козакові) послушенство и повинность, 
а з млина розміровие приходи отбирати. Так м іти хочемъ и пилно приказуемъ, 
жебы имъ в томъ нихто не важился наименшой трудности и перескоди чинити, 
тутъ же варуемъ жебы имъ в владінию перевозами здавна имъ належачого, 
къ заживанню слободки на кгрунтах ихъ осілой не чинено перепони.

Данъ в Батурині, априля 28, року 1699.
Звишъименованний гетманъ, рукою власного3.
С подлиннимъ читал камнірмус Лукъян Климов.

ЦДІАК України. -  Ф. 57. -  Оп. 1. -  Спр. 3. -  Арк. 260. Копія.

№ 284
1699, квітня 29. Батурин. -  

Універсал Івана Мазепи 
слабинському сотникові Іванові Тризничу 

на села Лукашівка і Слобідка

Пресвітлійш аго и державнійшаго великого государя его царского вели
чества Войска Запорозского гетманъ Иоанъ Мазепа.

Ознаймуемъ симъ нашимъ універсаломь кождому, кому би колвек о томъ 
відати надлежало, а особливе пану полковникові черніговскому, старшині 
полковой и всему старшому и меншому товариству, ижъ просилъ насъ, гетмана, 
панъ Иванъ Тризничъ, сотникъ слабинскій о надане оному села Лукашовки429 
и другого села Слободки430 в сотні полковой Черниговской найдуючихся. Мы,

а Після підпису праворуч у колі написано: М істо  печати.
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теди, давши той его п розб і у себе м істце, а уважаючи оно го в Войску 
Запорожском в томъ же полку роненій услуги и впрод ро[с]такових же 
войскових услугъ, видаючи его бити згоднимъ, надаемъ ему тие прерочоние 
села ку вспартю его господарства, позволяючи оному в зуполномъ своемъ 
завЪдованю и владзи иміти и всякими доходами и пожитками владіти  в 
спокойномъ своемъ держачи заживаню до ласки нашой войсковой. А войти в 
тихъ селах будучи, зо всіми посполитими людми, кроме козаковъ, якій при 
своихъ волностехъ козацких ненарушне мають бити заховани, аби вшелякую 
повинност и послушенство ему, пану Ивану Тризничу, отдавати пилно 
приказуемъ, видаючи прето о такой в о л і нашой аби такъ самъ панъ пол- 
ковникъ черниговский, яко и нихто иншій в томъ ему, пану Ивану Тризничу, 
жадной и наименшой не чинилъ перешкоди.

Данъ в Батурині, апреля 29 дня, року 1699а.
Звишъ іменованній гетман, рукою власною.
С подлТнимъ сводилъ подканцеляристъ Иванъ Говоровъ.

ЦДІАК України -  Ф. 57. -  Оп. 1. -  Спр. 1. -  Арк. 873. Копія.

№ 285
1699, травня 5. Батурин. -  

Універсал Івана Мазепи
ігуменові Глухівського Петропавлівського монастиря 

Мелетію Трохимовичу про підтвердження його ігуменства, 
наданого митрополитом Київським Варлаамом Ясинським

Пресвітлійшаго и державнійшаго великого государя нашего его царс
кого пресвітлого величества Войска Запорозкого гетманъ 1оанъ Мазепа.

Ознаймуемъ симъ нашимъ унТверсаломъ кождому, кому колвекъ о томъ 
відати надлежитъ, ижъ презентовалъ намъ превелебный в Богу гослодинъ 
отецъ Мелетил Трофимовичь, 1гумеиъ монастира святихъ верховнихъ 
апостолъ Петра и Павла Глуховского уи'Ьверсалъ от ясне в Богу преосвя
щенного его милости господина отца Варлаама Ясинского, митрополити 
Кіевского, Галицкого и всея Малыя Россіи на достоинство ігуменства себ і 
данный, в которомъ, яко в духовныхъ поступках побожний и приспокойный 
его виражений сутъносты, такъ и на ігуменский урядъ подана ему зуполная 
владза, и просилъ насъ, гетмана, о потвержателный себ і на тое ігумен[ство 
у]ніверсалт, яко теды и мы знаемъ его превелебного господина отца ігумена, 
з давних л іт ь  статечне живучого, благоразумного и вічном (?) комъ житіи 
добре искусного и побожного, такъ охочо склонившися на тое жаданье, ствер- 
жаемъ ему тое ігуменское начало симъ нашим гетманскимъ універсалом^ где, 
яко того певний естесмо, же по святителскому его милости господина отца

а Далі в тексті дописано: В подлЪнномъ тако.
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пастира повеленію, законники того монастира о удаватимуть ему, отцу ігумену, 
чест и в правленій порядку монастирского повиновеніе. Такъ и мы позволяемъ 
ему, преречоному господину, отцу Мелетію, ігуменови, маетностями, и всіми 
добрами до того монастира належачими, владати и до пожитку монастирского 
всякій з ных привлащати користи. М іти  теды хочемъ и рейментарско пилно 
приказуемъ, абы ему, превелебному от~цу ігумену з братією, владінію и 
заживаню тихъ маетностей и в с іх т  добръ монастирскихъ, нихто з старшини 
и черни войсковой, а особливе з уряду глуховского И ВС'ЬхЪ околичных 
обивателей жадной и найменшой не важилъся чинити перешкоды. Жители зас 
громадний люде в маетностяхъ тихъ монастирскихъ обретаючійся, абы ему, 
отцу ігумену, вшелякую належитую отдавали, повинность и послушенство, 
симъ же нашимъ листомъ пилно упоминаемъ и приказуемъ. Козаки тежъ тамъ 
живучій, абы при своихъ ненарушне заховани были волно такъ.

Данъ в Батурині, місяця мая 5 дня, року божого 1699-го.
2вишъменованний гетман, рукою власною.
ІР НБУВ -  Ф. I, 61913. -  № 115. -  Арк. 10. Оригінал пошкоджений. Печатка війскова 

збереглася.

№286
1699 р. травня 16. З  війскової канцелярії у  Батурина. -  

Універсал І. Мазепи Домницькому 
Різдвяно-Богородицькому монастиреві 

з підтвердженням купівлі млина, 
поля, сіножаті тощо

П ресвітл ій ш аго  и держ авнійш аго великого государя его царского 
пресвітлого величества Войска Запорозкого гетманъ 1оанъ Мазепа.

Ознаймуемъ симъ нашимъ унЬверсаломъ всей старшині и черні Войска 
его царского пресвітлог о величества Запорозкого, такъ же духовнымъ властей, 
и кождому, кому колвекъ о томъ відати належить тепер и в потомный часи. 
Ижъ мы, гетманъ с побожности нашой Христианской, на містцу, прозиваемомъ 
Думныца423, в полку ЧерггЬговскомъ, противу м іста Березной лежачомъ, на 
которомъ новоявился чудовпый пресвятыя богородицы образъ и многимъ 
подаетъ людемъ исціленіа, власнимъ своимъ коштомъ постановивши церков 
во имя Рождества пресвятыя богородицы, из самого фундаменту построивши 
манастыръ432, яко для спасеніа своего, до тоей обытели купилисмо млынъ, 
поля и сіножати и займища11 около того містца лежачий тоей куплі купчий 
актикованы суть до книгъ м іск и х т  Березанскихъ, такъ абы тое діло в 
потомный часи било твердо и кріпко, зачимъ хочемъ м іти, пилно жадаемъ и 
просим, абы яко сукцессорове наши з старшиною и черню Войска Запорозкого,

а “И займища” вписано над рядком.
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такъ и властъ духовная сей нашъ утгЬверсалъ в непременной заховали 
водности, не допускаючи никому в томъ нашомъ мондстяреви оному наданю 
найменш аго чинити нарушенья. Що на семь нашомъ універсалі подписомъ 
власной нашой руки и притисненьемъ войсковой печати вічне ствержаемъ.

Дань в Канцелярій нашой войсковой року 1699, м ісяца мая шестого 
надцетъ, дня.

Звишменованний гетман, рука власна.

На арк. 1: По архиву №  2171. По №  2218 въ одной пачкі в с і номери.
На арк. 2: Універсал на монастиръ.

ЦДІАК України. -  Ф. 150. -  On. 1. -  Спр. 6. -  Арк. 1-2. Ориг інал. Печатка з написом по 
колу: “Печать Малой Россіи Войска их царского пресвітлого величества Запорозкого” .

Там само: Ф. 57. -  On. 1. -  Спр. 20. -  Арк. 692. Копія.
Чернігівський історичний музей. Колекція. -  Інв. № Ал. 492 -  Арк. 4.
Ч. Д. М. -  Кн. вст. № 22777. Копія 1750 р.
Опубліковано: Черниговские губернские ведомости. -  1864 -  Прибавление к №  38. -  

с. 233.
Сіверянський літопис. -  1998. -  № 2. -  С. 38-39. -  № 29.

№ 287
1699, червня 1. -  Батурин -  

Універсал Івана Мазепи 
Чернігівському Єлецькому монастиреві 

з підтвердженням маетностей

П ресвітлійш ого и державнейшого великого государя нашого его 
царского пресвітлого величества Войска Запорожского гетманъ 1оанъ Мазепа.

Ознаймуемъ симъ ндшимъ універсаломь кождому, кому бы колвекъ о 
томъ відати надлежало, а особливе паномъ полковникомъ ніжинскому, 
черніговскому и кіевскому, старшинамъ полковимъ и всякого чину людемъ, 
иж просилъ пасъ, гетмана, висоце в Богу превелебній господинъ отецъ 
Димитрий Савичъ, архимандрит елецкий черніговскій, з братією, абысмо в с і 
маетности, добра, кгрунта и всякіе угодія от давних антецессоровъ наших 
надай ній и повними монаршими его царского п ресвітлого  величества 
грамотами стверженый, веліли в сей нашъ увести універсал е и онимъ тіе на 
тот монастир наданніе добра в зуполности конфімовати. Ми теды, яко маемъ 
по милостивомъ монаршомъ его царского пресвітлого величества указу во всей 
Малой Россій владзу всякій належній справовати порадки и прошенію годних 
особь чинити доволство, такъ на прозбу преречоного господина отца архи
мандрита, видаемъ сей нашъ універсалу в которій вс і мопастирскіе маетности, 
кгрунта и угодія, так тіе, когоріе прежнихъ антецессоровъ ндшихъ універ
салами ствержены, яко и монаршими грамотами покріпленьї, так же якіе и 
не уведены и не ствержены, тутъ уводимъ и симъ у!^версаломъ нашимъ 
ствержаемъ именно: село Овдіевку433 в полку ^ж и н ск о м ъ  найдуючоеся, з
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перевозомъ, з ґрунтами, полями, сЬножатми, озерами и всякими угодиями село 
Горбовъ434 в полку Черн'Ьговскомъ з млинкомъ на оболошЬ при Десні; на peut 
Быстрой435 нападъ води мелючомъ, село Серединку436 и Иадиновку437 з 
Копачевомъ438 при ричц'Ь С м олян ці439 и при ричц'Ь Бурчаку440 в полку 
Клевскомъ з озеромъ прозиваемимъ Богородицкимъ и при селі; Серединці 
гребля з двома млинами називаемими СЬножацкіе, село Онисовъ441, хутор, 
прозиванное в полку Черн'Ьговскомъ з перевозомъ село Напоровку з пасЬкою, 
село Мощунку442 в том же полку Черн'Ьговскомъ за Седневомъ443 млинъ, 
прозіваемій Римсинъ на ричц'Ь С нобЪ под Седневомъ, млинъ на БелоусЬ, 
зовемій Рижиковскій, вищей села Ю жиков з займищами гаювъ по обойх 
сторонах гребл'Ь, также и прикупленную дубровку и ниву и сЬножати, млинъ 
на рецЬ Рудц'Ь444 в Сновъ впадаючій за Седневомъ и селомъ Макошиномъ445, 
прозиваемій Василитинъ з займищемъ, Борком к тому ж  млину належнимъ 
гребл'Ь на peut Виру446 под Лоевомъ447 з млиномъ од пана Никифора Каленика, 
жителя чернЬговского, на монастир даннимъ, млинъ на Б'Ьлоус'Ь под селомъ 
Юровкою, млинъ под селомъ Надиновкою в полку Клевскомъ на рЬчцЬ 
Жидовце з купленою сЬіножатіо, з займищемъ, з дворомъ в Копачев'Ь, млинъ 
под селомъ Онисовомъ на Оболонн'Ь на рещЬ Либед'Ь448 будучій, озеро под 
монастиремъ, прозиваемое Святое з хуторомъ, построеннимъ по другомъ боку 
Десни, теж  перевозомъ и Онисовомъ с'Ьножати, тут же пляцъ з дворомъ в 
Чернигов^ за катедрою под валомъ, другій пляцъ на Новомъ M tcrb  в 
Черн'Ьгов'Ь, боръ за селомъ Сядрищами449, прозиваемій отчина Каленниковаз 
бортними деревами, тими теди вс'Ьми вишей речонними маетностями, 
кгрунтами, займищами, добрами и всякими угодиями, як ся в своемъ давномъ 
ограничешо найдуются, м^Ьет онъ, отецъ архимандрить, з братією в зуполномъ 
своемъ мЬти владенію и всякіе належніе з нихъ пожитки отбирати. Войти зас 
в тихъ вс'Ьхъ селахъ, з громадою будучіе, мают належитую свою отдавати 
повинносг и послушенство, кроме Козаков, которіе мают при ненарушных своих 
волностях козацких найдоватися. Прето, абы такъ панове полковники з 
старшиною, яко и нихто инший жадной и найменшой не важился в томъ 
чинити перешкоди, пилно варуемъ.

Данъ в БатуринЬ юня 1 д., року 1699а.
7вишъменованний гетманъ, рукою власною6.

ЦДІАК України. -  Ф. 51. -  Оп. 3. -  Спр. 2793. -  Арк. 11. Копія.

а Далі в тексті дописано: В подлинномъ подписано.
6 Нижче підпису праворуч у колі написано: МЬсто печати войсковой гетманской.
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№ 288
1699, червня 10. Іванпіль. -

Універсал Івана Мазепи стародубівському полковникові 
Михайлові Миклашевському з дозволом на місці його 

буди в Мглинській сотні осадити слобідку 
і при ній на річці Дівовці зайняти греблю  

і побудувати млин

Пресвітлійшаго и державн'ійшаго величества Войска Запорожского 
гетманъ 1оанъ Мазепа.

Всей старшині и черн'Ь полку Стародубовского и кождому, кому би 
колвекъ о томъ видати надлежало ознаймуемъ, ижъ прекладалъ намъ панъ 
Михайло Миклашевскій, полковникъ стародубовскій, же хочемъ на томъ 
місцу, на якомъ м'Ьлъ свою буду і робылъ потаить в сотн і Мглинской осадити 
слободку и при ней на р'Ьчнк Д'Ьвовц'Ь занята греблю и постройте млинъ, на 
що просилъ нашего себЪ позволенія. Мы теды, гетман, видячи его в той мЪре 
слушне занесенную прозбу, а особливе респектомъ значних и давних в Войску 
Запорожскомъ его, пана полковника, роненних працъ и услугъ, позволяемъ 
ему, на вижей менованномъ мЪстцу, слободу осадити и при той слободі на 
річці Д івовні занята греблю і млинъ подилі води ку своему пожиткови 
строити. МЬти теды хочем і пилно симъ утгЬверсаломъ нашим варуемъ, аби ему, 
пану полковникові стародубовскому, нихто з старшини і черн'Ь в томъ не см'Ьлъ 
и не важился чинити перешкоди.

Данъ в Іванполю, іюня 10, року 1699а.
Звиїїгьменованній гетманъ, рукою власною6.

Свидетелствовали
Бунчуковий товариш Семенъ Рубецъ
Карнеть Иванъ Лавров.
С подлиннимъ читалъ вахмистръ Дмитрей Шеинъ

На зв.: Таковъ подлішній унЬшерсалъ, по засвид'ітелствованію от комисій, 
принялъ по ізв'Ьренію госпожи моей, умершого бунчукового товариш а 
Стефана Миклашевского, жени его Ірини Марковий, староста д'Ьвовскій 
Данило Соколиков в гомъ і подписался.

ЦДІАК України. -  Ф. 57. -  Оп. 1. -  спр. 92. -  Арк. 405. Копія.

а Далі в тексті дописано: В подленномт подписано тако.
6 Праворуч від підпису в колі написано: М істо печати.
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№ 289
1699, липня 3. Глухів. -

Універсал Івана Мазепи товаришеві Глухівської сотні 
Іванові Скирмонту з дозволом осадити слобідку 

біля млина на річці Уска

Его царского пресвітлого величества Войска Запорожского гетманъ 1оанъ 
Мазепа.

Ознаймуемъ симъ нашимъ універсаломт всей старшині и черні Войска 
его царского пресвітлого величества Запорожского и кождому, кому бы 
колвекъ о томъ відати  надлежало, ижъ прекладалъ намъ, гетману, 1ванъ 
Скирмонтъ, товаришъ сотні Глуховской, же м іет  онъ млинъ на реці Уску, 
построенний, на которий маетъ уже нашъ рейментарский ствержателний 
універсалу а узнаючи себ і от ніяких ся людей перешкоду, просилъ насъ 
абыхмо ему позволили скилка целовіка людей при томъ млину осадити. Мы 
теды, гетманъ, на оного просбу склонившися, видаемъ ему сей нашъ 
у н ів е р сал у  позволяючи на ґру н ті близко его млина лежачому іменно 
человіка -  людей дворовъ осмъ осадити, ку вспартю господарства своего и в 
завидованню своемъ онихъ м іти  до ласки нашой войсковой. Быле бы тот ?рунт 
былъ певний, а жебы в перехоженю на тое м істце в городахъ и селахъ 
рейменту нашего людей уменшення не было, а волно такъ осідлимт людемъ 
ку вспартю господарства своего, винниці м іти, ведлугъ з можности своей, 
відаючи прето о такой вол і нашой, абы ему, Івану Скирмрнту, в томъ такъ з 
старшини и черні, яко и нихто иншій жадной и найменшой не важился чинити 
перешкоди, симъ yнiвepcaлoмъ нашимъ варуемъ.

Данъ в Глухові іюля 3, року 1699а.
Звишъменованний гетман6.
С подлинним читал рукою власпою.
С подлиннимъ сводилъ канцелярист артилерій Енеральной.
Подленній к себ і принял канцелярист Стефанъ Олиевский.

ЦДІАК України. -  Ф. 5 1 .-  Оп. 3. -  Спр. 5223. -  Арк. 2. Копія.

а Далі в тексті дописано: в подлинном подписано тако.
6 Праворуч від підпису в колі написано: М істо печати рейментарской.
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№ 290
1699, липня 5. Глухів. -  

Універсал Івана Мазепи глухівському сотникові 
Олексієві Туранському про підтверження побудованих ним 

двох млинів і надання десятир неподалік 
меншаючих, чоловік “до ласки войсковой99

Его царского пресвітлого величества Войска Запорожского гетманъ 
Иванъ Мазепа.

Всей старшині и черні его ж ъ царского пресвітлого величества [Войска] 
Запорожского, и кождому кому би, колвекъ о томъ відати  надлежало, 
ознаймуемъ, ижъ панъ А л ек с ій  М ихайловичъ Туранскій450, сотникъ 
глуховскій, прекладалъ намъ, что маетъ млиновъ два, единъ подъ селомъ 
Собичевомъ451, на реци Шостци, о двохъ колахъ мучнихъ, а третимъ ступномъ, 
а другій нижей села Ясмани452, на реци Ясмани, новопостроеній коштомъ 
своимъ, и просилъ насъ, яко на оніи млини потвержателного універсалу, такъ 
и о надане десяти человіка, тамъ же поблизу новопостроенаго млина меш- 
каючихъ. Ми теди, принявши тую его прозбу, видаемъ сей нашъ універсалі*, 
которимъ такъ помененніи млини ствержаемъ, яко и тихъ десяти человіка 
надаемъ, позволяючи ему, пану сотникові, зъ онихъ млиновъ всякій приходяціи 
пожитки отбирати и помененнимъ числомъ людей в л а д іт и , подлугъ 
слушности, до ласки войсковое. В ідаю чи, прето, о таковой в о л і нашой, 
кождий зъ старшини и черні абы не важился ему, п. сотникові, въ отбираню 
зътихъ его млиновъ приходячихъ пожитковъ и въ владінію оними людцями 
найменшой перешкоды чинити, приказуемъ.

Дань в Глухові, июля 5 дня, року 1699а.
РДАДА. -  Ф. 248. -  Оп. 1. -  Спр. 1814. -  Арк. 344 зв. Копія.
ЦДІАК України. -  Ф. КМФ-7. -  Оп. 2. -  Спр. 40. -  Арк. 344 зв. Мікрокопія.
Опубліковано: Генеральное следствие о маетностях Нежинского полка. -  С. 341-342.

№291
1699, липня 17. Батурин. -  

Універсал Івана Мазепи Київському полковникові 
про заборону втручатися в права київської міської ратуші

Его царского пресвітлого величества Войска Запорозкого гетман Иван 
Мазепа.

Пану полковникови кіевскому, сотникови тамошнему и атаманови горо
довому, ознаймуемъ симъ нашимъ універсалом^ ижъ донеслося нимъ відати, 
же вы втручается въ права м іскіе  ратуша Кіевского, приймуючи справы

У тексті дописано: Въ копій пишется.
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заграничныхъ людей до суду своего тамъ приежжаючихъ и велите оныхъ 
грабити и до вязеня брати. Який вашъ поступокъ повабностыо есть до того, 
же нашихъ малоросийскихъ жителей, тамъ где колвекъ лучиться за гряницею, 
въ полской чили въ литовской державі, взаємне грабятъ и арештують. Прето 
чрезъ сей листъ нашъ приказуемъ вамъ пилно, абысте приежжаючихъ и 
отъежжаеючихъ постороннихъ людей, жадною мірою судити, до вязеня брати 
и грабить не важилися: такъ тежъ осідлихь и ремесничихъ всякихъ жителей 
кіевскіхь до своего суду и права не потягяли и до вязеня не брали, а если бы 
отъ осідлого чили ремесничого человека козакъ о що кривду м іль  и тоть 
ребовалъ суду, геды вы оного до майстрату тамошнего для поисканья 
справедливости отсылайте, кгди жъ право и порядокъ той въ грамоті великого 
государя его царского пресвітлого величества магистратови кіевскому есть 
поручень.

Данъ въ Батурині, іюля 17 дня, року 1699.
Вышменованний гетманъ, рукою власною.
ІР НБУВ. -  Ф. I, 50606 (Лаз. 5). -  Арк. 1. Оригінал.
Опубліковано : Акти ЗР. -  Т. 5. -  С. 284. -  № 274.
А. Лазаревский. Гетманские универсалы о киевском городском хозяйстве (1677 -  1719)// 

Чтения в ИОНЛ. -  Кн. 16, вып. IV. -  С. 76. -  № III.
Частково опубліковано: Закревский. Описание Киева. -Т . 1 .-е . 67.
Грушевська О. О. Гетмаиські універсали м. Киеву // Історично-географічний збірник.- 

т. 2 .- С .  30-31.

№ 292
Не пізніше 1699, серпня 2. Батурин. -  

Універсал Івана Мазепи
про надання перевозу Новгородському монастиреві 

у Сосницькій сотні

П ресвітл ійш и хь и державнийшихъ великихъ государей ихъ царского 
пресвітлого величества Войска Запорожского гетманъ 1оанъ Мазепа.

Ихъ же царского пресвітлого величества Войска Запорожского паномъ 
полковникомъ Черниговскому и Ніжинскому и всім ь такъ товариству, яко и 
посполитимъ людемъ и кождому, кому колвекъ о томъ відати надлежатиметъ, 
ознаймуемъ, ижъ показовалъ намъ висоце в Богу превелебний его милости 
господинь отецъ Михаилъ Лежайскій, архимандритъ новгородский, універ- 
салъ от антицессора нашего бывшого гетмана пана Демяна Игнатовича даннихъ 
на перевозь в с е л і Спаскомъ будучій, абы належалъ онимъ на монастиръ 
Новгородский453 и просилъ насъ, абысмо тое, антицессора нашего надане, 
нашимъ універсаломь ствердили. Мы теды, гетманъ, принявши его высоце в 
Богу превелебного отца архимандрита прозбу, видаемъ сій нашъ універсаль, 
ствержаючи тоть наданний монастиреви Новгородскому перевозу, а такъ міти 
хочемъ и рейментарско приказуемъ абы нікто, якъ з полку Ніжинского з 
Новихъ Млиновъ454, такъ и полку Черніговского з сотні Сосницкой в томъ
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перевозі ему превелебному в Богу господину отцу архимандриту не былъ 
перешкодою и не чинилъ жаднихъ кривдъ и трудностей.

Данъ в Батурині, августа 2.

ЦДІАК України -  Ф. 57. -  Оп. 1 -  Спр. 27. -  Арк. 79. Копія.

№ 293
1699, серпня 22. Батурин. -  

Універсал Івана Мазепи
Київському Михайлівському Золотоверхому монастиреві 

з підтвердженням всіх монастирських маетностей

П ресвітлійш ого и державнейшого великого государя нашого его 
царского пресветлого величества Войска Запорозского гетманъ Иоанъ Мазепа.

Ознаймуемъ симъ нашимъ універсаломь всей старшині и черні Войска его 
царского пресвітлого величества Запорозского и кождому, кому колвекъ о томъ 
відати належить, ижъ показовалъ нам превелебній Карниловичъ отець Захарій 
Корниловичъ, игуменъ монастиря Михайловского Золотоверхого Киевского з 
братією права давній і теперішній на вс і кгрунта ихь монастирскіе. Едни от 
царского пресвітлого величества, такт же от королей полскихъ и от анте- 
цессоровь наших, бывших гетмановъ и от рознихь побожнихь ктиторовь 
наданній и стверженій. Другій купленій и слушне набьітій з доводними і 
именними ограниченнямы монастиреви ихь Михайловскому служачие, а 
меновите на землю ихь монастирскую, на которой церковь і монастирь стоит 
аж до [Хре]щатика и крозь Хрещатицкую башту на дворъ подле монастира 
Михайловского на монастирской же зем лі стоячій, на поле і ниве, прозьіваемій 
Уведенскій на пляцъ под горою л[...]а у урочища, прозиваемого чортова 
Берълища на пляць у Евфросиній Вавуличовны Олоневской купленній на пляць 
з будинками от священника Флоровского Мануйла и на пляць от Анны 
законницы бывшой Лукяновой (?) лекгованній и сінож ать на Оболонню под 
Киевомъ от гатерени Волостковской войтовой Кіевской, наданную на поля и 
ниви под городом за воротамы Лвувскими, на землю Борщоговскую з селищем, 
наЮровку, селище от Семена Мелешковича купленную и от его жъ наданную 
монастиреви Михайловскому на Глеваху455, селище от Семена Грынковича 
купленное, на гору Дівичь Орынувскую от княгині Ирины наданную, на лугъ 
Кораблища внизу Дніпра будучій, на островъ названній Михайловщина против 
Кіева, где озера и сіножатьі суть, на селце Викгуровщину од Викгуровщины 
наданое, на хуторъ Ленковскій у Марій Полоцкой купленній, на греблю 
слободскую на реці О стрі з млинамы от ангецессоровъ нашихъ наданную и 
потверженную, па греблю пустую от Иоанна священника изовсучого наданную, 
на млинъ и пана Думитрашка на греблі Переяславской купленній и просилъ 
насъ, абысмо оніе ствердили нашимъ гетманскимъ універсаломь. Теды ми 
вглянувши во в с і писма правній, монастиреви Михайловскому Золотоверхому

а Текст втрачено.
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служачій и склонившися на тое его отца игумена з братією прошеніе, уважаючи, 
же єсть слушное, а маючи по милости Божой и монаршой его царского пре
світлого величества владзу и моцъ всякій в Малой Россій управляти і устроевати 
порядки, велілисмо видати з канцелярій войсковой ему, отцу ігумену, и всей 
братій сей нангь потвержателиій универсалъ, которимъ яко в с і ихъ тіе кгрунта 
монастирскіе земли, селища, пляци, дворы, млини, греблі, озера, сіножатьі, 
острови, поля, ниве, гай, л іси  і инній угодя з границями, межами, знаками и 
всякимы околичностямы, которій виразне суть описаны в канцелярій войсковой 
ствержаемъ и умоцняемъ. А видячы теж ъ скудость во всемъ убожество 
монастира Михайловского и хотячи, аби хвала Божая не уставала и молитва за 
великого государя нашого, за насъ, гетмана, и все Войско Запорожское всег- 
дашная при безкровнихъ о ф ір ах ь  отправлялося, вновь надаемъ дві селища 
пустіє: едно зовемая Кривкувщиною, а другое Даниловкаа іхь монастирским 
Михайловскимъ ловскимъ кгрунтамъ прилегліе зо всіма границями, межо[...]і 
положеніемь якь ся з старовічнихь часовь в[...] мають, жебы в потомніе часы 
приношени [...] обытели святой Михайловской Кіевской не на[...] травали вічне 
заховуемь, позволяючи имь, привелебиому господ/шу отцу Захарію Корніловичу, 
з братією, и по немъ будучимъ сукцессоромъ, игуменомъ и братиямъ тимы всіми 
землямы, селищами, полями, млинами, озерами і инними угодіями з огра- 
ниченемь, яко вишей виразилося владіти, и якъ хотячы ку найліпшому своєму 
монастирскому пожиткові оборочати, а тую жъ докладаемъ, абы в реченномъ 
дворі подле мопастира будучомь по грамоті великого государя его царского 
пресвітлого величества волію было всякое питіе; медь, пиво и горілку 
вшелякимъ ратницкимъ (?) государскимъ тамъ живущимъ и иннимъ приходячим 
людемъ держати і продавати на ихъ монастирскую потребу без жадной 
перешкоды, в чомъ абы кождій з старшихъ и меншихъ, відаючи о таковой волі 
нашой, не важился и не с м іл ь  помененнимъ законникамъ Михайловскимъ 
чинити жадной кривди и перенагабання, м іти  хочемъ и рейментарско 
приказуемъ и особно туть же докладаемъ і пилно приказуемъ, абы хто колвекъ, 
любъ з ратныхъ государскихъ, любъ с козакавъ, мещанъ и посполитих людей 
на зем лі ихъ мопастирской у Хрещатика, под городомъ, над берегомъ, дворы и 
бані маетъ и на пляцах ь в Подолном городі живе гь, таковій каждій повиненъ 
отдавати до монастиря ихъ Михайловского куничную повинность. А того пилно 
варуемъ, абы в кгрунта ихъ монастирскій, озера, сіножатьі, поля, ліси и иній 
займища без відома ихъ и позволенія монастирского ніхто не важился вступати 
и пустошити, а хто бы упоромъ своимъ м іл ь  тое чинити ку ш коді монастирской, 
на такового дозорцы монастирскіе мають скаргу заносити до права належитего, 
где маеть імь бити учиненна не отволочи сія справедливость.

Данъ в Батурині, августа 22 дня, року 1699* 6 *.
Звишменованній гетманъ, рукою власною8.

ЦЦІАК України. -  Ф. 51 -  Оп. З -  Спр. 1746. -  Арк. 12 зв.-14 зв. Копія.

а Проти цих слів на полі помітка дуже пошкоджена: В сей Дп...ций Кривкущина на 
подчищеномъ написаны сій л і. ..  в Кіеве а прочіе... состоят без... стки

6 Далі в тексті дописано: В подлінномь подписъ таковъ.
в Під підписом у колі написано: М істо  печати войсковой генералной.
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№ 294
1699, серпня 29. Батурин. -  

Універсал Івана Мазепи
миргородському полковому судді Григорієві Зарудному 

на село Тух, що в Яресківській сотні 
Миргородського полку

Его царского пресвітлого величества Войска Запорожского гетманъ 1оанъ 
Мазепа.

Ознаймуемъ симъ нашимъ універсаломь всей старшині и черні Войска его 
царского пресвітлого величества Запорожского, а особливе пану полковнику 
миргородскому, старшині его полковой, сотникови Яресковскому, и кождому 
кому колвекъ о томъ відати належит, ижъ респектуючи мы, гетманъ, на заслуги 
вірне и зичливе, якъ прежъде сего, такъ и теперь въ Войску Запорожском 
роненіе, судій полкового миргородского п. Григорія Зарудного456, надаемъ ему 
село Тух457 въ полку Миргородскомъ въ сотн і Яресковской найдуючоеся, 
позволяючи ему онимъ вьладіти  и зъ людей посполитих належитую, ведлугъ 
звичаю, отбирати повинность до ласки нашой войсковой. Теди м іти  хочемъ и 
приказуемъ, абы н іх ь т о  зъ старшини и черни ему, пану Зарудному, въ 
заживаню помененного села, жадной не смЬлъ чинити перешкоды. Войтъ зъ 
громадними того села людми, жеби належитое отдавалъ послушенство, 
а козаки при ненарушной козацкой волности, абы были заховани пилно 
варуемъ.

Дань в Батурині зъ канцелярій нашой войсковой, місяця августа 29, року 
1699.

Звишъменований гетманъ, рукою власною.

Товаришъ войсковий Яковъ Д унінь вместо жены своей подписался"1.
Зъ подлинним сводил канцелярист полковой Миргородской канцел[лярии] 

Максимъ Орловскій.
Полковникъ миргородский Павел Апостол458.
РДАДА, Ф. 248. -  Огт. 1. -  Спр. 1809. -  Арк. 153. Копія.
ЦЦІАК України. -  Ф. КМФ-7. -  Оп. 2. -  Спр. 8. -  Арк. 153. Мікрокопія.
ІР НБУВ -  Ф. I, 8476. -  Арк. 198-199. Копія з копії.
Опубліковано: Генеральное следствие о маетностях Миргородского полка // Труды 

Полтавской ученой архивной комиссии. -  Вып. IX. -  С. 168. -  № 11.

Праворуч в овалі написано: М ісце печати.
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№295
1699, вересня 13. Батурин. -  

Універсал Івана Мазепи 
К ам’янському Успенському монастиреві 

на озера Кетове, Росохи і Рясне

Его царского пресвітлого величества Войска гапорож екого гетманъ 
Іоанігь Мазепа.

Ознаймуемъ симъ нашимъ універсаломь всім ь вобецъ и кождому зособна, 
меновите пану полковникови стародубовскому Ъо всею полковою старшиною, 
сотникови топалскому, а барзій  дозорцу добръ нашихъ ропскому, ижъ, 
прибивши в Батуринъ, велебний в Богу огецъ Трофимей, ігумень монастира 
Каменского, суппліковаль намъ Ъ братією, же для ловленя рыбы во власномъ 
ихъ монастырскомъ кгрунтику слушныхъ озеръ не И М ІЮ ЧО ГО  и просилъ о тое, 
абысмо ку споможеныо овей обытели поблизу ихъ монастирского кгрунту 
чрезъ реку Трубешъ от кгрунтъ нашего села Хоромного лежачіе над рекою 
Сновю, надали имъ тры рыбние озера Кетовое, Рясивое и Расохи Мы теды, 
вклонившися на его отца ігумена Ъ братією прозбу, а хотячи Ъ горливости 
нашей дать що колвекъ въепоможення, надаемъ вічней на овую обытель в 
кгрунгі села нашего Хоромного мененныя рыбные тры озера, позволяючи ему, 
отцу ігуменови з братією с тихъ озеръ на овую обытель рыби ловити и корис- 
товаться тамошней братии, рейментарско м іти  хочемъ, абы такъ Ъ старшини 
полковой, яко и нихто иншій, а барзій дозорца добръ нашихъ ропскій и того 
села нашего Хоромного войтъ Z мужами найменшей ему, отцу, ігуменови 
каменскому Ъ братію в ловленні с преречолнихъ озеръ риби не сміли и не 
важилися чинити трудности и перескоди, упоминаемъ и срокго симъ нашим 
універсаломь приказуємо.

Данъ в Батурині, септеврія 13 д., 1699.
Звишъменованний гетман, рукою власною.

На арк. 2 зв. : По архиву 1424.

ЦДІАК України. -  Ф. 141. -  Оп. 1. -  Спр. 8. -  Арк. Оригінал. Печатка знищена.

№ 296
1699, вересня 14. Чернігів. -  

Універсал Івана Мазепи товаришеві Седнівськоі сотні 
Федорові Войцеховичу на його власний млин, 

що під селом Смичин

Его царского пресвітлого величества Войска Запорожского гетманъ 
1оаннъ Мазепа.

Всімт., кому бы колвекъ о томъ відати  належало, а меновите папу 
полковникови черниговскому зо всею полковою старшиною, сотникови и
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атаманови городницкимъ, иж супликовалъ до насъ Федоръ Войцеховичъ, 
товаришъ сотні Седневской, перекладаючи, же м^етъ млинъ под селомъ 
Смичиномъ459, власнимъ отца его коштом построеній, которого млина, якъ 
отецъ его спокойне заживалъ, не міючи жадной ни от кого перепони, такъ и 
онъ, хотячи тотъ млинъ свой в спокойномъ м істе владаній, просилъ на оній 
нашего оборонного себі универсалу. Мы теди, гетман, давши его прозбі у себе 
містце, яко той его млинъ стверж аем ъ симъ унЪверсаломъ нашимъ, 
позволяючи ему всякій приходячій розміровьій пожитки на себе отбирати до 
ласки войсковой, такъ м іти  хочемъ и пилно приказуєм, абы ему, Федору 
Войцеховичу, в томъ его млині панъ полковникъ черніговскій и нихто иншій 
наименшой не важился чинити перешкоди.

Данъ в Чернигови септеврія 14, року 1699.
Звишъменованнш гетман, рукою власноюа.

ЦДІАК України -  Ф. 57. -  Оп. 1. -  Спр. 14. -  Арк. 553. Копія.

№ 297
1699, вересня 16. Чернігів. -  

Універсал Івана Мазепи
Чернігівському жіночому монастиреві на маєтності

Его царского пресвітлого вел/тчества Войска Запорожского гетман Иоан 
Мазепа.

Всей старшині и черні Войска Запорозкого, а особливе пану полковникові 
черниговскому зо всею полковою старшиною, сотникові білоуском у и 
кождому, кому бы колвек о том відати належало, ознаймуем, иж прекладала 
нам через супліку свою всечестная госпожа Мелетия Кавецковна, игумения 
монастира Свято-пятницкого дівичого Черніговского, утискуючи за всіми в 
хресті сестрами своими, же в маетностях их монасть/рских, именно: Рудці, 
Мохнатин, Слободі, Юревці, Рижиках, Кошовці, Березовці и Яновці, людей 
тяглих так до роботи пана полковника, яко особливе до гаченя гребель 
потягают, через що до остатнего знищеня оние их подание пришли и просили 
нашой гетманской в том оборони. Мы теды принявши ей всечестной госпожи 
игумений в той м іре слушне занесенную прозбу, видаем сей наш оборонний 
універсал, через которий м іти  хочем и пилно приказуєм, аби преречоних 
подданих монасть/ра их дівичого так сам пан полковник черніговский до 
работизн своих болшей не займал, яко и сотник білоуской и п іхто инший до 
гаченя гребел потягати не важился. А тут же особно и тое всечестная госпожа 
игумения доносила нам, же всякие через маетности их едучие люде великие 
чинят здирства, домаганемся вимислных кормов и напоев и бранем подвод, не 
мЪючи нашого гетманского подорожного листа. Зачим в сем же універсалі 
нашом таковий кладемо варунок, абы хтоли колвек без нашого подорожного

а Праворуч від підпису в колі написано: М істо печати.
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листа см іл  брати и вимислиих домагатися подвод и кормов в маетностях их, 
такового кождого, позволяем, в колодку забывши, до нас присилати, албо и 
без докладу нашого з села безчестно випроважати.

Дан в Ч ернігові, септеврия 16, року 1699.
Звышменованый гетман, рукою власною.
Бібліотека ПАН у Кракові. -  ВР. -  № 270. -  Арк. 71. Оригінал.
Опубліковано : Сіверянський літопис. -  1997. -  № 4. -  С. 148. -  № 8.

№298
1699, вересня 16. Чернігів. -  

Універсал Івана Мазепи пані Анастасії Болдаковській 
та її зятеві значному товаришеві Василеві Томарі 

з підтвердженням декрету, що стосується її млина 
в селі Ямищах

Его царского пресвітлого величества Войска Запорожского гетманъ 1оанъ 
Мазепа.

В с ім , кому би колвекъ о томъ від ати  надлежало, а особливе пану 
полковникови черніговскому, сотникови ройскому, ижъ просила насъ, гетмана, 
и. Анастасія Болдаковская з зятемъ своимъ паномъ Василіемт Томарою, 
значнимъ полку Черніговского товаришемъ о стверженю декретув ей, якій по 
злеценю нашомъ, такъ притисненемъ печатій и подписомъ рукъ осуб войско- 
вихъ енералних, яко и суду полку Черніговского стверженній оной виданъ 
есть в зго д і учиненной межи паномъ Мокріевичомь, значним товаришемъ 
войсковимъ и ею з зятемъ о млині в сел і Ямищах, на реці Белоусі стоячій, 
ей власній. Ми теди, принявши ей прозбу и респект небожчиковскихъ муза ей 
в Войску Запорожскомъ заслуги и теперишнихъ зятя ей при ней мешкаючого 
в килкокротнихъ походах военнихъ в полку Черніговском працы, до которих 
и впредъ ест способній, яко тот ей декретъ ствержаемъ симъ універсалом! 
нашим, позволяючи оной и зятеви ей, подлугъ декрету млина вишей речоного 
и инних кгрунтовъ спокойне заживати, такъ м іти хочемъ и пилно приказуєм!, 
аби оной п. Болдаковской и зятеви ей пану Василію нихто з старшини и черні, 
а особливе панъ М окріевичт над тот декретъ в млині и в инних кгрунтахъ 
наименшой не важился чинити перешкоди.

Данъ в Ч ерн ігові септеврія 16, року 1699а.
Звишъменовашпй гетманъ, рукою власною* 6.
Читал с подлиннимъ канцеляристъ войсковой Кирило Токалъский (?).
Таковий подлинний принял истецъ Комаровский.

ЦДІАК України. -  Ф. 51. -  Оп. 3. -  Спр. 9654. -  Арк. 78. Копія.
Там само: Ф. 57. -  Оп. 1. -  Спр. 3. -  Арк. 873. Копія.

а Далі в тексті дописано: В подлиномъ подписъ.
6 Праворуч нижче підпису в колі написано: М істо  печати.
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№299
Не пізніше 1699, вересня 25. Батурин. -  

Універсал Івана Мазепи військовому канцеляристові 
Климентію Радичу на село Короваівка, 

що в Козелецькій сотні

1оанъ Мазепа з Войскомъ ихъ царского пресвітлого велячества Запо- 
рожскимъ. Пану полковпикови Войска ихъ царского пресвітлого величества 
Запорожского Киевскому сотникові, атаманови, также войтови и бурмистромъ 
козелскимъ и кождому, кому о томъ належатимем відати, ознаймуемъ, ижъ 
респектуючи ми на щуплое новое жите пана Климентия Радича, канцеляристу 
нашего войскового, и відаючи з предложена, же отецъ его небожчикъ не 
послідніе в войску отправовалъ услуги, па которих и голову свою положилъ, 
знаючи теж, же онъ всегда до услугь наших войскових здатися можетъ, 
надаємо до ласки нашое войсковое селце, зовемое Караваювку, в со тн і 
Козелской лежачое, и млипь вдовий Лебедихи, тещи его на греблі міской 
Козелской стоячий, которая то гребля, любо з ласки нашой надана есть, пану 
полковникові, одпакъ овий млшгь виймуемъ симъ нашимъ універсаломь з 
владзи п. полковника, а заховуемъ при немъ Климентию Радичу, позволяючи 
спокойне онимъ владі ги и час г войсковую розміров отбирати на свое вспартие 
домовое, зачимъ міти хочемъ и приказуемъ, абы якъ самъ п. полковникъ, такъ 
и старшина козелская в спокойномъ владінію, яко преречоного селца, такъ и 
млина вишеописаппого наименшой не чинили перешкоди, а войтъ села оного 
з громадою, абы ему Климентию Савичу всякое чинили послушенство и 
отдавали повинность, для чего сей иашъ універсалт оному давши, власною 
подписалисмось рукою и воіісковою печатто росказалисмо.

Данъ в Батурииі 25 сентеврія, року.
Звишъменованпий гетмапъ, рукою власною11.
РДАДА. -  Ф. 248. -  Оп. 1. -  Спр. 1808. -  Арк. 66, 66 зв. Копія.
ЦДІАК. -  Ф. КМФ -  7. -  Оп. 2. -  Спр. 2 -  Арк. 66, 66 зв. Мікрокопія.

№ 300
1699, жовтня 7. Батурин. -

Універсал Івана Мазепи місту Києву про обрання .війта

Его царског о пресвітлого величества Войска Запорозкого гетманъ 1оанъ 
Мазепа.

Всемъ, кому бы колвекъ о томъ відати належало, а особливе пану суб- 
делекгатови Кіевскому и всему майстратови зо всіми обывателями тамошнеми 
ознаймуемъ: поневазъ небожчикъ, прешлый войтъ Кіевскій добровольні тотъ

а Праворуч від підпису в колі написано: М істо печати реиментарской.
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урядь войтовства положил ь, и вступивши въ иноческій чинъ преставился, теды 
хотячи мы, абы тотъ сголечній и славетний его царского пресвітлого 
величества городъ безъ палежитого своего не былъ порядку и совершенного 
господаря, посылаемъ зъ умыслу до васъ отъ боку нашего пана Григоріа 
Шійкевича и пана Григоріа Карповича, значныхъ войсковихъ товаришовъ, на 
елекцію, злецивши онимъ, абы безъ жадныхъ звадъ, ссоровъ и галасовъ, на 
кого по со в іту  и согласию васъ всЪхъ голосовъ будетъ, на того и они 
высланные наши и зволеніе наше декларовали.

Данъ в Батурині, октовріа 7, року 1699.
Звишъменованпий гетман, рукою власною.

Опубліковано : Акты ЗР. -  Т. V. -  С. 286. -  № 276.
Каманин И. Материалы Киевской городской общины. // Университетские известия. К., 1892. — 

№278. Прибавление. -  С. 31-32.
Частково опубліковано: Грушевська О.О. Гетманські універсали м. Києва. -  Історично- 

географічний збірник. -  Т. 2. -  С. 28.

№301
1699, жовтня 11. Батурин. -  

Універсал Івана Мазепи воронківському сотникові 
Іванові Берлу з підтвердженням права на грунти 

Воронківські і Рогозівські і слобідку на них осаджену, 
що дісталися йому від тещі сотничихи Ірини

Его царского пресвітлого величества Войска Запорожского гетман Іоаігь 
Мазепа.

Всей старш ині и черні Войска его царского пресвітлого величества 
Запорож ского, а меновите пану полковникови переяславскому зо всею 
полковою старшиною і кождому, кому бы і колвекъ о томъ відати належало 
ознаймуемъ, iжъ прекладалъ намъ панъ 1ванъ Берло460, сотникъ воронковскій, 
же м іет  от тещи своей Ірини сотничихи кгрунта в с і якъ воронковскіе, такъ і 
рогозовскіе куьленніе, ему в поссесію врученніе, на которіе презентовалъ намъ 
і універсали антецесъсоровъ пашихъ, яко то Хмельницкого і иних і про
сил Ыа тіе кгрунта і на слободку, якая на тих кгрунтах осаженна № шего себі 
подтверж енія. Ми теди, принявши его в той м ір е  слушную прозбу і 
респектуючи на значніе его в том ку своемъ роненію праци и услуги, выдаемъ 
ему сей нашъ у н ів е р сал у  позволяючи тими пререченними кгрунгами і 
слободкою Иа тих кг рунтах осаженою влад іти  і всякій з оних на себе 
приходячій отбірати пожитки м іти, прето хочемъ і повагою сего універсалу 
№ ш его варуемъ, абы якъ панъ полковникъ переяславскій, такъ і нихто ін
шій в тих кгрунтах сомковских і в слободці Иа оних кгрунтах будучи ему, 
пану Івану Берлі, теперъ і в потомніе часи Ие с м ^ ъ  і не важился чинити 
перешкоди.
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Данъ в Батурині, октоврія 11 д., року 1699а.
Звишъменованшй гетманъ, рукою власною* 6.
Подліний сводилъ значковій товаришъ Калининъ Давидовичъ.
Таковой подлегший от ревизия л ной коммисій принялъ к себі, а на сей 

копій росписался Григорій Афендикъ.

ЦДІАК України. -  Ф. 57. -  Оп. 1. -  Спр. 195. -  Арк 3 зв.-4. Копія.
Там само, Арк. 18; 19 Дві копії з датою 8 жовтня. Є графічні відміни.
Там само. -  Ф. КМФ-7. -  Оп. 2. -  Спр. 5. -  Арк. 254. Мікрокопія.
РДАДА. -  Ф. 248. -  Оп. 1. -  Спр. 1808. -  Арк. 254. Копія.

№ 302
1699у жовтня 24. Батурин. -  

Універсал Івана Мазепи вдові лубенського полковника 
Леонтія Свічки Домініці на військову частину з млинів, 
що на греблях Оксютинській, Зарицькій і Пирятинській

П ресвітлійш ого и держ авній ш ого великого государя нашего его 
царского пресвітлаго величества Войска Запорожского гетман 1оанъ Мазепа.

Всей старшині и черни Войска его царского пресвітлого величества 
Запорожского, а меновите пану полковникові лубенскому, старшині тамошной 
полковой, сотникамъ, атаманомъ и всЬмъ, кому бы колвекъ о томъ відати 
належало, симъ універсаломт» нашимъ ознаймуемъ, ижъ респектуючи мы на 
значніе праци и услуги небощика пана Леонтія Свічки461, зейшлого полковника 
лубенського в Войску Запорожскомъ роненіе, овдовілой по немъ ж он і его пані 
Домнікій Світчиной, тестаментомъ небощиковскимъ добра лекгованіе, именно 
млыны: еденъ на миской гребл і о трехъ колахъ будучій, а два на гребл і 
ЗарЬцкой о чотирохъ колахъ стоячій, да на той же греблі міской Пиратинской 
зъ каменя Илка Коломійца и А леклія Фурсалика зъ двыхъ колъ каменя и 
ступъного кола, часть войсковую надаемъ, и на Оржицкой греблі в чотирохъ 
колахъ, то есть Федора Ярмоленка въ двохъ колахъ и Василия Лутая въ двохъ 
колах часть войсковую надаемъ же, стверж аемъ и при ней заховуемъ, 
позволяючи оной в с і розміровій пожитки з онихъ приходячій на себе до 
животне отбирати, зачымъ абы такъ панъ полковникъ лубенскій зъ старшиною 
своею, яко и ніхто іншій въ томъ отбираню зъ помененныхъ млиновъ въсякихъ 
розм'Ьровихъ приходовъ жадной найменшой не важился чинити оной трудности 
иперепоны сымъ же унЬверсаломъ нашимъ пилно приказуемъ.

Данъ в Батурині, октоврія 24, року 1699в.
Зъвышъменованшй гетманъ, рукою власною.

а Далі в тексті дописано: На подлінномт тако.
6 Праворуч нижче підпису в колі написано: М істо  печати, в інших копіях: М істо  

печати гетманской.
в У копії дописано: На подлинномъ подписъ таков.

339



Сь подлінньїми універсалами
Свидітелствоваль войсковий канцеляристи Ромаїгь Коншиць
Чернігівський історичний музей. -  Колекція. -  Інв. № Ал. 501/9/36. їнв. № М. Т. ІЗЗР. Копія 

засвідчена.
ЦДІАК України. -  Ф. 1407: Оп. 4 -  Сгір. 26. -  Арк. 1-3. Фотокопія з засвідченої копії.
Там само. -  Ф. 1235. -  On. 1. -  Спр. 1246. -  Т. 5. -  Арк. 61. 61 зв. Копія з копії.
IP НБУВ. -  Ф. 55645 (Лаз. 41/5. -  Арк. 142) Копія.
Опубліковано : Сіверський літопис. - 1998. -  № 2 - С. 39 -  N1- ЗО.

№ 3 0 3

1699, жовтня 24. Батурин. -
Універсал Івана Мазепи Василеві Свічці на село Антонівка, 

хутір Городище та успадковані маєтності 
і ним побудовані млини

Пресвітлійшого и державиейшого великого государя нашего его царского 
пресвітлого величества Войска Запорожского гетман ь 1оанъ Мазепа.

Всей старш ині и черні Войска его царского пресвітлого величества 
Запорожского, а особливе пану полковникові лубенскому, старшині полковой 
тамошной, сотникомъ, атаманомъ, и всім ь кому бы колвекъ о томъ відати 
належало, симъ універсалом!» нашим ь ознаймуемъ, иж будучи тутъ в насъ, 
небожчика пана Леонтия Свічки, зейшлого полковника лубенского, сини 
презентовали намъ духовиицу от небожчика имъ па добра легкованные данную, 
и просили се б і на оную нашего гетманского потвержеипя. Мы теди рес- 
пектуючи на значніе небозчиковскїе праци и услуги в Войску Запорожскомъ 
роненные, а видячи и сина его старшего пана Василїя Свічку до тих же працъ 
и услугъ воєнних згодного и уже в войсковихъ оказіяхт будучого, всі добра 
тестаментомъ ему легкованные, именно, власнид/ъ его коштомъ построенные 
чотири кола, а млини чотири о осми колах на греблі той же Воробіовской 
стоячий Гончарових д в і к о л і левкових, д в і к о л і малютиних, д в і колі и 
микитиних д в і колі, хутор над Оржицею462, називаемий Городище463, з людми 
тамъ же осаженними и в К орніевці464 на власних его кгрунтах будучіе, такт 
же и село Антоновку465 в уезді Журавском лежачое, на якое уже онъ маеть 
от насъ особливий універсалт и монаршую грамоту, а при томъ ліси, гай и 
інньїе кгрунта в духовници небозчикожжой описанные, симъ універсаломт 
нашимъ ствержаемъ и при немъ заховуемъ, позволяючи ему такъ з помене- 
них млинов власних своих вс і розміровій приходи, а з наданих часть войсковую 
на себе отбірати, яко и з тяглих людей антоновских, опрочъ Козаков та- 
мошнихъ, всякое послушенство м іти , в якомъ одбіраншо ъ преречоныхъ 
млиновъ пожитковъ и владіш о того села, аби тепер старшина тамосня 
лубенская, а потомъ и пань полковпикъ совершенный и ніхто инший жадной 
найменшой оному не важ ился чинити трудности и перепони, пилно 
реиментарско приказуемъ.
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Данъ в Батурин!; октоврія 24 д., року 1699.
Звишъменованпий гетманъ, рукою власнок/.
ЦДІАК України. -  Ф. 51. -- Он. 1. -  Спр. 2417. -  Арк. 19. Копія.
Там само. -  Ф. 1235. -- Оп. 1. -  Спр. 1252. -  Арк. 169-171. Копія з копії.
Там само. -  КМФ-7 -  Оп. 2. -  Спр 12. - Арк. 145-14-5 зв. Мікрокопія.
Там само. -  Ф. КМФ-7. -  Оп. 2. -  Спр. IX. -  Арк. Г70-170а. Мікрокопія.
ІРНБУВ. -Ф . X, 3555. -  Кг 1160. - Арк. 135. Копія.
РДАДА. -  Ф. 248. -  Оп. 1. -  Спр. 1810. -  Арк. 145-145 зв. Копія з заголовком: Копия 

проведенная слово в слово.
Там само. -  Спр. 1811. - Арк. 170-170а. Копія.
Опубліковано: Генеральне следегво про маєтності Лубенського полку // Український 

архів. - Т. 4. -  С. 106, 10/.

№ 3 0 4

1699, жовтня 24. Батурин. -  
Універсал Івана Мазепи Л ук’янові Свічці 

про підтвердження села Давидівка та інших маетностей, 
що дісталися йому в спадок

Пресвітліш аго и державніш аго великого государя нашего его царского 
пресвітлого величества Войска Запорожского гетманъ 1оанъ Мазепа.

Его жъ царского пресвітлого величества Войска Запорозского всей 
старшині и черні, а особливе пану полковников» лубенскому, старш ині 
полковой тамошней, сотникомъ, атаманомъ и всім ь, кому колвекъ о томъ 
відати належить, сымъ універсалом ь нашимъ ознаймуемъ, ижъ, будучи тутъ 
унасъ, небожчика полковника лубепского Леои гія Свічки сыпи презентовали 
намъ духовнииу, огъ небожчика родича имъ на добра легкованние данную, и 
просили себі на оную нашего гетманского потверженія.

Мы теды, респектуючи на значніе нсбожчиковскіе праци и услуги, въ 
Войску Запорозскомъ роненіе, а видячи и его сына, пана Лукьяна Свічку, до 
тихъ же праць и услуг военнихъ зі одного и способного и уже вь военнихъ 
случаяхъ будучого, вс і добра, тестамеитомь ему легкованіе, меновите млины 
на греблі Гурбинской466, о шес ти колахь. власнымъ небожчика родича его 
коштомъ построенные и па Новой Греблі вь млинахъ івановомь, Бойковомъ 
и Штарковомъ, въ двохъ колах ь, а особно на греблі Каплинской467 в камені 
иступахъ Івановихь Лукашепковихъ, часть войсковую надаемъ, а к тому и село 
Давыдовку468 въ уезде Ператинскомъ иайдуючоеся, якое небожчикь отець его 
з ласки монаршой и пашой войсковой держань, ку вспартю господарства 
надаемъ. Такъже и людей въ сел!; Малютинцях469, па небожчевских отцев- 
скихъ купленныхъ кгруптахъ посаженныхъ, при немъ же заховуемъ, такъ же 
и гаи, ліси, сін ож аги  и инные кгруита, въ духовниці помененное выра-

аКсимъ коп Ьямъ упіверсаловт: Бунчуковий товаришъ. с подлиннимъ універсаломт 
сводилъ.
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женъные, ему жъ, пану Лукяну, ствержаемъ, позволяючи з тыхъ добръ похо- 
дячіе пожитки иа себе отбірати. М іти прето хочемъ, абы якъ панъ полковникъ 
лубенскый, гакъ и ніхто іншій зъ старшині и черні ему, пану Лукяну Свічці, 
в преречономъ се л і Давьідовці, въ млинахъ, л ісах ь , гаяхъ, сеножатехъ и 
инныхъ кгрунтахъ, жадной и найменшой не важился чинити трудности и 
перешкоди, симъ універсаломь нашимъ варуемъ, войтъ засъ Давьідовскій зо 
всіми посполитими тамошними людми, кромі козаковъ, жеби отдавалъ всякіе 
ему, пану Лукянови, послушенство и повинности, приказуемъ.

Данъ в канцелярій нашой войсковой, з Батурина, октоврія 24, року 1699.
Звипгыменованний гетманъ, рукою власною.

Стороженки. Фамильний архив. -  Т. VI. -  С. 503. -  № 440.

№ 305
1699, листопада 2(?). Батурин. -  

Універсал Івана Мазепи 
військовому осавулу Тимофієві Пиковцю 

на сіножать і луку під селом Фасгівпі, 
що в Ніжинському полку

Его царского пресвітлого величества Войска Запорожского гетманъ 
1оаннъ Мазепа.

Всей старш ині и черні Войска его царского пресвітлого величества 
7апорожского, а особливе пану обозному войсковому енералному, также пану 
полковникови иіжинскому и кождому, кому колвекъ о томъ належить симъ 
нашимъ ознаймуемъ універсаломь, іж ь респектуючи, мы, гетман, на вірніе и 
гичливіе в Войску Запорож скомъ при боку нашомъ в часто кротнихъ 
енералпихъ походахъ воєнних працовито ронеиніе услуги пана Тимофея 
Пиковця, асаула войскового арматного, надаемъ ему сін ож ат з хмизомъ, яко 
ся в своемъ ограниченю цирклюетъ говемую луку в полку Ніжинскомь под 
селомъ Хвастовцями470 лежачую в векуистое заживане, відаючи теди о такой 
в о л і нашой кождий з старшини и черни и нихто инший, абы ему, пану 
Тимофею Пиковцеві, пайменшое в заживаню онъ сінож ати з хмизомъ не 
важился чинити трудности и перенагабання, симъ універсаломь нашимъ 
пилно варуемъ.

Данъ в Батурині, місяця ноевр[ія] 2 (?), року 1699-го.
Звишъменованний гетманъ, рукою власноюа.
К сей копій універсала сотник красноколядінскій Марко Ан^еловский руку 

приложилъ.
К сей копій універсала Григорий Покосило, товариш бунчуковий, руку 

приложилъ.

ЦДІАК України. -  Ф. 51. -  Оп. 3. -  Спр. 3506. -  Арк. 8. Копія.

а Після підпису ліворуч у колі написано: М істо печати рейментарской.
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№ 306
1699, груденьа. -  

Наказ Івана Мазепи про провіат 
охочекомонного полку в Пирятині

Устава, якое м іеть  бити виживленне товариству полку комонного в м іс т і  
Ператині471, на станций зостаючому на м іс т і.

Сотникові, албо ротмистрові:
Муки житное повосмачки.
Муки пшеничное четверик.
Муки гречаное четверик 
Пшона четверик.
Соли чусок сорок.
На свічки шостак.
На цибулю шостак.
На капусту чотири шаги.
Солонини полот, як у мясниці.
Готових грошей золотих пять.
Сіна, що потреба на два коні.
Дві осмачки овса на місяц на товариша, а не на коня.
На атамана копу.
На рядового товариш а на місяц:
Муки житное четверик.
Муки пшеничное полчетверика.
Соли гусок двадцать.
Ведро капусти, ведро бураков и на всеякіе присмаки золотих два, д в і 

осмачки овса на місяц, тож не на коня, але на товариша.
Іван Мазепа, гетман Войска их царского пресвітлого величества Запо- 

розского* 6.

Опубліковано: Стороженки. Фамильний архив. -  Т. VI. -  К., 1908. -  С. 158.

а Датується на підставі того, що він записаний між документами за цей час у Книзі 
міській Пирятинській.

6 Праворуч у колі напис: М істц е печати рейментарской.
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1700 рік

№ 307
1700, січня 10. Батурин. -  

Універсал Івана Мазепи генеральному обозному 
Василеві Борковському з дозволом побудувати млин 

на річці Снов

П ресвітл ій ш аго  и держ авнійш аго великого г осударя его царского 
пресвітлого величества Войска Запорозского гетмапъ Іоаггь Мазепа.

Ознаймуемъ симъ нашимъ універсаломт всей старшині и черні Войска 
его царского пресвітлого величества Запорожского, а особливе пану пол- 
ковникови черніговскому и всей полкової! тамошней старшині, п. сотникови 
седневскому, атаманови городовому и всім т обивателемъ тамошиимъ, такъ же 
зособна мелникамъ на рец і С н ові на гр ебл і м іской Седпевской млини 
маючимъ. 1жъ міючими в особливомъ респекті иашомъ гетмапскомъ, давній 
и тепер значне в Войску Запорожскомъ ложеніе праці и служби пана Василія 
Борковского, обозного Войска его царского пресвітлого величества Запо
рожского енералного, при наших, инших рейментарскихъ ласкахъ, надаемъему 
заставку яловую млиновую пустовскую, никому не пенную, на едномъ спусті 
при к л іт ц і  Лаптенковой, называемой Одииецъ, на реці Снові на греблі 
м іской Седневской найдуючуйся. I позволяемъ па оной построите коло 
млинове, ку свободному векуйстому ему самому, ж еп і и по г омкомъ его зажи- 
ваню, відаючи прето о такой вол і нашой, аби ему, пану обозному войсковому 
енералному, панъ полковникъ черніговскій, старшина полковая, преречоніе 
мелники и нихто іншій в обнятю помянутой заставки, в строешо на оной 
млинового кола и в отбирагпо з него приходячихъ пожитковь не важился 
наименшой чинити трудности и перенагабаипя, симъ упіверсаломь нашимъ 
пилно и сурово варуемъ.

Данъ в Батурині з канцелярій нашой войсковой місяця януарія 10 дня, 
року 1700.

Звишменованний гетманъ, рукою власноюа.

ЦДІАК України. -  Ф. 57. -  On. 1. -  Спр. 2. -  Арк. 302. Копія.

а Після підпису в колі написано: М істо печати.
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№308
1700, березня 11. Батурин. -  

Універсал Івана Мазепи
Домницькому Різдвяно-Богородицькому монастиреві 

на побудову млина на річці Тятиві

Его царского пресвеглого величества Войска Запорожского гетманъ 1оанъ 
Мазепа.

Пану полковникові стародубовскому, старшин^ полковой сотникомъ, 
атаманомъ, и всему старшому и меншому товариству, такъже и всЬмъ того 
полку посполитимъ людемъ. и кождому, кому колвекъ о томъ в'Ьдати нале- 
жатиметъ ознаймуемъ. Ижъ превелебнії// в Богу господинь отець Варлаамъ, 
ігумень монаст/іра Домницкого коштомь пашимъ новофундуючого з братією 
углядевши мЬстце на рецЬ Т яти ві подгорскомъ на занятей гр ебл і и до 
построеня млина способное, просили пасъ, гетмана, о фундушъ. Мы теды, 
принявши тое ихъ прошепіе слушне до насъ занесенное, а до того міючи до 
тоей святой обытели і ордливое наше попечепіе, яко видаемъ сей нашъ 
фундушовый унііверсаль, позволяючи на томъ угляженомъ м^стцу займати 
истроити млинъ, подлугъ сили тамошней води. Такъ мЪти хочемъ и пилно 
приказуемъ, абы ігЬхто з старшини и черігЬ, а именно тіе особы в чійхь кгрун- 
тахъ оное wkc л/е пандусі ся не важилися ему, отцу ігум'Ьнов'Ь з братією в томъ 
займаню греблЬ и строешо на оной млипа жадной найменшой кривди и 
перешкоди чинити. Докладаемъ однакъ гое, жебы людемъ околичнимъ в 
кгрунтахъ, то есть л Ьсах ь, сЬпожагяхъ и інпихь угодяхъ через тое заняте 
гребл'Ь на д Ьялося кривды и утиски.

Дань в БатуринЬ, марта 11 д[пя], року 1700.
Звишъменованний гетман, рука власна.

На арк. 1: По архиву N- 2172.
На арк. 2: Фупъдушъ надане млипа.
ЦДІАК України. -  Ф. 150. -  On. 1. -  Спр. 7. -  Арк. 1-2. Оригінал.
Там само: Ф. 57. -  On. 1. -  Спр. 20. -  Арк. 693. Копія з да тою 18 березня 1700 р.
Чернігівський історичний музей. Колекція. -  Інв. № Ал. 493. -  Арк. 4 зв.
Ч. Д. М. Кн. в ст. N- 22777. Копія 1750 р. з да тою 18 березня 1700 р.
Опубліковано: Черниговские губернские ведомости. Прибавление к № 38. -  С. 233.
Сіверянський літопис. 1998. -  N- 2. -  С. 39-40. -  N- 31 з датою 18 березня 1700 р.

№ 3 0 9
1700, квітня 19. Батурин. -  

Універсал Івана Мазепи знатному товаришеві 
Чернігівського полку Іванові Силичу на Чорторийку, 

надану йому чернігівським полковником Яковом Лизогубом

Его царского пресвітлого величества Войска Запорожского гетманъ 
Иоанъ Мазепа.
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ВсЪмъ, кому колвекъ о томъ видати належало, а особливе пану пол- 
ковникови черниговскому зо всею полку его старшиною, сотникови білоускому 
ознаймуемъ, ижъ супліковалт до насъ Иоанъ Силичъ, знатний товариші 
полку Черниговского, просячи, абисмо сельце Чорторійку472, якую оному 
небожчикъ панъ Яковъ Лизогубъ, бивший полковник черниговскій до ласки 
нашое взглядомъ, его въ полку томъ роненныхъ услугъ надалъ, подтвердили 
нашимъ універсалом ^ такъж е и кгрунта при томъ с е л і купленные и за 
млиномъ Тереховскимъ на р іч ц і  Свини, острови, л^съ за тоею греблею, 
прозиваемый Погорілий, дуброва при томъ л і с і  зъ полями пахарними, якая 
дуброва почитается отъ дворца до нівьі, стоячои уж ъ шлях къ Седневу 
поворачаючійся въ ширъ по дорогу Лопатинскую, въ томъ же універсалі 
нашомъ обваровали. Мы теды, принявши его тую прозьбу, яко тое село 
Черторійку при немъ заховуемъ до ласки войсковое, такъ и кгрунта выжей 
помянутые ствержаемъ симъ унЪверсаломъ нашимъ, м іти  теды хочемъ и 
приказуемъ, абы ему п. Ивану Силечеви ніхто зъ старшины и черні не чинилъ 
въ владініе того села и кгрунтахъ перешкоды, а войтъ того села зъ людьми 
посполитимы, кромі Козаков, повинен ему належитое отдавати послушенство 
зособно приказуемъ.

Данъ в Батурині, априла 19, року 1700.
Звышъменованний гетманъ рукою власноюа.

ЦДІАК України. -  Ф. 57. -  Оп. 1. -  Спр. 3. -  Арк. 700. Копія.

№ 310
1700, травня 12. Батурин. -  

Універсал Івана Мазепи про взяття під опіку 
вдови Катерини Войцеховичової

Его царского пресвітлого величества Войска Запорозкого, гетманъ 1оанъ 
Мазепа.

Его ж  царского пресвітлого величества Войска Запорозкого всей стар
шині и черні, а особливе пану полковникови черниговскому зо всею полковою 
старшиною, пану сотникови седневскому з тамошнимъ урядомъ и кождому, 
кому бы колвекъ о томъ відати належало, ознаймуемъ, ижъ овдовілую пані 
Екатерину Войціеховчовну Криштофовую Фридрикевичовую взялисмо под 
нашу гетманскую особливую оборону, при которой, яко ей самую, пані 
Екатерину, заховуемъ, такъ и в с і двори на розних м ^ тц ахъ  будучіе от ста- 
новискъ и людей в оних мешкаючих от всяких міских тяглихъ повинностей и 
полковихъ услугъ чинимъ свободними, да из млиновъ двохъ купленихъ, еднаго 
на Смечи реці, другого на Рудці Ковтобі стоячихъ, а третого в селі Хри- 
повці473 от насъ, гетмана, наданого, позволяемъ ей же всякіе приходячіи

Після підпису праворуч у колі написано: М істо печати войсковой генералной.
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розміровіи пожитки по прежнему одбирати, и всіми кгрунтами, которихъ з 
небожчикомъ мужемъ своимъ заживала, владати, гачимъ м іти хочемъ и реи- 
ментарского под неласкою пашою пилно приказуемъ, абы якъ панъ пол- 
ковникъ черніговский з старшиною, п. сотникъ седневский з тамошнимъ 
урядомъ, такъ и кождий, відаючи о такъ виразнои нашой волі, не см іл ь  ей 
овдовілой пані Криштофой жадной наименшой в мешканю чинити перешкоди, 
то есть, в дворахъ, где есть ли колвекъ, станции отправовати, и людей в тих 
дворах живучих до м іскихь повинностей тяглих и полкових послушенствъ 
потягати, и из помененних млыновъ до приходячихъ розміровихь пожитковъ 
втручатися нихто не важился. Тутъ же и войгамъ селъ Смяча, Хриповки и 
Конотопу зо всіми громадними тамошними людми через сей же універсаль 
нашъ пилно приказуемъ, жебы яко за живота небожчика пана Криштофа 
отбували всякіе повинности и отдавали належащіи послушенства, так и по его 
смерти жені его овдовілой пані Екатерині во всемъ повиновалися и обикліе 
повинности и послушенства без всякое отмови и спреки отбували. А такъ, чтобъ 
сей вышей выраженой нашой вол і досить конечне ставалося и повторе в ^ м ъ  
сурово приказуемъ.

Данъ в Батурині, мая 12, року 1700.
7уушъменованний гетман, рукою власною.
ІР НБУВ, Ф. I, 36. Лаз. № 46/11. -  Арк. 48. Копія.
Там само. -  Арк. 20, Копія з датою 14 травня 1700.
ЦДІАК України. -  Ф. 1235. -  Оп. 1. -  Спр. 1249. -  Арк. 28, 29. Копія.
Там само. -  Ф. 57. -  Оп. 1. -  Спр. 16. -  Арк. 746, Копія з датою 12 травня 1708.

№311
1700, травня 13. Батурин. -  

Універсал Івана Мазепи
Домницькому Різдвяно-Богородицькому монастиреві 

на село Дурні, що в Березинському повіті

П ресвігл ійш ого и держ авній ш  аго великого государя нашего его 
царского пресвітлого величества Войска Запорожского гетманъ 1оанъ Мазепа.

Всей старш ині и черні Войска его царского пресвітлого величества 
Запорожского, а особливе пану полковникови черніговскому з старшиною 
полковою, пану сотникови березинскому з тамошним урядомъ и кождому, кому 
бы колвекъ о томъ відати належало, симъ ун Ьверсаломъ нашимъ ознаймуемъ, 
ижъ рады спасенія своего, яко о многихъ обителях на разных м ^ тц а х ъ  
будучихъ, имЪемъ неусипное нашее попеченіе и всякими способами чинимъ 
онимъ вспоможене, такъ и в обители в К^евъ коштомъ нашимъ заведеной и 
устроеной, прозываемой Думницкой, ложачи печаловитое старане, надаемъ и 
оной для помочстованіа в роботі монастирской господарской село Дурні в 
уезді Березанском будучое, позволяючи як теперешнему тоей обители 
игуменови велебному в Богу господину отцу Варлааму, такъ и по немъ бити
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маючимъ игуменал/з братією, тимъ селомъ завідовати и всякій от посполитих 
людей повинности й послушенства до войсковое ласки одбирати. Видаючи 
прето од сей виразной вол і нашои, абы як самъ панъ полковникъ черниговский 
з полковою старшиною, а найбарзій урядъ барезшшки[й], такъ и нихто инший 
з старшины и черні теперешнему и в перед бити маючому отдел/ игуменом 
думницкимъ з братією в завідоваяю того села Дуршовъ и в 07бираню всяких 
належіащих от посполитих людей повинное гея и послушенствъ не см'Ьлъ, и 
не важ и лся ж адное наямеишое чинити перешкоды, пилно симъ же 
ун'Ьверсаломъ нашим варуемъ. Войтъ зас тамошний зо всіми громадними 
мужами (опрочъ козаковъ в компу i t  войсковомъ найдуючихся, и войсковое 
службы пилнуючих, якій мают ь при свое// козацкоя волносги захованы быти), 
жеби без жадное преки и о /мови от давали всякім повинности и послушенства 
до помененноя домницкоя обители пилно приказуєм.

Данъ в Батурині, мая 13, року 1700-ного.
Звишменоваяний гетман, рукою власною.

М. П.
На арк. 1 над текстом. По архиву №  2173.
На арк. 2 зв.\ Универсалъ на селце.
ЦЦ1АК України. -  Ф. 150. -  On 1. -  Спр. 10. -  Арк. 1-2. Оригінал.
Там само: Ф. 57. -  On. 1. -  Спр. 20. -  Арк. 736. Копія.
Чернігівський історичний музей. Колекція. Інв. N" Ал. 493. -  Арк. 5.
Ч. Д. М. кн. вст. 22777. Копія.
Опубліковано : Черниговские губернские ведомости. -  1864. -  Прибавление к N-’ 38.
Сіверянський літопис. -  1998. -  N‘- 2. -  С. 40. -  N- 32.

№ 3 1 2 -3 1 3

1700 р. травня 13. Батурин. -  
Універсал Івана Мазепи

Домницькому Різдвяно-Богородицькому монастиреві 
з наказом мешканцям Березинець 

гатити Седнівську греблю

Его царского пресвітлого величества Войска Запороясского гетманъ 1оаиъ 
Мазепа.

Вамъ, пану сотникови березинскому, атамапови городовому, такъ же и 
сілском атамані зо всім ь товариствомъ, войтови міскому и сілскимь околич- 
нимъ войтамъ зо вс ім и  громадянами людми, симъ писмомъ нашимъ 
ознаймуемъ, же любо уволняем васъ от гаченя общимъ шарваркомъ гребель 
Седневской, Займиской, инных, однакъ пилно приказуемъ, жебисте от сего часу 
не отмовлялися всегда, коли правемъ будетъ сее наше писмо вамъ показано, 
греблі монастирское думницкое, на ріце Думниці будучое, гатити, ижъ вся
ких надобных вещей до гаченя оное греблі возити. Поневажъ и вы всі до 
своихъ кгрунтовъ, то естъ гаювъ, сінож атей и инныхъ через тую греблю
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беспрестанное ездите. А если бы сте чинилися огтоеи  гачемя греблі отмо- 
вними, а міло бъ памъ тое донестися, теды самы вы, старшина помеченная, 
пречъ будетъ от ласки нашои сотдалени и не поблаженним каранемъ каранъ 
о що вс[...]а и повторе приказуемъ вам.

Дань в Батурині, мая 13, року 1700.
Звишменованний гегмань, рука власна.

На арк. 1 над текстом: По архиву №  2175.
На звороті: Універсалів, жебы березеяци греблю гатили.

ЦДІАК України. -  Ф. 150. -  Оп. 1. -  Спр. 9. Оригінал.

№ 3 1 4

1700, травня 20. Батурин. -  
Універсал Івана Мазепи 

війсковому товаришеві Якиму Семеновичу 
на подвір'я його швабра Кожухівського

Его царского пресвітлого величества Войска Запорожского гетман -  
кавалер 1ванъ Мазепа.

Пану полковникові стародубовскому зо всею полковою старшиною и 
кождому, кому колвекъ о томъ в ід ан і надлежить, а особливе сотникові 
топалскому, атаманові и войтові гамошнимъ симь универсалнимъ писаннемъ 
нашимъ ознаймуемъ, ижъ просилъ паев панъ Якимъ Семеновичъ, полку 
Стародубовского товаришъ войсковій, абисмо при гюзосталомъ ему, Якими, от 
его швакера и небожчика Григ орія Кожуховськог о въ поссесію дворцу, 
прозиваемомь Кириковскомъ474, поселившихся селцемъ до того дворца 
належних кгруптахъ еще за живша небожчика Кожуховского людей к ним 
небожчикомъ за відомом пашим влад Ьемихъ, а тепер надавно н і знать якимъ 
правомъ Параскою Черпишовмою Василихою при т іх  же людяхъ мешкаючою, 
вьвладіние загорнувшихъ, в послушенство ему привернули. Мы теди, видячи 
его од всякихъ услуг ь войсковихъ и походовъ воєнних не ухиляючогося, яко 
гЬхъ людей в зуполиое влад Інше ему, пану Якиму, надаемъ и всякій од них 
послушенства, повинности одбирати иозволяемъ, гакъ повагою сего уневерсалу 
пилно варуемъ, абы жаден ь з старшихъ и меншихъ в владіній преречоних 
людей ему, пану Якиму, наймепшой перешкоды не важился чинити.

Дань в Батурині мая 20 д., року 1700.
Зъвишъименовапний гетмапъ и кавалер, рукою власного.

Свидете л ствовал и :
Ротмистръ Федоръ Шеинъ.
Хоружий полковой Григорий Савицкий
С подлинним читал вахмистръ Алексій Ноярковъ.

а Текст пошкоджений.
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Таковъ подленній універсал по засвідителствованію от комиссій принялъ 
сотникъ полковой стар[одубовский] Яковъ Якимовичъ.

ЦДІАК України. -  Ф. 57. -  Оп. 1. -  Спр. 123. -  Арк. 366. Копія з заголовком: Сотника 
Якимовича з братами на деревню Кириковку.

№ 315
1700, травня 26. Батурин. -  

Універсал Івана Мазепи знатному товаришеві 
Полтавського полку Захарію Лукашевичу 

на село Горбанівка

П р есв ітл ій ш о го  и д ерж авній ш ого великого государя нашего его 
царского пресвітлого величества Войска Запорожского гетман и славного чина 
святого апостола Андрея кавалер 1оанъ Мазепа.

Всей старш ині и черні Войска его царского пресвітлого величества 
Запорожского, а особливе пану полковникови полтавскому зо всею старшиною 
полковою тамошною и кому бы колвекъ о том в ід ати  належало, симъ 
універсалом нашимъ ознаймуем, иж презентовалъ намъ панъ Захарий 
Лукашевич, значний полку Полтавского товаришъ, універсаль потвержа- 
телний небожчикови и родичови его велебному в Богу господину отцу Луці 
Самісуновичу, зешлому протопопі полтавскому, на село, прозиваемое Гор- 
банювку475, за власний его куплений кгрунтъ у футорах полтавских лежачий, 
з людми за відом ом  и позволеш ем ъ нашим рейментарским, на оном 
осаженними, з обради всей старшини полтавской, отміного ему данное отнасъ, 
гетмана, виданий и просилъ насъ, абысмо его от помененного села не 
отдаляючи, в спокойное ему владіне гетманским нашим оное ствердили 
універсалом. Мы теди, видячи его быти найблизшого по отцу своем добръ 
отчизних сукцессора приходнимъ правом на него, яко сина, спадаючих, а до 
того, відаючи, же тое село, з совіту  старшини полтавской, родичови его при
йшло у посессію, кгрунтъ его куплених вижей мененій, тут же респектуючи 
на услуги его войсковіе працовате в полку Полтавскомъ роненіе, яко при немъ, 
преречоное село, ку вспартю господарст ва его заховуемъ, и симъ універсаломь 
нашим ствержаемъ, позволяючи емуа оним влад іти , и всякое от людей 
посполитих тамошних (опрочъ козаковъ, которих волность никогда не мает 
бити нарушена) иміти послушенство, такъ м іти  хочемъ и рейментарско 
приказуемъ, абы н іхто  з старшини и черни, а меновите панъ полковникъ 
полтавский з своею старшиною полковою, владіню того помененного села ему, 
п. Захарій Лукашевицу, жадной перешкоди.

Данъ в Батурині, мая 26, року 1700* 6.
Звишменованний гетман, рукою власною.

а Слово “ему” написано двічі.
6 У копії дописано: В подлинном подписано тако.
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РДАДА. -  Ф. 248. -  Оп. 1. -  Спр. 1809. -  Арк. 76-76зв. Копія. Перед текстом написано: Копій 
з крепостей вдовы Старицкой.

ЦДІАК України. -  Ф. КМФ -  7. -  Оп. 2. -  Спр. 8. -  Арк. 76-76 зв. Мікрокопія.

№ 316
1700, червня 5. Батурин. -

Універсал Івана Мазепи мельникові Дем’янові Корноусі 
з дозволом побудувати третю клітку 

в Карпівському млині

Его царского пресвітлого величества Войска Запорожского гетманъ 1оанъ 
Мазепа.

Пану полковникові стародубовскому, старш ині его полковой и кому 
колвекъ о томъ відати будетъ належало, симъ нашимъ універсаломь ознай- 
муемъ, ижъ супликовалъ до насъ Демянъ Корноухъ, мелникъ села нашего 
Карповичъ476, просячи, абы моглъ за відомомь и за позволеннемъ нашимъ, в 
своемъ млині на греблі нашой Карповской о двохъ заставкахъ стоячомъ, и 
на третюю заставку клітьку  и стройти, іншимь універсаломь оной стверженне 
и обвороване міти, ми теди, давши слушной прозби его у себе м ісц і, позво- 
ляемъ ему, Демяну Корноуху Мелникови, з села Карповичъ, на предречонной 
греблі Карповской на спуску своемъ и третюю клітку  для болъшихъ пожит- 
ковъ строити и фундовати без перешкоди для умаленя воды и иншимъ 
млиномъ на той же греблі Карповецкой стоячимъ. Мы теды хочемъ и симъ 
унЪверсаломъ нашимъ пилно варуемъ, абы н іхто  з старшини и черні ему, 
Демяну Корноуху у построению оной клітки жадной и найменшой не важился 
чинити перешкоды.

Данъ в Батурині іюня 5, року 1700.
Звишъменованний гетманъ, рукою власною.
Канцеляристъ войсковій Григорій Покорскій.
А к симъ кошямъ вм істо Андрея Корноуха по прошенію его ж ъ Івая 

Михаилов Рудний волости Шептаковской руку приложил.

ЦДІАК України -  Ф. 51. -  Оп. 3. -  Спр. 4199. -  Арк. 5. Копія.

№ 317
1700 р., червня 5. Батурин. -  

Універсал Івана Мазепи
Домницькому Різдвяно-Богородицькому монастиреві 

на Локнистянські озера?11

Его царского пресвітлого величества Войска Запорозкого гетманъ 1оаннъ 
Мазепа.

Всей старш ині и черні Войска его царского пресвітлого величества
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Запорозкого, а особливе пану полковникові! черігЬговскому и кому колвекъо 
том відати будеть належало, сим ь уігЬверсаломь нашимъ озиаймуемъ: ижъ 
видячи ми обитель святую Думиицкую вовсе в скудости пайдуючуюся, 
умислисмо озера Локнистяиские\ яко поблизу будучие п ік  и а/ не заведением 
непенние, для вспартя мопасгирского, до і ое//своей обители Думницкой падати, 
привернути и нашимъ гетманскимъ упкверсаломъ зтвердити и обворовати, 
яко ж ъ преречение озера Локпистяяские з гой обители надаемъ и симъ 
yнiвepcaлoмъ нашимъ зтвержаемъ, допущаючи и зуиелную моцъ, даючи 
помененного монастира Думницкого законникомъ, опими озерами владіти, 
всякий ловний рибнии пожитки на моиастнрские росходи оборочати и яко 
своймъ власнимъ диспоновані. Прето м іти хочем ь и пилно варуемъ, абы тако 
панъ полковникъ черніговский, яко и п іхто з старшини и черні Войска его 
царского престітлого величества Запорозкого, закониикамъ преречоного 
монастиря Думницкого в владінію поменепнихъ озерь Локнистянскихъ и в 
отбираню з нихъ всякихъ ловнихъ рибних ь пожитковъ жадной и найменшой 
не важился чинити перешкоди.

Дань в Батурині, юня дня 5, року 1700.
Звишменоваяний гетманъ, рука власна.

На арк. 1 над текстом: По архиву № 2174.
На арк. 2 Універсал на озера Локыштяиъскии.

ЦДІАК України -  Ф. 150. -  Оп. 1 .-С пр. 18.-А рк. 1-2. Оригінал.
Там само: Ф. 57. -  On. 1. -  Спр. 20. -  Арк. 694. Копія.
Чернігівський історичний музей. -  Колекція. -  Inn. N" Ал. 493. -  Арк. 6.
Д. М. Кн. вст. № 22777. Копія з допискою з часі копо закресленим текстом; на відміну від 

друкованого тексту в Сіверянському літописі згадується озеро Роговая.
Опубліковано : Черниговские губернские ведомости. -  1864. -  Прибавление к №38.- 

С. 234. У публікації відсутня назва місяця.
Сіверянський літопис. -  1998. -  № 2. -  С. 40-41. -  N'1 33.

№  318

1700, червня 13. Батурин. -  
Універсал Івана Мазепи

ніжинському полковому сотникові Іванові Піроцькому 
з дозволом побудувати млин на річці Березі, 

що навпроти Вакуленкової сіножаті

Его царского пресвітлого величества Войска Запорожского гетманъ 1оанъ 
Мазепа.

Пану полковникови ніжипскому. старшині его полковой и кому колвекъ 
о томъ відати будеть надлежало, симъ універсалом!-, нашимъ озиаймуемъ, іжг

“ У копії Чернігівського історичного музею далі в дужках написано: (... і мянно 
Роговая, Плеско и Глушка...).
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презентовалъ намъ панъ 1ванъ Піроцкій, сотникъ полковій ніжинскій купчую 
от Мартина Даниленка Мелника, жителя степанковского в року ньптЬшномъ 
тысячном с'Ьмсотномъ місяця февруарія дня 7 собі, ж ен і и потомкомъ своимъ 
доброволне в в іч н осг данную и признаною з подписомъ рукъ старшины 
степановской на містце млиповое и греблю давнюю на р іч ц і Березі против 
сіножати, прозиваемой Вакулиновой лежачое, и просилъ насъ, абысмо ему 
такъ тое вишъ преречонное купленное містце млиновое и греблю давную на 
ріці Березі противъ сіножати Вакуленковой лежачое зтвердили, яко на томъ 
менованнномъ місцу подлугъ его можности позволила млинъ новопостроити 
и зфундовати и нашимъ універсаломь обваровати. Мы теди, гетманъ, давши 
слушной прозбі его у себе містце, а имъ респектуючи на его услуги в Войску 
Запорозкомъ лож енніе и до далш и х(:яко  видячи его способного:) и 
приохочуючи симъ универсаломъ нашимъ, яко тую купчую на вишречонное 
місце млиновое греблю  давную, на р е ц і Б е р е з і  противъ с ін о ж а т и  
Вакуленковой лежацое, зтвержаемъ, такъ и позволяемъ ему ж ъ пану Івану 
Піроцкому, на той же менова/люй греблі купъленной на реці Березъ млин, 
подлегъ уложности своей, новостройги и фундовати з тимъ еднакъ докладомъ, 
абы от того новопостроенного млина, жадной в кгрунтах нікому не діялася 
шкода, міти теди хочемъ и пилно варуемъ, абы ему, пану Івану Пироцкому, 
жоні и потомкомъ его в построенію млина, владенію его зуполномъ, и в 
отбираню з него всяких належитих пожитковъ н іхто  з старшини и черні 
жадной и найменшой не важился чинити трудности и перешкоди.

Данъ в Батурині місяци [июня], дня 13, року 1700а.
Звишъ менованній гетманъ, рукою власною.

ЦДІАК України. -  Ф. 57. -  Оп. 1. -  Спр. 40. -  Арк. 821. Копія.

№ 319
1700, червня 17. Батурин.

Універсал Івана Мазепи священикові Василеві Завуйку 
намісникові іркліївському, з підтвердженням його млина 

в селі Скородистик і поля в трьох руках Іркліївських, 
з панських ланів йому відведених

Его царского пресвітлого величества Войска Запорожского гетманъ 1оанъ 
Мазепа.

Его ж ъ царского п ресвітлого  величества Войска Запорозкого пану 
полковникові переясловскому, старшині его полковой и городовой, кождому, 
кому колвекъ о томъ в ід ати  належ и тъ , симъ ун іверсал о м т нашимъ 
ознаймуемъ, ижъ пречестній отецъ Василій Завуйка, н ам існ и к  Ирклівскій, 
прекладалъ намъ, же м іегь  млинок на реці Ирклій478 у сел і Скородистику479,

а Далі в тексті дописано: В подлинномъ подпись таковъ.
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о едномъ к о л і стоячій універсаломь нашимъ отвержении и полю в трохъ 
рукахъ по десяти колесъ з ирклівскихь панскихъ лановъ ему отведеніе и 
просилъ себі на опий млинъ и поля нашего гетманского потвержденія. Ми 
теди тоей его, огца Василія, слушной прозбі, давши у себе містце и рес- 
пектуючи на услуги его войсковіе в свіцкомь статті роненіе, яко тотъ млинъ 
его и поля ствержаемъ, позволяючи ему в с і розміровіе приходи 3 оного 
отбірати помененними полями, з луками пожитковати, такъ м іти  хочемъ и 
пилно того варуемъ, аби в отбіраню  з пререченного млина розміровихт 
пожитковъ пан ь полковпикъ переясловский з своею старшиною полковою и 
ніхто иншій жадной иайменшой не чинилъ перешкоди3.

Данъ в Багурииі июню 17-го, року 17-го.
Звишъменовапний гетманъ, рукою власною6.
С подліним ъ свід ітелствоваль находячийся в ревизиялнихъ д іл ь
Полковой гіереяславскій канцеляриста Сгепанъ Скорикъ.
Таковой подлинной с комисій ревізіялной обратно к себ і принялъ, а на 

сей копій росписался священикъ Михайло Деміяігь Завойка.

ЦД1АК України -  Ф. 57. -  Оп. 1. -  Спр. 243. -  Арк. 13. Копія.

№ 320
1700, липня 14. Батурин. -  

Універсал Івана Мазепи Київському магістратові 
і київським міщанам на торгівлі вином у  Києві 

і на право володіння селом Преворка, 
передмістям Кож ем’яки, островами Осетщина, Труханів, 

Муромець, горою Щекавшцею та Оболонню

П ресвігліш ого и державнійшого великого государя нашего его царского 
пресвітлого величества Войска Запорозского гетманъ 1оанъ Мазепа.

СОзнаймуемъ симъ нашимъ унЪверсаломъ всТмъ въобецъ и кождому 
зособна, кому о гомъ відати належить, а меновите всей старшині и чернк 
Войска его царского пресвітлого величества Запорозского, а особливе пану 
полковникови Кіевскому и всему старшому и меншому того полку товариству, 
ижъ просили усиловпе насъ, гетмана, панъ Димитрий Полоцкій, войтъ кіевскій 
з бурмис трами, райцами и всіми того магистрату кіевского урядниками, абисто 
подлугъ давнихъ ихъ майсгратовихъ м іскихь правь, якій монаршести его 
царского пресвітлого величества грамотами имъ суть потвержений, твердо 
обваровали имъ всякихъ напитковъ шинки, а особливе горілчаній, чтобъ в 
онихъ ни от кого имъ не было перешкоды, и абисто заховали при ныхъ 
передьмістье кіевское іменуемое Кожемяки480, такъже селище Преварку481,

а Далі в тексті дописано: На подленной тако.
6 Праворуч нижче підпису в колі написано: М істо печати.
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островъ Осетщину, островъ Труханов482 и осгровъ Муромец483, гору Шкавицу484 
з землями до ней належними и Оболонъ или Луговій м істца для випусту 
бидла, якихъ м істць луговихъ з давнихъ часовъ оны свободно заживали, и не 
суть чужій, але ихъ исконній власній. По тому теды ихъ п. войта и в с іх ь  
майстратовихъ прошенію мы, гетманъ, прикладомъ антецессоровъ нашихъ 
славное памяты гетмановъ маючи ласкавій взглядъ, аби оній славній майстрат 
и всі міщане и посполитій люде старобытного столецного россійского града 
Кіева могли м іти  в житю своемъ слушное и пристойное пространство и 
доволство и въ пополненыо м істск и х ь  порядковъ и вчиненью своихъ 
повинностей потребную помочъ, яко шинки оній горілчаній з давнійших 
часовъ однымъ ратуш ом ъ Клевскимъ въ завідьіван ью  м айстатовом ъ 
подтвержаемъ, приказуючи грозно, абы тихъ горілчанихь шинковъ якъ въ 
козацкихъ, такъ и монастирскихъ дворахъ нихто держаты не см іл ь , подъ 
утратою тихъ шинковихъ гор ілокь и подъ не опустнимъ караньемъ, якое на 
противного належить, такъ прихиляючися вол і монарсой, приворочаемъ имъ 
цілому майстрату, и симъ універсаломь нашимъ подтвержаемъ преречоное 
передьмістье Кожемяки, поиеважъ оное было от нікоторого часу в держаныо 
пановъ полковниковъ кіевскіхь, такъ же заховуемъ при нихъ селище Преварку, 
островы Осетщину, Трухановъ и Муромецъ, Шкавицу и зем лі к ней належные 
и лугы на випустъ бидла вышей речоній, позволяючи имъ оними спокойне 
владіти и къ своему м іском у приводити ПОЖИТКОВІ!, въ якихъ людехъ 
Кожемяцкихъ и преречоныхъ островахъ и угодьяхъ варуемъ, аби имъ ніхто 
нечинилъ перескоды, тилко, если в тихъ вишречоныхъ островахъ винайдуются 
бити озера и сіножати, а межи землями и межи лугами если будуть зем лі 
пахатній и сінокоси монастьірскій, албо козацкій, въ томъ повинны оны п. войтъ 
и всі магистратовій з тими, хто того слушне по якихъ кріпостехь упоминатися 
будеть судомъ и правомъ росправитися, и на томъ перестати, що з суду и з 
права при ныхъ увязанно будеть. Аже докладали оны п. войтъ и майстратовій, 
же ніхтось збороняетъ имъ на реці Днепру и въ річищахь Дніпровихь ловити 
риби, якая ловля здавна имъ била волная, теди мы варуемъ, абы міскимь 
рибалкамъ въ Д н іп рі и в Дніпровихь островахъ рибу ловити было волно безъ 
жадного забороненья, опрочъ озеръ и уступовъ въ монастирскихъ и свіцкихь 
особныхъ державахъ будучихъ, правами давними ограниченнихъ, а що козаки 
вКіеві на церковних и м іскихь земляхъ куничныхъ дворы себ і поселили, то 
абы оные конечне подлугъ давныхъ квитовъ належитую платили куницу безъ 
жадной отмови, з м іскихь тежъ и реместничихъ людей подъ майстратовымъ 
послушенствомъ будучих, аби н іхто жадного человіка в козацтво вписовати 
не важился, подъ суровимъ караньемъ, кдижъ мы таковыхъ людей безъ праци 
и безъ заслуги до войсковихъ волностей приймовати и от повинностей міскихь 
отдаляти не кажетъ, для чего если хто изъ стороны до Кіева на мешканье 
прійдеть, а заслугъ и працъ козацкихъ, то есть если въ якомъ полку или 
городі козаковалъ явнимъ свідоцтвомь не окажетъ, абы кажній таковій в 
міскомь былъ послушенстві, а не въ козацкомъ реєстрі, в чомъ, яко панъ 
полковникъ кіевскій, такъ и сотникъ тамошній волю нашу рейментарскую 
конечне непорушне заховати повинны, хочемъ теж ъ м іти  абы от митъ
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внутрь и близко Клева, на неналежнихъ м істцахь новоуставленихъ мещане 
Кіевскій били волни. Дрова міщанамь на опалъ дворові з тихъ волнихъ пущъ 
возити позволяемъ, лежачое беручи дерево, з которихъ з давнихъ часовъ имъ 
оній возити било волно, тилко аби то безъ шкоди било особнихъ духовнихъ и 
свіцкихь л ісови хь пущъ, здавна в певнихъ свойхъ границахъ будучихъ и 
правами обварованыхъ, то есть албо наданьемъ от монарховъ и антецессоровъ 
нашихъ албо куплею за власній гроши набитых, що все твердо симъ нашимъ 
універсаломь змоцняемъ и власною рукою нашою оний подписавши печать 
войсковую приложите розказалисмо.

Дань в Батурині, ноля 14, року 1700-гоа.
Звишменованній гетманъ, рукою власною.
ЦДІАК України. -  Ф. 5 1 .-  Оп. 1. -  Спр. 6. -  Арк. 1 -2. Копія.
РДАДА. -  Ф. 124.-О п. 1. (1700 р.) -  Спр. 45. -  Арк. 4-5. Копія з датою: 19 липня 1700 р.

№321
1700, липня 23. Батурин. -

Універсал Івана Мазепи значному товаришеві Дем’янові, Унучці- 
Посудевському на грунти в селах Плехів та Осняки

Его царского пресвітлого величества Войска Запорожского гетманъ 1ванъ 
Мазепа.

Пану полковнику черніговскому, старшині полковой и всему старшому 
и меншому Войска его царского п ресвітлого величества Запорожского 
полку товариству, а особливе сотнику любецкому, атаману і войту тамош- 
нимъ и кому колвекъ відати надлежить, симъ універсалнимь листомъ нашымъ 
ознаймуемъ, ижъ просилъ насъ, гетмана, значній полку Черніговского товарингь 
панъ Демянъ Кондратиевичъ Унучко Посудевский о реиментарское себі 
потвержене, такъ и на грунта свой власние дідизние и отчистий, яко и на людей 
тяглих на тих кгрунтах седячих, именно в Плехові и в Оснаках, на которіе то 
грунта и на людей тамъ осілих презен говалъ намъ многие антецессоров нашых 
універсали  потвержателние прегкамъ его данние. Мы теди, гетманъ, 
респектуючи на вічние здавна в Войску Запорожскомъ предков его а тутъ же 
последователномъ способомъ и его самого ронячиесь услуги, яко всі тие ему 
належачие и природнымъ его правомъ спадаючие кгрунта отчичій и всякія 
угодія симъ універсаломь нашимъ ствержает, такъ и людей тяглих наших же 
кгрунтахъ, а именно в Плюхові и в Осняках седячих (юпрочъ козаковъ тамъ 
зостаючихъ:) при ономъ же заховует, позволяючи ему тими всіми своими 
кгрунтами владіти, користовати и пожитковати, не узнаючи в томъ кривди 
жадной людской и всякое огподданих до ласки нашой войсковой послушенство 
отбирати, в чомъ аби ему, пану Посудевскому, ніхто найменшой не важился 
чинити перешкоди, пилно варуемъ и рейментарско приказуемъ.

а У копії дописано: В подлинномъ тако.
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Дань в Батурині, юля 23 року 1700а. 
Вишменованний гетмань, рукою власною* 6.
ЦДІАК України. -  Ф. 57. -  Оп. 1. -  Спр. 7. -  Арк. 652. Копія. 
Там само. -  Ф. 57. -  Оп. -  Спр. 26. -  Арк. 657. Копія.
Там само -  Ф. 1235. -  Оп. 1. -  Спр. 1253. -  Арк. 2-3. Копія.

№ 322
1 700, серпня 2. Батурин. -  

Універсал Івана Мазепи священикові села Лави 
Филимону Макаревичу з дозволом побудувати млин-вишняк 

на власному грунті-болоті під селом Лави

Его царского пресвітлого величества Войска Запорожского гетман Иоанъ 
Мазепа.

Ознаймуемъ симъ нашимъ універсалом, кому о том видати належит, такъ 
старшині и черні Войска его царского пресвітлого величества Запорожского, 
яко и посполитимъ людямъ, а меновите пану сотнику сосницкому, атаману з 
товариством и войску з посполсгвомъ: ижъ суппликовал до насъ, сотника, 
господинь отец Филонь Макаревич, священикъ святопокровский села Лавъ485 
вуізді Сосницкомъ зостаючого, просячи нас о рейментарское себі позволение 
на построение оного млина-вешняка на кгрунтах его власном непенних вираз 
огорода его под тим же селом Лавами на болоті на тое угодномъ і найдую- 
чимъ, а же устроения того гребелного и млинового жадной чужимъ з грунтом 
столичнимъ не уйдетъ шкоди, презентовим намъ класт С В ІД ІТ Є Л Н И И  от в с іх ь  
жителей Л овских себе даній. Зачим ми, гетман, давши п р о зб і его 
благопрезрітелное у себе місце, позволяемъ ему, отцу Филипу, на тие менених 
кгрунтах греблю висипати и млил построити и всякие з оного розміровие, 
супрочъ войсковой части, і отбирати пожитки ку розмноженю в господарстві 
своемъ пожитку, быле бы какъ гребелки и млинового ф ундація не была 
шкодою из кривдою людемъ всимь, себи, ему и старшині и черні нихто не 
важился наименшой чинити кривди повагою сего універсалу на его варуемъ 
и пилно приказуемъ.

Дань в Батурині, августа 2, року 1700в.
Звишменованній гетмань, рукою власною’ .

ЦДІАК України. -  Ф. 57. -  Оп. 1. -  Спр. 26. -  Арк. 657. Копія.

а Далі в тексті дописано: В подлинномъ по сему.
6 Після підпису в колі написано: М істо  печати.
в Далі в тексті дописано: В подлінном подгіис таков.
г Після підпису написано: М істце печати войсковой генералной.
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№323
1700, серпня 24. Батурин. -  

Універсал Івана Мазепи олишівському сотникові 
Левкові Шрамченку на млин на річці смолянці 

під селом Топчіївкою

Его царского пресвітлого величества Войска Запорожского гетманъ и 
кавалеръ Іоань Мазепа.

Пану полковникові ніжинскому, старшині полковой, а особливе всім 
старшим и меншим войсковим і посполитим сотні Олишевской жителем і кому 
бы колвекъ о том відатьі належало сим нашим в універсалским писаніем 
ознаймуем, іж ь просилъ нас, гетмана, панъ Левко Шрамченко, сотникъ 
Олишевскій подтвержателиого в універсалу на млинъ на рец і Смолянці 
стоячій под селом Топчівкою, купленним способом у отца Максима Почеки і 
зятя протопопского попа Гаврійла Набытки. Теды мы, гетманъ, респектом 
значне працы его пана Левка Шрамченка роненний в Войску Запорожском пред 
урядом і на урядь согнитства бываем сей нашъ оборонній універсалу 
позволяючи ему з оного млина всякій приходячій пожитки себ і отбираты, 
зачим мітьі хочем і рейментарско приказуєм, абы ему, пану Левку Шрамченку, 
н іхто  з штаршини і черні полку Н іж инского увладіват того млина і в 
отбираіио з оного всіх  приходячих користей жадного найменшого не иміль і 
не важился чинити трудности, шкоди і перешкоди.

Дань в Батурині, августа 24 дня, 1700 рокуа.
Звишьіменованній гетманъ і кавалеръ рукою власною6.
Таковій подленной ім іеться в суд і генералномъ при д і л і  оставленній 

значковимъ товаришемъ Федором Шрамченкомъ, бившимъ тогда повіреннимт 
по звіренню ему от наслідников сотника Олишевского Івана Шрамченка, 
намесники олишевского Андрея Ш рамченка і протчійхь противъ і ему 
войсковой канцелярій Якова Почепи (кои нині полковимъ Ніжинскимт 
писарем).

ЦДІАК України. -  Ф. 57. -  Оп. 1. -  Спр. 37. -  Арк. 543. Копія.

№ 324
1700, вересня 3. Батурин. -  

Універсал Івана Мазепи
про заборону проїжджим через село Церковище 
вимагати безкоштовно підводи, коней, провіант

Его царского пресвітлого величества Войска Запорозкого гетманъ Іоань 
Мазепа.

а Далі в копії дописано: В подлінном тако.
6 Після підпису праворуч в колі написано: М істо печати.
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Его жъ царского п ресвітлого  величества Войска Запорозкого всей 
старшині й черні, а особливе, такъ великороссійскид/, яко й малороссшскимъ 
переежджаючимъ людемъ и кождому, кому колвекъ, о томъ відати належить, 
симъ універсаломт нашимъ ознаймуемъ, ижъ суппліковалт до нас ь войгъ з 
посполитими людми села Церковищъ486, маетъности ясне в Богу пре
освященного, его милости отца Варлаама Ясинского архієпископа митрополита 
Кіевского, Галицкого й всея Малыя Россіи пас гира Нашего, прекладаючи, же 
великіе им от переежджаючих через их село людей бранемъ подвод, выма- 
ганемъ необыклих кормовъ и напитковъ, и инших збытечных вымислов 
чинятся долегливости, в чомъ просили нашого себі оборонного універсалу. 
Мытеды, гетманъ, достодолжнымъ сновнид/пошанованемъ, почитаючи высоце 
поважный пастыра нашего Іони не тилко о защищеніе и розмножене оного 
повинны старатися, лечъ и всякіе, в добрах его ж ъ пастырской милости чиня- 
чїеся долегливости, крывды и утисненя, належитого нашею рейментарскую 
обороною должны зостаем зносити и з тых прето м ір, давши у себ і місце 
благословному в томъ мененного Церковиского войта и в с іх  тамошних 
посполитых жителей прошенію, выдаем оным сей напгь оборонный універсалт, 
которого повагою пилно и сурово приказуемъ, абы жаден з переежджаючих, 
за якимъ же колвекъ д іл о м т  любъ пайтилніш имт великороссійских й 
малороссійских людей в томъ преречонод/ сел і Церковищахъ не см іл т  й згола 
неважился подвод брати, корму й напитковъ вымагати, й инших вы[мы]словъ 
починати, хочай бы хто, й нашъ подорожный м іл т  ун іверсале А если бы 
который самоволецъ, любъ з великороссійских, любъ з наших малороссійских 
людей, там в Церковища приіхавши, противным поступовалъ способомъ, и воли 
нашой оказивался быти непослушным, теды такового позволяема при- 
держовати й нам о немъ извіщ ати. А мы упевняедтъ, же не похибное й не 
отволочное оного войсковое за такое власти нашей спротивленеся, постигнетъ 
каране.

Данъ з Батурина, року 1700, септевра 3.
Звышменованный гетманъ, рукою власною.

На арк. 2 зв. ирі\¥егза1 бо СегкошІ52сг паїе^су о ргееіагбасЬ 1700.
УнЬверсалъ до Церковищъ оборонный оть перейздовъ, року 1700.
Перед текстом По архиву №  1895.

ЦЦІАК України. -  Ф. 129. -  Оп. 1. -  Спр. 6. -  Арк. 1-2. Оригінал.
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№ 325
1700, вересня ЗО. Київ -  Печерське містечко. -  

Універсал Івана Мазепи про відновлення 
Переяславського єпископства, для якого гетьманським коштом 

збудовано Вознесенську церкву і закріплено маєтності, 
що належали Трахтемирівському монастиреві

П р есв ітл ій ш аго  и держ авнійш ого великого государя его царского 
пресвітлого величества Войска Запорожского гетман и кавалірь 1ванъ Сте- 
пановичъ Мазепа.

Ознаймуемъ симъ нашимъ універсаломт, яко духовного стану всімт 
преложнимъ и подъ преложенствомъ будучимъ особамъ, гакъ и мирскимъ 
чинамъ; а особливе паномъ полковникомъ, обознимъ, судямъ, писаромъ и 
асауломъ полковимъ, сотникамъ, атаманамъ и всему старшему и меншому 
товариству Войска его царского пресвітлого величества Запорожского тутъ 
же м іскимт урядомъ и вс ім ь  обще малороссийскимъ обиватемъ, нині и в 
потомніе часы будучимъ, и каждому зъособна, кому о томъ відати належить: 
ижъ по милости божіей от п ресвітл ій ш аго  и держ авнійш аго великого 
государя нашего царя и великого князя Пегра Алексіевича всеа Великия и 
Малия и Б іл и я  Россій самодержца, маючи мы в Малороссіи при уряд'Ь 
рейментарскомъ гетманства Войскъ его царского пресвітлого величества 
Запорожскихъ, обоихъ сторонъ Дніпра совершенную моцъ и владзу не тилко 
въ д іл е х ь  войсковихъ и народнихъ, лечъ и в церковномъ защищеній и 
благостроеній, додаючи помощи до помноження хвали Божой належитие и 
справляти порядки, яко увідомилисмося певне зъ старовічних писаних, же 
до первоначалного престола архипастирского митрополій Кіевской било з 
початку насаждения православного христианского віри належащее въ помощъ 
найближшее епископство знаменитого града малороссийского Переяславля, 
але через многие онихъ старинпихъ віковт отправуючися войны в запустініе 
пришло, такъ рди тепер во время рейментарства нашего ясне в Богу преосвя
щенний его милость Клръ Варлаамъ Ясинскій, архіепископт митрополит 
Кіевский, галицкий и всея Малия Россій господинъ отецъ и архшастиръ нашъ 
божое иміючи о пастві своей попеченіе, яко для помиоженія хвали хвалного 
и прославленного имены Божіего, так и для помощества въ д іл ех т  духовнихъ 
первобитному и височайшому престолу митрополитинскому кіевскому 
изволилъ на том положити святителское свое наміреніе и желание, абы тое 
разоренное епископство Переяславкое било отновлено. Теди и мы, гетманъ, 
уважаючи слушную того быти потребу, помощественную, на предложене его 
архипастирской милости вкладалисмося усерднимъ нашимъ челобитемъ до 
превисокого монаршого его царского пресвітлого величества маетату, просячи 
покорне о милостивое благоизволепіе и о указ, абы за благословешемъ 
великого господина святійшего и всеблажеігьнійшого Киръ Адріана архи
епископа Московского и всея Россій и вс Ъхъ сіверних странъ патріархи тое 
святобливое д іл о  епископства Переяславского обновленіе в належитое до
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престола митрополитанского кіевского послушаніе неотложно собития, о чемъ 
и самъ преосвященій его мял ость господин отецъ архшастиръ напгъ, яко до 
пресвітлійшаго монархи, такъ и до святійшого патриархи заносимъ прошеніе. 
Когда убо ньіні произошло о томъ милостивое монаршое его царского пре
світлого величества повеленіе, зъ согласнимъ и единосовітнимь святійшен- 
скимъ патріаршимь благословепіемь, даби на тотъ санъ епископства Пере
яславского достойній муж по правиламъ и чину церкви святой восточной 
рукоположенъ былъ от православного архієпископа митрополита Киевского, 
Галицкого и всея Малия Россій з пособствованіемь и протчшхъ усмотреннихъ 
от него архіереевь въ первоначалной его царского пресвітлого величества 
о тмині въ богоспасаемо мъ граді К іеві в престолной митрополитанской церкви 
святил Софій премудрости Божия, яковимъ образомъ й протчій по немъ 
наступаюцій епископове переясловские, даби тамъ же рукополагани били. 
Тогда мы по прежди взятому усердно нашому постаралисмося за помощию 
Божіею коштомъ пашимъ виставити престолную тому епископству в град і 
Переяславлю близкомъ богоспасаемому Кіеву, церковь каменную Вознесения 
господня к у подвишеншо хвали имени его святаго и въ надежду милости 
монаршой взялисмо на себе для спасенія своего старане о промишленій 
доволного виживлення маючому быти тамошнему епископству и по немъ 
наступаючимъ, яко ж  уже поддаемо оному в с і ґрунти и маетности монастира 
давнего Терехтемировского487 зъ приданими вновь от насъ селцами а и далей 
иле слушность и годность каж етъ удовляти обіцуемь: А понеже соизво- 
леніемь его милости шастирскимъ митрополитанскимъ на чинъ то го епис
копства избранъ есть и през поставлены достойний того сана особа превелебний 
въБогу отецъ Захарий Корниловичъ, ігумень монастира Свято-Михайловского 
Золотоверхого Кіевского, житіемь іноческимь побожнимъ наукою душеполез
ною, трудолюбиемъ в строєній монастирскомъ и всякими добрими поступками 
свідителствованпий і въ церкві святой заслужоній и намъ, гетману, во всемъ 
томъ добре знаемих і прето и мы, гетманъ, рейментарское наше непремінное 
о церкви Божией иміючи радініе, яко зо всею старшиною на тое соизволяемъ, 
такъ и симъ нашимъ у и іверсал ом ь потверж аемъ, аби новоизбранний 
менованний превелебний господинь отець Захария Корниловичъ, ігумень 
монастира Свято-М ихайловского Золотоверхого от православного архі
єпископа митрополити Кіевскаго, Галицкого и всея Малия Россій вишей 
менованного яснепреосвященного его милости, господина 07ца Варлаама 
началнійшаго архипастира нашего зъ содействующими ему архієреями въ 
церкві первопрестолной митрополитанской Кіевской С вято-С оф ійской  
неотложно рукоположенъ билъ, и поставлень на епископство Переяславское 
зъ таковимъ докладомъ: абы яко коадюторъ или помощникъ всегда въ 
послушаніе до престола митрополитанского Кіевского неотлучно и неотділно 
належалъ, яко онъ самъ, такъ и по немъ наступуючій архієрей переясловскіе 
во вічний времена. А такъ понеже ясне преосвященний его милост господинь 
отецъ архипастиръ зъ милостивое свое отческое любови от первенструющея 
метрополитанския власти поступаетъ ему новоизбранному епископу и 
опреділяеть іміти особную власть и епархию, именно вс і городи и села полку 
Переяславского во еже благочинное духовенству тамошнему устроевати
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правленіе, тогда би по нянішномь постановленій и утвержденій онь, пришлій 
боголюбивий епископъ переяславский господинь отецъ Захария, доброхотнимъ 
усердиемъ поволнимъ быль въ єпархій митрополитанской за благословешемъ 
его архипастирскимъ архіерейско священнодійствовати, и въ судахъ духовнихъ 
помощенствовати и свою епископию Переяславскою чиномъ належитимъ 
устроевати, что и наступаючие по немъ епископове переяславскіе кіевскому 
престолу исполнятии будуть должни; а отдалятися от послушания престола 
митрополитанского кіевского и виламоватися з под архипасгирской того 
власти никогда на мають и не моцни будуть. Яко теди тая епископіа Пере- 
ясловская не вновь устрояется, але старинная запустилася и, давностю в 
непамять людскую приведенная, въ обновленіе теперь за відомомь и позво- 
леніемь монаршимъ приходить. Такъ мы симъ універсаломь нашимь тое все 
тутъ вишей вираженное о ней постановление навсегда укріпляючи, обіцуемь 
попеченіемь нашимь вложитися, жебы оная и правилною грамотною его 
царского пресвітлого величества в таковомъ бьітій своемъ непременно навіки 
была утверждена и обварована.

Дань въ Печерскомъ містечку, септеврия ЗО, року 1700а.
Звишменованний гетманъ и кавалер, рукою власною* 6.
Войсковій канцеляристи Максимъ Руновскій.

ЦД1АК України. -  Ф. 168. -  Оп. 2. -  Спр. 1-6. -А рк. 17-19. Копія.

№ 326
1700, жовтня 16. Переяслав. -  

Універсал Івана Мазепи Переяславській ратуші 
на села Денисів, Плужники і Комарівка

Его царского пресвітлого величества Войска Запорожского гетманъ 1оанъ 
Мазепа.

Его царского пресветлого величества Войска Запорозкого всякой старшині 
и черні, а особливе пану полковнику переяславскому зо всею его тамошною 
полковою старшиною, такъ теж сотнику яготинскому и кождому, кому колвекъ 
о том відати належит, симъ універсалнимь листомъ нашимь ознаймуемъ, иж 
супликовалъ до нас войт переяславский тое, что они м ію т городу своему на 
вспарте всяких міских тяжаровъ з ласки нашой войсковой наданние три селі, 
именно Денисовъ488, Плужники489 в сотні Яготинской, и Комаровку490 в уезді 
Переяславскомъ, зостаючие, на которих просили нас себ і потвержателного 
універсалу. Мы теди, гетман, респектуючи на частіе в томъ сели пограничном, 
городі Переяславлю отправуючиеся найзди з неменшими діючимися расходами, 
потвержаемъ онимъ тие три села Денисов, Плужники и Комаровку, позволяючи

а У копії дописано: На подленном тако.
6 У колі написано: М істо  печати войсковой. Нижче іншим почерком: Таковъ подлин

ный універсаль принялъ, а къ сей копій руку приложилъ катедры Переяславской писар 
ієромонах Гервасій.
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войтови тамошнему переяславскому и всему майстратови в послушенстві своем 
оніе міти и належитост з оних ку вспартю и удоволствованию всякихъ городо
вих потребств употребляти, а то до ласки нашой войсковой, а старшина вся 
войсковая, а меновите сотникъ яготинский, абы в томъ городовомъ владению, 
и тими мененними селами заведованию, и тими мененними селами заведованию 
не сміль и не важился жадной найменшой чинити перепони пилно варуемъ и 
рейментарско приказуемъ, Войти зас тих преречоних селъ зо всЄми посполитими 
тяглими людми (опрочъ козаковъ) должни будут всякое тому городу Пере
яславлю виражати послушенство и звичайное повиновение под винами сурового 
войскового карання.

Дань в Переяславлю, року 1700, октовр. 16а.
Звишменованний гетманъ, рукою власною6.
К сей копій подписание:
Лаврентій Фумовин, войтъ майстрату переяславского.
Каленикъ Антиповъ, бурмистр з майстратовими.
Василь Томара, полковникъ наказний переяславский.
В семь універсалі написано: ратушу переяславскому дание села Денисов, 

Плужники и Комаровка для вспоможения в датках надаем до ласки войсковой 
и гетманской.

Читал с подленними.

РДАДА. -Ф . 248. -  On. 1. -  спр. 1808. -  Арк. 280, 280 зв. Мікрокопія.
ЦДІАК України. -  Ф. КМФ -  7. -  Оп. 2. -  Спр. 4. -  Арк. 280. Мікрокопія.

№ 327
1700, жовтня 27. Київ-Пеперський. -  

Універсал Івана Мазепи Максаківському монастиреві, 
яким зобов ’язує жителів села Максаки 

відбувати повинності лише на користь монастиря

П ресвітлійш аго и держ авнійш аго великого государя его царского 
величества Войск Запорожских гетман славного чина святого апостола Андрея 
и білого Орла кавалер Иоан Мазепа.

Всім, кому бы колвек тепер и потомние часы відати належало, а меновите 
пану сотникови меискому з товариством и войтови тамошнему з посполитими 
людми сим універсалом нашим ознаймуем, иж превелебный в Богу отец Иосиф 
Білецкий, игумен, писал гетманови, что монастир Максакувский491 мает 
універсал от антецессора нашого, бывшого гетмана, на село Максаки492 
данный, жебы оное в послушенстве ему найдовалося, аже тому універсалови 
не чинится досит, оное от послушенства монастирского до городовых потягает 
работизн, теды просим в том нашего рейментарско призрения и потвержения.

а Далі в тексті дописано: В подлинномь тако.
6 Праворуч від підпису в колі написано: М істо печати рейментарской.
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Мы прето, уважаючи и что тое село прилеглое есть монастиреви и в под- 
поможеню монастирских скудостей найтребнійшое, казали з канцелярии 
войсковой сей наш универсал, которим яко тое антецессора нашего надане 
ствержаем. Так пилно м іти  хочем и приказуєм, абы пан сотник менский, 
старшина тамошная и нихто инший не см іл  и не важился людей посполитых 
села Максакув до міских работизни и подачок потягати, от послушенства 
монастирского атривати и до своих приват и интересов уживати.

Дан в Києві Печерском, октовриа 27, року 1700
Звишменованый гетман и кавалер, рука власна.
КЦДАДА. Монастирські справи. -  № 636-а. -  Арк. 1. Оригінал.
Збірка М. Ткаченка. -  № 164.

№ 328
1700, листопада 2. Батурин. -  

Універсал Івана Мазепи 
про увільнення коропськнх майстрових 
від посполитих податків і повинностей

Его царского пресвітлого величества Войска Запорожского гетманъ 1оанъ 
Мазепа.

Ознаймуемъ симъ нашимъ універсаломь кождому, кому би колвекъ о томъ 
відати надліж ить, а особливе пану сотникові короповскому, атаманови и 
войтови тамошнимъ, иж прекладали намъ чрез супліку свою цехмистръ 
ковалского и котлярского майстерства з своймъ товариствомъ, что они з 
давнихъ часов на наших гетманскихъ работизнъ зостаючи, волни бивали от 
всяких тяглихъ повинностей міских, а теперь любо тіе ж  наши работизны 
отбуваютъ, однакъ будто бы и до м іскихь повинностей оныхъ принаглятіе, в 
чомъ оны просили себ і нашего заступленія, зачимъ мы пилно того варуемъ, 
абы оних до жаднихъ тяглостей посполитихъ не потяганю: но поневаж оны 
от давна в наших потребахъ служтчи волности заживали помененной, о той 
повторе пилно приказуемъ.

Дань в Батурині ноеврія в року 1700.
Звишменованний гетманъ, рукою власною.

ЦДІАК України. -  Ф. 51. -  Оп. 3. -  Спр. 3442. -  Арк. 3. Копія.
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№ 329
1700, листопада 26. Глухів. -  

Універсал Івана Мазепи 
про підтвердження прав Ю рія Харевича 

на грунти

Его царского пресвітлого величества Войска Запорожского гетманъ 1оанъ 
Мазепа.

Всімь, кому бы колвекъ о томъ відати належало, а особливе старшимъ 
именшимъ обивателемъ конотопскимъ и жителемъ селца Старой ознаймуемъ 
симъ універсалом^ поневажъ з инквизиций пана Феодора Кандибы493, 
обозного полку Ніжинского и п. Григорія Горіздрьі з тамошными старшын- 
ными людми учиненной показалося; же панъ Тимофій Радичъ494 в грунтъ пана 
Юрія Харевич495 неслушне втрутился, найменовавши его куплею Стефана 
Коморного набитимъ, около якого грунту и копці тайно покопавши, признаки 
по под деревомъ покладени били: теды яко онъ панъ Радичъ от того грунту 
при розиску отступився и Стефан Комарный того же продавалъ, вырекся. За 
що и уличенье принялъ. Такъ мы тую часть грунту приворочаемъ ему, пану 
Харевичу, варуючи того пилно, абы тепер и на потомные часы онъ, панъ 
Харевичъ, в томъ своем грунті жадной ни от кого не узнавалъ перешкоди.

Данъ в Батурині, ноеврия 26, року 1700а.
Звишменованний гетманъ, рукою власною6.
С подлинимъ свидетелствовал прапорщикъ Тимофей Анцеферовъ (?).

ЦДІАК. -  Ф. 57. -  Оп. 1. -  Спр. 47. -  Арк. 24. Копія.

а Далі в тексті дописано: Подпист.
6 Праворуч від підпису в колі написано: М істо печати войсковой генералной.
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1701 рік

№ 330
1701, січня 14. Батурин. -  

Універсал Івана Мазепи значному товаршеві 
Іванові Михайловичу і його тестеві Йосипу Мартиновичу 

про підтвердження за ними села Грушине

П ресвітл ій ш ого  и держ авнійш аго великого государя его царского 
величества Войска Запорозкого гетманъ и славного чина святого апостола 
Андрея кавалерь Иоанъ Мазепа.

Всей старшині и черні, а особливе пану полковникови Войск его царского 
пресвітлого величества Запорозкого стародубовскому, старшині его полковой, 
сотникомъ, атаманомъ, и всему того полку товариству, симъ нашимъ ознаймуемъ 
універсаломь, ижъ видячи мы годность и способность до службы войсковой, а 
иле досвідчивши предъ симъ зичливе моженную в Войску Запорозком прислугу, 
до которой и впредь заохочуючи полку Стародубовского значного товариш а, пана 
Ивана Михайловича, предъ симъ от насъ тестеви его пану Иосифу Мартиновичу 
наданое, а тепер з тестемъ по половині з нимъ заживаемое, в сотні Почеповской 
лежачое, село Грушино497 менуючоеся, симъ універсаломь нашимъ ствержаемъ, 
до ласки нашой и позволяемъ в томъ же сел і на речці Городцуа греблю засипати, 
и ведлугъ можносги води построите млинъ, и приходячий з него пожитокъ 
заживати свободно, тилко бъ околичним людскимъ кгрунтамъ огтоей греблі не 
діялася шкода, варуемъ, и в помененномъ сел і жиючіе козаки, жебы ненарушне 
при своей найдовалися волнос ги. Войтъ села Грушина, и всі тамошній посполитие 
люде, ему, пану Ивану Михайловичу, абы належитую отдавали повиность и 
призвойтое чинили послушенство, пилно приказуемъ, кождихъ теди з старшины и 
черни, а особливе панъ полковникъ стародубовскій, відаючи о таковой волі нашой, 
абы ему, пану Ивану Михайловичу, в заживаню преречоного села Грушина, в 
построеныо млина, и в отбираныо зъ оного приходячихъ пожитковъ, не сміль и не 
важился наименшое чинити трудности и перенагабанья рейментарско приказуемъ.

Дань в Батурині генваря 14, року 1701* 6 *.
Звившъмепованный гетманъ, рукою власною8.

а Городцу написано олівцем.
6 Далі в тексті дописано: В подленномт тако.
в Праворуч від підпису в колі написано: М істо  пенати.
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Сви діте л ствова л и:
С подліннімь читалъ полковий Стародубовский канцелярист Стефанъ 

Жоравка.
Таковий подлінний універсал по засвидітелсвований от комиссии принял 

іросписался войсковий товаришъ Владимир Булашевичъ.
ЦДІАК України. -  Ф. 57. -  Оп. I. -  Спр. 90. -  Арк. 186. Копія.

№331
1701, лютого 4. Батурин. -  

Універсал Івана Мазепи Переяславському монастиреві 
на володіння селом Маньківка з належними 

до нього угіддями

Пресвітлійшого и державнійшого великого государя нашего, его царского 
пресвітлого величества Войскъ Запорожскихъ гетманъ и славного чину святого 
апостола Андрея кавалеръ Іоаннь Мазепа.

Его жъ царского пресвітлого величества Войска Запорожского всякой 
старшині и черні, а особливе пану полковникови переяславскому зо всею его 
полковою старшиною и кождому, кому колвекъ о томъ відатьі належить, 
теперь и в потомные часы будучимъ людемъ, симъ універсалним листомъ 
нашил/ ознаймуемъ: поневажъ Божіймь вседійствую щ им и всевоблагое 
устроевающим изволениемъ, ясне въ Богу преосвященного его милости отца 
архієпископа митрополита Киевского, Галицкого и всея Россий Киръ Варлаама 
Ясинского архіпастьіря нашего благословителним тщаниемъ, а нашил/ 
рейметарскимъ благопромислителнил/ иждивениемъ престолъ епископіи 
Переяславской откилка сотъ л і з ь  запустілій и конечнимзабвениемъ в памяти 
людзкой об умерлій, знову теперь зосталь обновленный воздвиганенной и 
воскрешеній, къгды годная и згодная в церкові Божой особа преосвященный в 
Богу его милость отець Киръ Захарія Корниловичъ497 рукодійствиемь того 
жьархіпастира нашего пререченпого удостойлся на достояйнство архіерейское 
епископий Переяславской, вознесенъ быта до храму церквы престолной свято 
Вознесенской к ош том нашим в г о р о д і П ер ея сл авл і воздвиженной и 
сооруженной. Теды мы, гетманъ, міючи по милости царя царствующихъ Бога 
всемогущего и по милости монархи нашего православного его царского 
пресвітлого величества, совершенную до есякои диспозицій рейментарскую 
власть тутъ в малоросійской отчизні нашой и во всемъ Войску Запорожском, а 
хотячи престолъ еп[иско]пій Переяславской в единыя токмо скудосты 
изобилуючій удоволствоваты для прекормленія зако//ников тамъ живучих и 
житы м ію чих, надаемъ на монастиръ той катедралній  епископскій 
Переяславскій свято Вознесенскій преосвященному в Богу его милосты отцу 
Киръ Захарій Корниловичу, епископу Переяславскому село, прозиваемое 
Мацковцы498, в полку Переяславскодт зостаючее зо всімьі до него належащимы 
добрами, пожитками и угодіями, которое кріпостію сего універсалу нашего в
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свою гюссессію моцъ и владзу той же преречоный его милость отецъ епископъ, 
одобравши, воленъ и моценъ будетъ всякими до нег о прыналежитымы добрами 
владТты и якъ хотТты, ведлугъ своей богоугодной воли ку розширеню и 
прымноженю користей свойхъ оним же диспоноваты: войтъ зась тамошній 
Мацковский зо всТмы посполитими тяглими людми (: опрочъ Козаков тамъ 
мешкаючих, якіе повинны захованы биты пры приобыкло своей волносты 
козацкой:), жебы тому ж ъ преосвященному его мылости отцу епископу 
переяславскому и всТмъ престола того епископского наследникам всякое 
належитое послушенство и звычайные повинности без противной отмовы и 
спреки отдавали, мТти хочемъ и реиментарско приказуемъ. Аже прошлымы 
часи перевозъ на рецТ Днепре против монастира Терехтемировского зостаючій 
здавна билъ монастырским и зо всЄми своймы пожиткамы до помене/тного жъ 
Терехтемировского монастыра належалъ. Прето для вспартя болшого всякихъ 
катедралних обители свято Вознесенской Переяславской скудостей надаемъ 
той же перевозъ монастирскій Терехтемировский, а не інший якій перед тим 
нижей на Ж ердеве в войсковой облас гы зоставалъ, тому ж ъ его милости отцу 
епископу переяславскому, которій тот перевозъ воленъ будетъ его милость, в 
зуполную свою владзу одобравши, всяких з него приходов и пожитков заживаты 
и якъ хотЄти оних благополезно употребляти. А тим пилно варуемъ и 
рейментарско сурово приказуемъ, абы нихто з старшины и чернЄ войсковой, 
ани з посполитих людей не см Ьлъ изгола, не важился такъ в владЄніо того 
преречоного села Мацковецъ и перевозу Терехтемировского на реце Дніпрі 
зостаючого, яко и въ отъбыраню з оних всяких пожитков и повинностей чиниты 
найменшой шкоды и перешкоды под значным войсковим каранемъ, що все для 
болшей крЄпостьі и повагы рукою нашею власною и печатю войсковою 
ствержаем.

Данъ в Батур[инЄ], февруарія 4, року 1701-гоа.
Звышменованный гетманъ и кавалеръ рукою власною6.
ЦДІАК України. -  Ф. 5 1 .-  Оп. 1. -  Спр. 4. -  Арк. 1 -2. Копія.
Там само. -  Ф. 57. -  Оп. 1. -  Спр. 282. -  Арк. 97. Копія.

№ 332
1701, березня 26. Батурин. -  

Універсал Івана Мазепи архієпископу чернігівському 
і новгородському про надання в посесію 

Неданчицької рудні

ПресвЄтлЄпі аго и державнЄш аго великого государя его царского 
величества Войска Запорожского гетманъ и славного чина святого апостола 
Андрея кавалеръ Іоанн ь Мазепа.

а Далі перед підписом дописано слова: На подлинном тако.
6 Після підпису в колі написано: МТсто печати войсковой.
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Его жъ царского пресвітлого величества Войска Запорожского всякой 
старшині и черні, а меновите пану полковнику черніговскому зо всею его 
полковою старшиною, сотником, атаманомъ, сотнику любецкому, атаману и 
войту тамошнему и всему старшому и меншому полку того товариству, и 
кождому, кому колвекъ о томъ відати належит теперъ и в потомніе часы 
будучим людемсимуніверсалним листомъ нашимознаймуемъ, ижъ ясне в Богу 
преосвященній его милость отецъ 1оапъ М аксимовичъ архиепископъ 
Чернїговскій и Новгородскій данпіе себ і доброволние разніе записи права и 
мунимента отИвана Яхимовича, жителя черниговского на рудню, прозиваемую 
Неданчицкую, на рец і В о р зн і в со т н і Любецкой в с е л і Неданчичах499 
знайдуючуюся, которую некгдись отецъ его небожчикъ Григорій Яхимовичъ, 
войтъ чернїговскій, купленнимспособомъ отМаксима Лейби набивши зо всімьі 
до него приналежитими кгрунтамы, даючи певную до скарбу войскового 
щорочную квоту в своей поссессій держалъ, просил насъ, гетмана, о надане и 
потвержене тоей помянутой рудни до катедры своей архиепископской 
Черніговской для помощи вновь фундуючойся тамъ каменной звоници и для 
удоволствования скудостей всяких катедралнихъ. Мы прето, гетманъ, видячи 
многое иждивение ку благоліпию церковному отего милости отца архиепископа 
черніговского ронячаеся, яко благо исполнителной нашой прошенію его 
милости желателному скутечной, не отмовляемъ у чинности, такъ и тую 
помянутую рудню Неданчицкую и людей при оной живущихъ в зуполную 
поссессію, моцъ и владзу зо всіми з ней приходамы и пожитками належачимы, 
из послушенствомъ тихъ неданчицких людей до гачення греблі тамошной в 
помощь потребнимсимуніверсаломт нашимъ с гвержаемъ и надаемъ под такою 
кондициею, абы его милость щороку з той своей рудні до скарбу войскового 
шаль давати дванядцать возков ж е л іза  доброго гнучого, отякой дачи на сей 
тилко еденъ рокъ его милостей уволняем, з тих м ір ь  же на направу и на 
реставрованне оной же рудні будетъ его милость коштъ свой ложити; зачим 
абы нихто з старшини и черни войсковой, а меновите панъ полковникъ 
черніговскій, сотникъ любецкій, атаманъ и войтъ тамошній, и кождій полку 
того Черніговского обиватель не см'Ьлъ и не важился в владінию  тоей 
преречоной рудні и в отбираню з ней всякихъ пожитков найменшой чинити 
его милости перешкоди, повагою с его універсалу нашего пилно варуєм и 
рейментарско приказуєм.

Дань в Бату рипі марта 26, року 1701а.

Звишъменовашпй гетманъ и кавалеръ, рукою власною.
ЦДІАК України. -  Ф. 57. -  Оп. 1. -  Спр. 6. -  Арк. 1177/1164. Копія.

а Далі в рукопису дописано: В подлинном^ подписано тако.
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1701, квітня 1. Батурин. -  
Універсал Івана Мазепи чернігівському військовому 

товаришеві Іванові Силичу на грунти і три чоловіки, 
що на них поселилися

Пресвітлійшого и державнійшого великого государя нашего его царского 
пресвітлого величества Войска Запорожского гетманъ и славного чина святого 
апостола Андрея кавалеръ Иоапъ Мазепа.

Ознаймуемъ сим ь иашимъ уи Ьверсаломъ всей старшині и черні, а особливе, 
яко его царского п ресвітл о го  величества Войска Запорожского пану 
полковникові черниговскому, зо всею полковою старшиною, такъ и духовного 
чину въ томь полку Черниговскодгь обрітаючогося властельствуючимъ, ижъ 
панъ Иванъ Силичъ, товаришъ войсковый черниговскій, при показаню купчихъ 
на в с і свои кгрунта, небожчикомъ, родичом его, купнымъ правомъ набьітій и 
порядне описанный, и універсали антецессоровъ нашихъ потвержателныи на 
тій жъ кгрунта куппыи и на займищы при т іх т  кгрунтахъ отцемъ небожчикомъ 
его обнятій, выданный, презентуючи намъ, просилъ нашего гетманского 
потверженія на вс і въ купчих и въ універсалахт выраженнии кгрунта, который 
сицевіи суз ь въ сел і Тереховці огороды зъ лісками, зъ сіножатми по правой и 
по лівой стороні будучими лежачіе на которыхъ огородахъ и человіковь три 
поселилося, именно Зінько, Якимъ и Денисъ, за млиномъ его Тереховскимъ на 
р іч ц і Острови, л іс ь  за тое жъ греблею Тереховскою, прозываемый Погорілий, 
другій л іс  ь именуючійся Мринскій зъ сіножатми розробленными и окопанными, 
дуброва при гомъ же л і с і  зъ полями пахарными положенемъ таковымъ 
найдуючаяся, въ должъ отъ дворца его до нивы лежачои узъ шляхъ ку Седневу 
поворочаючійся въширъ по дорогу Лопатиискую под селомъ Старобілоусомт, 
островъ зъ  деревьемъ въ ограниченні в у п івер сал ах т  полковничихъ 
черніговских ь выраженномъ, зостаючій и нива зъ дубровою за Білоусцемь въ 
кгруиті именуючомся Тополевщина лежачая. Мы теды, гетманъ, давши слушной 
прозбі его в себе11 містце, яко гые в с і выжей выраженные кгрунта куплеинии и 
заиманныи симъ універсалом!. с гвержаемъ, даючи ему цалую над оними моцъ и 
на огородахъ его тими пререченими поселившимися трема человіками, 
позволяема, владіти и всякіе якь зъ кгрунтовъ пожитки, такъ зъ тихъ людей 
повинности отбірати, такъ пилно варуемъ и приказуемъ, абы ніхто зъ старшины 
и черни свіцкого, а з властей духовного стаиовъ ему, п. Силичу, въ заживан'Ь 
кгруптов и въ обирашо з онихъ пожитковъ и владіню тихъ трохъ человікахт 
жадной паименшой не важилися чинить трудности и перешкоди.

Писан въ канцелярии войсковой въ Батурині, априля 1 д., 1701 року.
Звишъименованной гетман и кавалер, рукою власною* 6.
ЦДІАК України. -  Ф. 57. -  Оп. 1. -  Спр. 3. -  Арк. 701. Копія.

№333

а У тексті: в ссде
6 Під підписом у колі написано: В м істо  печати войсковой генералной.
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1701, квітня 20. Батурин. -  
Універсал Івана Мазепи про заборону влаштовувати 

перевози через Дніпро між Києвом і Терехтемировом

Пресвітлійшого и державнійшого великого государя нашего ево царского 
пресвітлого величеста Войска Запорожского гетманъ и славного чина святого 
апостола Андрея кавалер Иоанъ Мазепа.

Всей старшинй и черні Войск его царского пресвітлого величества 
Запорожского, а особливе пану полковникові переяславскому, старшині полковой, 
сотникомъ и всему старшому и меншому товариству тут же войтомъ, бурмистромъ, 
міщаномь и всімь того полку посполитимъ жителямъ и по гой стороні реки 
Днепра будучимъ до нашего рейменту належачим людямъ, ознаймуемъ симъ 
нашимъ універсаломь, ижъ постановили есмо у себе и ціле ствержаемъ тое, жебы 
оть Кіева до Терехтемирова по реці Днепрі не тилко на байдакахъ, але и на липахъ 
ичовнахъ на важился без відома и докладу нашего гетманского нихто поромовъ 
справляты и оних держати и людей купецких и переездшихъ на сюю сторону, люб 
зтоей стороны онимине завозити рекы Днепра, понеже прошлихъ роковъ такими 
невідомими намъ перевозами безчысленное множество малороссийскихъ людей 
въ прочку на тую сторону Дніпра вийшло. Прето теперь тилко против Кіева по 
давному обикновенію Кіевскій, а против Терехтемирова катедры Переяславской биты 
мають перевозы, на которихъ всякіе люде оттсюду и оттуди простуючий 
перевозитися повинны, а если бы где пибудь и чимъ колвекъ без нашого відома чи 
то на байдаках, чи чылинахъ поромъ сооружений м іл ь  прослитися, теды 
позволисмо и приказалисмо оний пором въ копець розорити, без поблажки рубати 
иогнемъ палыты, что бь вы одинъ духъ людей купецкихь и переездних поромомъ 
нигде, кромі перевозовъ кіевскихь и терехтемировского, на тую сторону Дніпра 
не перевозилися, кромі того що хто човномъ для дровъ, албо для нужнихъ 
господарскихъ потребъ въ поблизній на тую сторону Днепра містіте и оттолі водою 
переедетъ, а хтобы сей волі нашей будучы противень, важился межи Кіевом и 
Терехтемировомь поромъ устроивши, перевоз заводити, а хочъ и човнамы людей 
не свободними, но в прочку идучихъ перевозити, гаковій не тылко всей худобы 
отстраждеть, але головному караню подлігати мусить, варуемъ ту гже и тое, жебы 
панъ полковникъ переяславскій огголе Терехтемировского перевозу на себе 
наименшихъ не вимогалъ ни у кого дачей, бо и перед тимъ того не бивало, а такъ 
жебы тая вирадная воля наша и постановленіе при своей моцы и ненарушоной 
цілости моглы быты захованы сымъ нашимъ універсаломь срокго грозимъ и сурово 
приказуєм, а еслы впредь понадобится где установити инший перевоз, о томъ наше 
гетманское будетъ разсмотреніе и указъ.

Дань в Батурині, априля 20 д., року 1701а.
Звишменований гетман, кавалеръ рукою въласною6.

№ 334

а Далі в тексті дописано: На подлінномь подписано.
6 Праворуч від підпису в колі написано: М істо печати.

371



С подленнид/ сводилъ Ротной квартермейстр Алексей Василлев.
Таковий подліньїй обратно принялъ катедралний намістникь ієромонах 

Германъ.

ЦДІАК України. -  Ф. 57. -  Оп. 1. -  Спр. 306. -  Арк. 31-32. Копія.

№335
1701, травня 8. Батурин. -  

Універсал Івана Мазепи про затвердження 
за Григорієм та Матвієм Буцькими села Мартинівка, 
яке було надане їхньому батькові Петрові Буцькому

П ресвітл ій ш ого  и держ авнійш ого великого государя его царского 
пресвітлого величества Войска Запорожского гетман и славного чина святого 
апостола Андрея кавалер 1оанъ Мазепа.

Пану полковникови полтавскому зо всею тамошнею старшиною и всему 
старшому, и меншому Войска его царского п р е с в іт л о г о  величества 
Запорожского того полку товариству и кождому, кому колвекъ о том відати 
належ и ть, симъ у н іверсал о м ь нашим ознаймуемъ, иж яко зейшлому 
небожчики пану Петру Буцкому500, судій полковому полтавскому, уделя домъ 
в воєнних оказиях раненних его услуг надали селце, прозиваемое Мартиновку, 
и універсаломь нашим ствердили, по которим онъ небожчикъ на тое селце в 
великого государя нашего, его царского пресвітлого величества, его ж 
монаршую, за відомом нашид/ потвержагелную веправилъ грамоту, такъ и 
его небожчиковским позосталид/ синамъ пп. Григорию и М атвію  Буцким, 
видячи их до войскових услуг бити способних, тое преречоное селце 
Мартиновку симъ універсаломь нашид/ ствержаючи, гаховуемъ при нем, 
позволяючи онид/ такъ, якъ небожчикъ, родичъ ихъ вл ад іл ь  и всякіе пожитки 
отбиралъ, владіти  и диспоновати тим селцемъ, м іти  прето хочем и сим 
універсаломь нашид/ пилно варуєм, абы имъ пп. Буцкимъ в держанню того 
селца н іхто  з старших и менших жадной и найменшой не важился чинити 
перешкоди.

Данъ в Батурині мая 8 д., року 1701*.
Звишменованний гетманъ, рукою власною.

РДАДА. -  Ф. 248. -  Оп. 1. -  Спр. 1809. -  Арк. 68. Копія.
ЦДІАК України. -  Ф. КМФ. -  7. -  Оп. 2. -  Спр. 8. -  Арк. 68. Мікрокопія.

* Далі в тексті дописано: В подлинном подписано тако.



№ 336

1701, травня 16. Батурин. -  
Універсал Івана Мазепи про увільнення від податків 

ніжинських грецьких купців

Пресвілійш аго и державиійшого великого государя нашого царя его 
царского пресвітлого величества Войска Запорожского гетман и славного чина 
святого апостола Андрея кавалеръ Іван Мазепа.

Пану полковникові наказному ніжинскому зо всею старшиною полковою, 
сотникомъ тамошнимъ, атам ан о в і городовому, так ъ ж е и п. в о й то в і 
ніжинскому, бурмистромъ, райцомъ, зо вс ім ь магістратом тамошнимъ симъ 
універсаломь нашимъ ознаймуемъ, ижъ суппліковали  до насъ купци 
греческіе, домами свойми в Н іж и н і мешкаючіе, ускаржаючися о долегливости 
свои, которіе от васъ, полкового и міского ураду поносять бранемъ у них 
коней в подводи и насиланемъ в доми их наездовъ, а докладали тое, же в них 
под особливою обороною прежних ПО Л КО В НИ К ОВ Ъ  Н І Ж И І І С К И Х  и недавно 
зейшлого полковника наимилш ого п лем ін н и к а наш ого пана Івана 
Обидовского501 будучи от  обойхъ тих и инних тяглих повинностей были 
свободним, з яких м ір ь  просили нашего рейментарского універсалу, за 
которимъ бы огтих прикростей при прежней зпайдовалися волности. Мы теди 
помененних грековъ купцовъ, принявши прошеніе, видаемъ сей нашъ 
оборонний універсалу через которий так ь огдавання подвод и насилія в доми 
их наездовъ, яко тежъ и о г вшеляких на м істо подачокъ чинимо волними. 
Прею абысте в. милост полковая ніжипская старшина и м іскіе урадовіе 
упомененпих купцовъ греческих коней в подводи брати, и прежднимъ людемъ 
вдомах их господь показовати и жаднихъ міских подачокъ брати не веліли, 
але от всего того м іли  свободними и мглимы повагою сего ж ъ оборонного 
универсалу приказуемъ, а в ни яко прошлого року помеченному наимилшому 
племінникові нашому пану Івану Обыдовскому зешлому полковникові 
певную грошевую отдавали належитосг, такъ и на сей рокъ тую квоту в домъ 
его небощиковския уистати будут повинни.

Дань в Батурині, мая 16, року 1701-го* .

7вишъменованния гетма/г, рукою власною.**
ЦДІАК України. -  Ф. 5 1 .-  Оп. 3. -  Спр. 3652. -  Арк. 3. Копія.

* Далі в тексті дописано: В подлинномъ ун іверсал і подписано тако.
** Праворуч від підпису в колі написано: М істо  печати войсковой.
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1701, липня 21. З обозу під селом Потоки. -  
Універсал Івана Мазепи священику села Потоків Іванові 

Пригарі на заняття греблі і побудову млина, 
на Медведівський грунт поблизу села Потоків, 

що на річці Лепгма

Его царского пресвітлого вел/тчества Войска Запорожского гетманъ 
Мазепа.

Всей старшині и черні войсковой его царского пресвітлого величества 
Запорозского, особливе пану полковникові стародубовскому, старшині 
полковой, сотникам, атаманам и кождому, кому колвекъ о томъ відати 
належить, ознаймуемъ, ижъ супликовалъ до насъ, гетмана, священникъ села 
Лотоковъ отець Иоанъ Пригара, просячи себі нашого фундушового листа на 
заняте греблі и построение млина и кгрунту, зовемо го Медведовского, близко 
того ж  села Лотоковъ на реці Л еш мі у старого селища Медведовского. И мы, 
склонившися на его прозбу, велілисмо видати сей нашъ фундушъ, позволяючи 
ему на пререченномъ містцу, до того способномъ, занята греблю, водлугъ сили 
води, пос гроити на оной млинъ к успартю его господарства. Прето відаючи о 
таковой вол і нашей, абы нихто з старших и менших в томъ занято греблі и 
построению млина и к отбиранию з него, когда придеть до совершенства, 
належачих розмірових пожи гковъ, жадной и найменшой не важился чинити 
перешкоди до ласки нашей. Однакъ докладаемъ и пилно варуемь, абы отзатопу 
того млина в грунтах людямъ тамошнимъ не было жадной кривди и шкоди.

Дань въ обозі под селом Потокамы502, юля 21, року 1701а.
Вышменоваиный гетман, рукою власною6.
Свидетелствовалъ
С подленнид/читал канцелярист Григорий Ицков.
Таков подлепной упиверсалъ по засвидетелствованию огкомисій принял и 

росписался обритаючійся у д іл ь  Малороссійской колегій Афанасій Лашкевичъ.
ЦДІАК України. -  Ф. 57. -  Оп. 1. -  Спр. 122. -  Арк. 167. Копія.

№  338
1701, серпня 27. Батурин. -  

Універсал Івана Мазепи про підтвердження привілеїв 
Переяславській катедрі і  підпорядкування їй 
Терехтемирівського і Канівського монастирів

ПресвЬтлійшого и державнійшого великого государя нашого его царского 
пресвітлого величества Войска Запорожского гетманъ и славного чина святого 
апостола Андрея кавалер» 1оаннъ Мазепа.

№ 337

а Далі в тексті дописано: На подлінномт тако.
6 Праворуч нижче підпису в колі написано: М істо печати.
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Всей старшин^ и черні Войска его царского пресвітлого величества 
Запорожского, а особливе пану полковникови переяславскому зо всею 
старшиною и зо всіми того полку войсковыми и посполитими людми. и кождому, 
кому колвекъ о томъ в ід ати  будетъ належ ало, чинимъ від ом о  симъ 
ун'Ьверсаломъ нашимъ, ижъ мы по должномъ нашом о помножешо ку болшой 
хвал'Ь всемогущого Бога церквей божіихь усердій, отловивши и реставровавши 
коштомъ и старанемъ нашимъ гетманскимъ от давних л іт ь  через военные 
неспокойние часи зпустілій престолъ епископии Переяславскій и прилучивши 
дотоей жъ катедри Переяславской и монастирь Терехтемировскїй, а т у г же и 
монастиръ Каневскій503 присовокупивши, позволяемъ и даемъ зуполную моцъ 
и владзу проесвященному в Богу его милости господину отцу Захарій 
Корниловичу епископу переяславскому, и по немъ міючимь быти сукцессоромъ, 
всіми селами, кгрунтами, лісами, гаями, озерами і иними вшелякими угодиями 
по обохъ сторонах Днепра знайдуючимися до преречоних монастирей 
належними, а тут же и перевозомъ Терехтемировскимъ владіти, диспоновати, 
ившелякїе з них ку подпори катедри Переяславской отбирати пожитки, для 
чего, яко горники, выбиваючие каміне млиновое з горъ Терехтемировских до 
монастяра Терехтемировского належних, от того каміння млинового не 
грошевую повинность, але десятій садъ до катедри Переяславской неотмовне 
отдавати повинни, такъ іміюче люде при березі зем лі мопдстирской свой млины 
побережное звичайное, якъ межи людми ведется, до тоей ж ъ катедри 
Переяславской выстатчати должни будуть: в млинахъ зась монастирских 
мірочниковь будучихъ, абы не тилко на жадную полковую работу, але і на 
нашу гетманскую потребу нихто не см іл ь  потягати, отчого их цапе уволняемъ, 
и заступаемъ, а и таковые люде, которіе в л іс а х ь  власних монастирей 
Терехтемировского и Каневского пасіки  свой держ ать, опрочъ козаковъ 
оборониие універсали міючих, аби ибиклую медовую десятину до катедри 
Переяславской без жадной спреки отдавали, в которіе л іси  монастирскіе, также 
сіножати и озера, жебы нихто з старшихъ и менших без відома катедри 
Переяславской вездити и спустошепія в них чинити не важился, кгрунта также 
пустовскіе во всіх  маетностяхъ катедралних лежачіе, до катедралной власти, 
а не до полкового уряду належати мають и никому іншому, але самой катедрі 
Переяславской даемъ моцъ оними владіти и диспоновати, а яко гут же варуемъ 
і тое абы козаки в маетностяхъ монастирских будучие от самого монастира и 
дозорцовъ добръ монастирскихъ в кгрунтахъ свойхъ утисненя и в волностяхъ 
козацких нарушеня и жадних інших налогов і кривдь не м іл и, такъ приказуемъ, 
абы взаемные козаки мужицких кгрунтов і хатъ скуповувати, такъ же и 
подданних монастирских в подсусідки до себе прїимати и жадпимъ їншимь 
способомъ и обычаемъ тяглих людей к себі привлащати и заступати на важился 
і если бы вдова мужицкая пойшла за козака, албо дочка была отдана замужъ 
козакові, то Ї таковимъ способомъ кгрунтовъ мужицких и жадних добръ 
нерухомихъ козаки по жонах свойхъ себ і горнути ї привлащити не мають і не 
повинны будуть, якій в с і  пункта и клявзулы в семь у н івер сал і вышей 
вираженъные владзою нашою гетманскою ствержаючиї в вічньїе часи за 
непорушние ї непремінние м іти, хотячи варуемъ и приказуемъ, аби нихто з
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старшини и ч ер н і преосвященному его милости отцу єпископові 
переяславскому и в пришліе часи міючимь бити сукцессоромъ в зуполном 
владению всім и  преречоними добрами катедри самой Переяславской и 
монастирамъ Терехтемировскому Ї Каневскому здавна служачими і теперь внов 
наданими и в спокойномъ належитих з них пожитков отбираню жадной не 
важился чинити перепони.

Дань в Батурині августа 27, року 1701-го.
Звышъменоваяный гетман, рукою власноюа.
С подлінним сводылъ ротной квартермыстръ Афанасей Василевъ
Таковый подлинный к себі принялъ катедралный Камістник ієромонах 

Герман.
ЦДІАК України. -  Ф. 57. -  Оп. 1. -  Спр. 306. -  Арк. 33. Копія.

№ 339
1701, вересня 2. Батурин. -  

Універсал Івана Мазепи Михайлові Нестеренку 
з дозволом на ставку, що в селі Ж орнівка, 

насипати греблю і побудувати млин

Его царского пресвітлого величества Войска Запорозкого гетманъ и 
кавалеръ Иоанъ Мазепа.

В сім ь обще и кождому зъ особна, кому бы колвекъ о томъ відати належало, 
меновите в с ім ь  ж ителямъ села Ж орновокъ504 симъ нашимъ писанемъ 
ознаймуемь; ижъ п. Михайло Нестеренко, житель коропскій, міючи въ селі 
вашомъ Жорновкахъ ставокъ еще отцемь его небощикомь Нестеромь Игрекомъ 
занятій, просилъ насъ аби волно ему било на ономъ ставку, гребелку висипавши, 
вешнячокъ построити, именуючи, же тотъ ставокъ ни в чомъ есть никому не 
пененній. Мы прето, гетманъ, склонившися ласкаве на прозбу его Михаила 
Нестеренка, позволяемъ ему симъ нашимъ універсаломь на томъ отцевскомъ 
займищи гребелку висипати и млинокъ къ упожиткови своему построити, поневаж 
тое займище власнимъ своймъ отцевскимъ никому непеннимъ именуетъ бити, зъ 
тимъ однакъ варункомъ, аби от занят я тое гребелки людским их гру этом жадная 
не діялася шкода. Кгди жъ если бъ чрезъ висипапье па томъ ставку гребелки 
людямъ шкода якая м іла бити, тети не могтиметъ онъ тамъ млинка строити, а 
такъ міти хочемъ и приказуемъ аби ему, Нестеренку, въ строению на помянутомъ 
займищы того вешняка жадной иихто не задавалъ трудности и не чинилъ 
перешкоди.

Дань в Батурині 2 септеврія 1701 року* 6.
Звишьменованній гетмая, рукою власноюв.
ЦДІАК України. -  Ф. 57. -  Оп. 1. -  Спр. 66. -  Арк. 137. Копія.

а Праворуч від підпису в колі написано: М істо  пенати реиментарской.
6 Далі в тексті дописано: Вт> подлінном подпись. 
в Після підпису праворуч у колі написано: М істо  пенати.
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1701, вересня 6. Батурин. -  
Універсал Івана Мазепи вдові М арії Кукамевій 

на військову частину в її власному млині, 
що на Новосанжарівській греблі

Его царского пресвітлого величества Войска Запорожского гетманъ 1оанъ 
Мазепа.

Его жъ царского пресвітлого величества Войска Запорожского пану 
полковникові полтавскому, старшині полковой, сотникові новосанжаровскому 
з урядом, особливо дозорци нашему млииовъ в полку Полтавском будучих, и 
кождому, кому би колвекъ о томъ відати належало, ознаймуемъ, ижъ яко 
небожчикови честному о т у  Іоану Величковскому презвітерови соборной 
Успенской пресвятой Богородици церкви Полтавской, респектомъ працъ при 
оной же церкви значне роненних, надалисмо в власном млині его на греблі 
Новосанжаровской505 будучом, часть войсковую розмірових приходовъ, такъ і 
тепер при жоне его, по немъ овдовілой, госпож і Марій Кукамевой оную 
заховуемъ, позволяючи ей тую часть войсковую ку вспартю господарства своего 
на себе отбира ги, в якомъ оной отбиранъ к заживаню аби якъ панъ полковникъ 
полтавский з старшиною своею, такъ і дозорца нашъ млиновъ в томъ полку 
будучих, на подпарте (?) ей госпож і Марій не важилисъ чинити перешкоди, 
пилно варуемъ и приказуемъ.

Данъ в Батурині, септеврия 6, року 1701.
Звышъменованний гетманъ, рукою власноюа.
1701-го году марта 7-го дня съ подлиннимъ универсаломъ свідителствовали 

ипо посвідителствованію подъчистокъ, пригшсокъ, переправокъ и никакихъ 
другихъ подобнихъ тому сумнителс гвъ не нашлось.

Полковий миргородский хоружий М ірко Козинеиковъ
Войсковій канцеляристъ Іван Капіевскій
Вишеписанного году місяца и числа таковий подлинний універсалт к себі 

принялъ и росписался Полковий полтавский асул Басил Морзепко.
ІР. НБУВ.-Ф. 1,52188 (Лаз. 11/11. -  Арк. 226.). Копія.

№341
1701, жотвня 1. Батурин. -  

Універсал Івана Мазепи Кам ’янському монастиреві 
про підтвердження всіх відведених земель 

з селом Сушани і млином, що на річці Снов

П ресв^л ^ш и хъ  и державшйшихъ великих государей ихъ царского 
пресвітлого величества Войска Запорозского гетманъ 1оанъ Стефанович 
Мазепа.

№ 340

а Під підписом у колі написано: М істо  печати.
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їх же царского пресвітлого величества Войска Zaпopoзcкoгo всей старшині 
и черні, меновите пану полковникові стародубовскому зо всею его полковою 
старшиною, сотникомъ, атаманомъ городовимъ и сілским ь и всім ь того полку 
обивателямъ, а особливе дозорцамъ нашимъ, всЬмъ кому колвекъ о том відати 
належало бъ, ознаймуемъ, ижъ яко з указу нашого реиментарского вислашіе 
наши, до монастира Каменского кгрунтъ, то ест, л іси , боръ, сеножати и инніе 
угоддя з селол/ъ, прозываемымъ Сушани, из млиномъ о трох колахъ на реці 
Снові стоячимъ, отвели, и в своел/ъ отводномъ писмі границу положили, такъ 
мы рейментаръ по милости Божой и монаршой ихъ царского пресвітлого 
величества, маючи моцъ в Малой Россий всякіе устроевати порядки, а тотъ 
монасгиръ ховаючи в нашомъ особливомъ призреній, ствержаемъ си мъ 
універсаломь по прошенію велебного отца Іоани, ігумена з братнею овою 
монастира тіе в с і  отводеніе зе м л і з селомъ и млиноа/ъ помененнимъ, 
позволяю чи з них всякіе пожитки ку вспартю своимъ недостаткомъ 
монастирскимъ привлащити, о якой в о л і нашой відаю чи, абы якъ панъ 
полковникъ стародубовский з старшиною, такъ дозорци наши и ніхто ияній не 
важилися ему, отцу ігуменови з братією, в зуполномъ владінію и пожитковашю 
помененного села и млина з отводними всіми кгрунтами жадной наймеяшея 
трудности и перешкоди чинити, пилно варуемъ и упоминаемъ войтзас з мужами 
(: опрочъ козаковъ:) в томъ се л і Сушинах мешкаючими, жебы послушенство 
звичайное и належитую повинное тподлугь своей сили отдавали до поменег/ноя 
обители сурово приказуемъ.

Дань в Батурині, октоврія 1, року 1701.
гвишменованній гетманъ, рукою власноюа.
ІР НБУВ. -  Ф. І, 61739. -  № 923. -  Арк. 1. Копія.

№ 342
1701, листопада 10. Батурин. -  

Універсал Івана Мазепи Воронізькій ратуші на млин, 
що на річці Ш остка

Его царского пресвітлого величества Войска Запорожского гетманъ Іоаігь 
Мазепа.

Ознаймуемъ симъ нашимъ унЬверсалнимъ писашемъ кождому, кому 
колвекъ о томъ відати надлежитъ, ижъ прекладалъ намъ чрезъ супліку свою 
п. Матфей Петровичъ войтъ вороніжекий з міщанами, же для вспартя міскихь 
росходовъ и всихъ случаючил/ся до ратуша належнихъ потребъ, купили млинъ 
на реці Ш остці стоячий, о трохъ колахъ з гаемъ, сінож атю  и иними до его 
приналежитостями, у Пелагей Демчихи мелничий Локотковской за певную 
суАіму в вічное міское владініе, и просили себі нашего гетманскогопотверженя 
на оний млинъ зо всіми до его приналежитостями. Теди мы, давши у себе прозбі

а У рукопису ліворуч в колі написано: М істо печати.

378



ихъ містце, ствержаемъ подлугъ купчой симъ нашимъ універсаломт тот ихъ 
млшгь и, яко позволяемъ всякіе належніе розміровіе приходячіе пожитичости 
2частю войсковою до ласки нашой гетманской на ратушъ для вспартя росходов 
отбирати, такъ пилно варуемъ, аби нихто в владінію мененного млина и в 
отбираню з него розмЬровихъ пожитковъ до ратуша тилко для м іски хт 
обходовъ належнихъ, не важился чинити трудности и жадной наименшой 
перешкоди, а особливе аби нихто з старшини теперешной, и впред міючой быти, 
з оного млина приходов розміровихт не с м іл т  на себе отбирати, срокго и 
повторе сим же нашим універсаломт варуемъ и приказуемъ.

Данъ в Батурині, ноевр[іа] 10, року 1701а.

2вишъменований гетманъ, рукою власною* 6.
Помітки: 1)На арк. 21-22: С подлинним сводилъ войсковий канцелярист 

Михайло Павловский
2) С подлиннимъ читалъ писар сотенній воронежский Кондрат Осмачка
3) Таковіе подленніе універсал к себе счанего в ратушъ воронежскую 

принялъ войтъ вороніжскій 1осифъ Гречка.
ЦДІАК України. -  Ф. 51. -  Оп. 3. -  Спр. 7565. -  Арк. 21. Копія.

№ 343

1701, листопада 28. Батурин. -  
Універсал Івана Мазепи про заборону веркіївському 

сотникові вимагати від жителів села Смоляж більше 
двох днів на тиждень роботи на державця

Его царского пресвітлого величества Войска Запорожского гетман loan 
Мазепа.

Ознаймуемъ симъ нашимъ універсаломт пану полковникові наказному 
нежинскому зо всею старшиною полковою, ижъ заносили перед нас, гетмана, 
жалобу ж ителі села Смоляжи506, утискуючи на пана Самойла Афанасиевича, 
сотника веркиевского державну села оного в тии же дозорца отего пана сотника 
веркіевского в нихъ поставленнихъ великіе и нестерпиміе имъ в роботизні 
дЪялъ прикросте, незносніе чинячи обиди и в панщині непрестанніе вимисли і 
просили нас, гетмана, в томъ себ і полегкин и оборони. Теди ми, призвавши его 
пана сотника злецилости, суду нашому войсковому Енералному на очнихъ 
ставкахъ тоей жалобы слухати, где и гди показалося тое, що имъ, людямъ 
діялася тяж ест, тогди ему, сотнику, не похвалилисмо такою прикрого владінія, 
любо жъ его пана сотника от  держави того села не огдаляемъ, однакъ 
приказуемъ ему, абы не болшей, але тилко два д н і в тижден роботу его 
панщизною ошравовали, а иншіе д н і на свой оборотали потреби и в рокъ по 
пол осмачки овса от робочой товарини давали, на що жаднихъ датков и

а Далі в тексті дописано: В подліномт подпис таковт.
6 Після підпису в колі написано: М істо  печате войсковоа.
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повиностей не мает и не повиненъ будетъ он панъ сотникъ вимагати пол 
неласкою нашею и под срогимъ караннемъ.

Дан в Батурні, ноеврія 28, року 1701-го.
Звишменованій гетман, рукою власноюа.
С подленнимъ сводил канцелярист полковий нежинский Федор Стефанов. 
К сей копій Павелъ Самойловичъ, бьівшій сотникъ черніговскій руку 

приложилъ, а подленній універсалт до себе принялъ.
ЦДІАК України. -  Ф. 51. -  Оп. 3. -  Спр. 3740. -  Арк. 14. Копія.
Там само. -  Ф. 57. -  Оп. 1. -  Спр. 44. -  Арк. 381. Копія.
Там само. -  Ф. КМФ -  7. -  Оп. 2. -  Спр. 37 . -  Арк. 194. Мікрокопія.
РДАДА. -  Ф. 248. -  Оп. 1 .-С пр. 1814.-А рк. 194. Копія.
Опубліковано : Генеральное следствие о маетностях Нежинского полка. -  С. 168-169.

№ 344
1701, (?). Батурин. -

Універсал Івана Мазепи Переяславському 
Свято-Вознесенському монастиреві 

на село Сошники

П р есв ітл ій ш о го  и держ авнійш ого, великого государя нашего, его 
царского пресвітлого величества, Войска Запорожского гетманъ и славного 
чину святого апостола Андрея кавалер Іоаніть Мазепа.

Его царского п ресвітлого  величества Вонска Запорожского всякой 
старшині и черні, а особливе пану полковнику переяславскому, зо всею его 
старшиною полковою и кождому, кому бы колвекъ о томъ відати належало, 
тепер и в потомные часы будучимъ, симъ універсалньїмь писанемъ нашимъ 
ознаймуемъ. Ижъ мы, гетманъ, міючи отБога всемогущего совершенную власг, 
яко всякіе благочинные порядки в Малороссийской нашой отчизні устроевати, 
такъ и по годности особъ по воли нашой благоразсмотрітелнон, кому належит 
надане чинити, а видячи и відаючи о крайней скудости монастира свято 
Вознесенского Переяславского, в которомъ мы от ки л косо тно літного 
запустінія престол епископскийвласнымъ коштомъ и печалов^ымъ старанемъ 
нашимъ воздвигнули, устроили и обновили, и на оный годную, згодную, 
поважную и в церкві Божий заслужоную особу ясне в Богу превелебнійшого 
его милости отца Захарія Корниловича за повелителнымъ пастира нашего, ясне 
в Богу преосвящ енного его милости отца Кир В арлаам а Ясинского 
православного архиепископа митрополиты Кіевского, Галицкого и всея Малыя 
Россій бл агословеш ем ъ , промововали, надаемъ тому ж  его милости 
новопоставленному епископу Переяславскому, ему самому и сукцессоромъ его 
милости на монастиръ тот  епископский Переяславский, же, ку вспартю и 
удоволствованію скудостей оного, село прозываемое Сошники507 в полку том 
же Переяславскомъ, в сотні полковой Переяславской лежачое, зо всіми до

а У тексті дописано: В копій пишетъ.
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его належачами и прилежачими здавна угодіами, кгрунтами, лесами, полями, 
Лножатми и всякими лежачими добрами, которое то помянутое село, яко 
позволяемъ тому жъ ясне в Богу превелебнішому его мелости отцу епископу в 
свою поссесію и зуполную владзу одобрати, онымъ диспоновати, користовати и 
якъ хотіти ку своему общому, братиі в монастиру тамошномъ прес голномъ 
Переяславскомъ живучой, пожиткови при послушенстві людей посполитых, 
оное употребляти, такъ повагою сего універсалу нашего пилно варуемъ и 
реиментарско приказуемъ, абы нихто з старшины и черні войсковой ему ясне в 
Богу превелебнішому его милости отцу епископу и сукцессоромъ его милости 
жадной наименшойв свободной того села державі в отбираню з него належитих 
пожитковъ, и от людей посполитих послушенства не важилъся чинити 
перешкоды, о якой непремінной в о л і нашой, відаю чи войт тамошний 
Сошниковскій ЗЪ В С ІМ И  своими тяглими посполитыми людми, абы во всемъ 
тому ж его милости отцу епископу переяславскому и всім ь сукцессоромъ его 
милости повиновалися и належитое отдавали послушенство, м іти  хочемъ и 
реиментарско приказуемъ.

Данъ в Батурині року 1701.
Звишъменоват/ний гетман, рукою власною.
На арк. 70 зв.: На село Сошники
ІР НБУВ. -  Ф. I, 50936 (Лаз. 6з. -  Арк. 68-70). Оригінал.
ЦДІАК України. -  Ф. 1235. -  Оп. 1. -  Спр. 1255. -  Арк. 102-104. Копія.
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1702 рік

№ 345
І 702, квітня 25. Батурин. -

Універсал Івана Мазепи М арії Борковській на два кола 
млива на Седнівській міській греблі, що на річці Снов

Пресвітлійшого и державнійшого великого государя нашего его царского 
пресвітлого величества Войска Запорожского гетман и славного чина святого 
апостола Андрея кавалер 1оанъ Мазепа.

Ознаймуемъ симъ нашимъ універсалом!» всей старшині и черні Войска его 
царского пресвітлого величества Запорожского, а особливе пану полковников^ 
черніговскому і всей полковой тамошней старшині, п. сотникови седневскому, 
атаманови городовому і всЬмъ обивателемтамошним, такъ же зособна мелникамъ 
на реці Снові, на греблі міской Сед невской млины міючимь, ижъ небожчикъ 
панъ Василіи Борковскій, обозній Войскъ его царского пресвітлого величества 
Запорожского енералний за відом ом т и позволешемъ нашим гетманскимъ 
построилъ д в і к о л і млива на едномъ вступі на заставці Яловой Пустовской 
никому ни в чомъ непеннои при к л іт ц і Лайтепковой, називаемой Одинеци, на 
рец і С н ові на гр е б л і м іской  Седневской найдуючойся. Теди відячи мы 
небожчика пана Василія Борковского, обозного Войска его царского пресвітлого 
величества Запорожского енералного при нас и антецессоровъ нашихъ значне в 
Войску Запорожскомъ раненіе праци и у[с]луги, ствержаемъ повторним симъ 
нашимъ унЬверсаломъ ей пан і Марій Василіевой Борковской з позосталих 
небожчику потомствомъ тіе построенніе на вишпомяненной пустовской заставці 
дві кол і млива, позволяючи ей оніе кола в зуполном своемъ завідованю держати 
и всякіе з них розміровіе без жадной уйми и перешкоди отбирати пожитки. 
В ідаю чи прето о таковой в о л і нашой, абы ей п ан і Маріей Борковской з 
потомствомъ ихъ панъ полковникъ черн іговск ій , старш ина полковая, 
преречеяніе мелники и нихто иншій владінію тих двох колъ и отбиранию з нихъ 
приходячих пожитков не см'Ьлъ и не важился найменшой чинити трудности и 
перенагабаня симъ універсалом нашимъ пилно и срого варуемъ.

Данъ в Батурині, априля 25, року 1702.
Звишменованній гетманъ и кавалеръ, рукою властною3.
ЦДІАК України. -  Ф. 57. -  Оп. 1. -  Спр. 2. -  Арк. 301 зв. Копія.

а Після підпису в колі написано: М істо печати.
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№ 346
1702, травня 4. Батурин. -  

Універсал Івана Мазепи прилуцькому 
полковникові Дмитрові Горленку на заснування 

селітряних заводів за Дніпром

П ресвітлійш ого и д ерж авн іш ого  великого государя его царского 
величества Войска 2апорожского, гетманъ славного чина святого апостола 
Андрея и Білого Орла кавалеръ 1оаннъ Мазепа.

Паномъ полковни ком ъ, старш и н ам ъ  п олковы м ъ, сотн и ком ъ и 
всему старшому и меншому Войскъ его царского пресвітлого величества 
гапорожских товариству, тако  ж  и в с ім т  посполитымъ обы вателем ъ 
малороссийскимъ, симъ у н ів е р сал о м т  нашимъ ознаймуемъ, иж панъ 
Дмитрия Горленко508, полковникъ прилуцкий, усмотревши себ і по тамъ той 
стороне Днепра до робленя сел ітри  способные могилы первые на Боговомъ 
шляху недалеко Редчинихъ Байраковъ, другие от первых могилъ о чверть 
милі за річкою Виссю, третье от других могилъ такъ же о чверти м и лі на 
низь Висси, в четвертомъ м істцу под Коробчиними Байраками, в пятомъ 
мійсцу под л іс о м ь  Лебединомъ над р іч к о ю  Турисю, просилъ нашего 
позволеня на 7аведене в тых могилахъ сел ітр ен и х  7аводовъ. Мы теды 
поневажъ иншымъ, мній в Войску гапорож скомъ заслужонымъ особамъ, 
таковой учинности нашой не отм овл яем ъ , далеко  б л и з ій  ему, пану 
полковникови, яко значне в отчизні 2аслужившому ся особі оной отмовити 
не хочемъ, овшемъ позволяючи ему на свое імя вышъмененные могилы 
занята и когда колвекъ похочетъ в тотъ часъ Майданы селітраньїе завести, 
пилно варуемъ и приказуемъ, абы нихто зъ войсковых, посполитых, старших 
именшых обывателей малороссиискихъ, помянутыхъ могилъ займовати, 
майдановъ на ных, кроми его пана полковника 7аводити, а найбарзій  в 
робленю селітрьі ему пану полковникови найменшой шкоды, перешкоды, 
трудности и утысненя чинити и якимъ же колвекъ способомъ наносити не 
смЪлъ и не отважился.

Дано в Батурині, мая 4 д., року 1702.

Звышменовапный гетман, рукою власною.
Чернігівський історичний музей. Колекція. -
Інв. №Ал. 501/9/44.
Інв. № М.Т. 141 Р. Оригінал.
ЦДІАК України. -  Ф. 1407. -  Оп. 4. -  Спр. 27. -  Арк. 1. Фотокопія з оригіналу.
Опубліковано: Сіверянський літопис. -  1998. -  Ы'- 2. -  С. 42. -  № 36.
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№347
1702, травня 8. Батурин. -  

Універсал Івана Мазепи про заборону 
рубати дерева в Радичівській пущі509

П р есв ітл ій ш о го  и держ авнійш ого великого государя его царского 
п ресвітлого  величества Войскъ Запорожскихъ, гетманъ и славного чина 
святого апостола Андрея кавалер Іоая Мазепа.

В с ім ь  въобецъ и кождому зособна, кому колвекъ о томъ відати належиг, 
а меновите дозорцамъ нашимъ оболояскимъ, тепер и в потомные часы будучимъ, 
симъ універсальїмь писанемъ нашимъ ознаймуемъ, иж прекладалъ намъ чрез 
суплику свою велебный отецъ Марко Лавришевич з лаври святой Печерской 
кіевской высланнымъ, весполъ з велебнымъ отцемъ Гедеономъ 1оановичомъ, 
городничимъ радичевскимъ, что многіе люде, войсковыи и посполитыи, а 
именно подцаные наши и козаки оболонский, псяровцы, городищане, розлетяне 
и крисковци, не контентуючиеся давными своими ограниченными угодіами 
втручаются неналежне в пущи монастирскіе Печерские в Радичевскихъ добрах 
зостаючіе, где без жадного респекту самоволие з пнювъ дерево валячи, великое 
в оных чинят спустош ене, в якой своей долегливости просили на тую 
Радичевскую пущу оборонного нашего універсалу. Мы теды, гетманъ, давши у 
себе слушной оных прозбу мійсце, а видячи и чуючи о таковомъ безправю от 
самоволных людейобытели святой Печерской діючомься, яко приказалисмо з 
канцелярій войсковой сея нашъ оборонный выдаги універсалу такъ повагою и 
кріпостію оного пилно варуемъ и рейментарско приказуемъ, абы псаровцы в 
пущи Радичевской задесенской по самое урочище названое Навозовка, а 
оболонцы городищапе, розлегяне, и крисковцы, в пущи такъже тамошнеяпо сей 
сторон і Десны лежачой, а до мопастыра Печерского палежачои, жадною 
мірою  не важилися з пнювъ дерева рубати и найменшого тамъ спустошеня 
чинити, опрочъ леж ачих дровъ, которые волно будет за позволенямъ 
городничих радичевскихъ кождому на опалъ домашний брати и возити. А если 
бы хто над указъ сей нашъ, упорчиве поступуючи дерзнуть в тих помянутих 
пущах самоволие стоячое дерево рубати, теды такового позволяемъ грабити и 
забирати.

Данъ в Батурині, мая 8, року 1702.
Звишъменоваяний гетман и кавалер, рукою власною.
На арк. 2 зв .: Ясне велможного его милости пана гетмана оборонний 

універсал на Радичевъ.
ЦДІАК України. -  Ф. 128. -  Оп. 1а Вотч. -  Спр. 32. -  Арк. 1-2. Оригінал.

384



1702, травня 31. Батурин. -  
Універсал Івана Мазепи осавулові Переяславського 

пожу Стефанові Томарі з підтвердженням всіх млинів, 
грунтів, лісів, гаїв, сіножатей

Пресвіглішого и державпійшого великого государя нашего его царского 
пресвітлого величества Войска Запорожского гетманъ и кавалеръ 1оаннъ 
Мазепа.

Всей старшині и черні Войска его царского п ресвітлого величества 
Запорожского, особливе пану полковникові переяславскому зъ старшиною 
полковою, сотникомъ, атаманомъ, войтомъ, бурмистромъ і всім ь старшимъ и 
меншимъ войсковимъ и посполитимъ того полку обивателемъ и кождому, кому 
колвекъ о томъ відати належить, симъ універсалпимь писаньемъ нашимъ 
ознаймуемъ, ижъ панъ Стеф анъ Томара510, асаулъ того ж ъ полку Пере
яславского при оказанию намъ, гетм ан ові, купчихъ и іншихь правнихъ 
записовъ на вс і кгрунта свои, едни куплею набытие, а на другій тестевскій 
спадковимъ правомъ по ж ен і ему доставшіеся, якій колвекъ во владіній своему 
маегь, а іменно на млини о десяти колах на рец і Супой при гребл і Гелмя- 
зовской стоячій, на кгруята Каврайскіе, го есть ліси, гай, поля, сіножати, стави 
и іншій угодія, где и пять человіковь свойхъ зъ давнихъ часов осаженнихъ 
маетъ, которіе кгрунта и помененній млины гелмязовскіе купнимъ с е б і 
приобріль способомъ, на кгрунта Каневскіе, а тутъ же и на греблю Межириц- 
кую от небощика тестя его брата Якова Лизогуба, полковника Войска его 
царского пресвітлого величества Запорожского черніговского, по ж о н і ему 
доставшіеся, просилъ на т і  вишепомянутіе млини и кгрунта нашего гет
манского подтверждения, для кріпчайшого в потомніе часи оними владінія. 
Мы теди, гетманъ, хотячи и жичачи точиі абы кождій в Войску Запорожскомъ, 
вірними услугами свойми для ц іл о сте  отчизны працуючій не тилко се б і 
самому, але й потод/кам своймъ добръ працою и промисломъ с е б і  
приспособленних не отъемлемой в потомніе часи певенъ былъ поссесій, а 
відаючи и пререченного брата С теф ан а  Томари, асаули полкового 
переяславского щире і значне в Войску Запорожскомъ роненніе и ронячіеся 
услуги и заслуги , респектомъ т і х ь ,  симъ нашимъ у н івер сал о м ь , в с і  
вишереченніе млины і в с і кгрунта, яко л іси , гай, поля, сіножати, стави і інній 
всі огуломъ угодія, якій колвекъ по купчих і иннимъ правнимъ обичаемъ въ 
руки его доставш ихся записалъ м іл ь  и м іе т ь  въ своемъ держанныо 
ствержаемъ самому ему, ж о н і и потомству ихъ, вічную на оные вкладаючи и 
укріпляючи владзу и поссесію, і позволяючи зо вс іх ь  тыхъ добръ вшелякіе ку 
подпорі домовства своего м іти  и отбирати користе и пожитки. А такъ абы 
ніхто зъ старших и менших войсковихъ и посполитих людей, на сей часъ 
будучихъ і в пришліе времена быта міючихь въ зуполномъ и спокойномъ всіми 
тими добрами влад іти  і пожитковати ему, пану Стефану Т ом арі, ж о н і,
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потомству ихъ жадной иайменшой не им'Ълъ и не важился чинити перешкоди 
пилио варуемъ і приказуемъ.

Данъ в Батурипі, мая 31, року 1702а.
Звшігьменованній гетмаиъ і кавалеръ, рукою власною* 6.
С подлиннимъ свидетелствовал вахмистръ Михайла Бутин.
Таковой подлинной от ревизиалной коммисій обратно к себ і принялъ, а на 

сей копій росписался господ/тиа бунчукового товариша Стеф ана Томари 
домовой его писар Степанъ Волчановскій.

ЦДІАК України. -  Ф. 57. -  Оп. 1. -  Спр. 199. -  Арк. 65. Копія.

№ 349
1702, червня 19. Іванпіль. -  

Універсал Івана Мазепи Свято-Микільському 
Катошинському монастиреві про підтвердження 

всіх надань

Пресвітлійшого и державнійшого великого государя нашего его царского 
пресвітлого вел ячества Войска гапорожского гетманъ и славного чина святого 
апостола Андрея кавалер 1оанъ Мазепа.

Ознаймуемъ симъ нашимъ унТверсаломъ стар ш и н і полковой 
стародубовъской  и всему старш ом у и менъшому Войска его царского 
пресвітлого веллчества 2апорозского того полку товариству, а особливе п. 
сотнікови топалскому зъ урядом и кождому, кому колвекъ в ід ати  о том 
належит тепер и на потомніе часи, иж показовал нам всечестній отецъ Калист, 
шуменъ монастярца Пустинножителного Семигорского511, з братією, лист себі 
данний од пана Михайла Миклашевского, полковніка Войска его царского 
пресвітлого веллчества 7апорозского стародубовского, которій з побожпости 
своей власнимъ своимъ коштом покупивши кгрунъта, в со т н і Топалской 
лежачіе, построил тот монастирецъ Семигорскій и вручил оній в блюстителство 
и строеніе ему отцу Калисту з братією, надавши к тому млинокъ вешняк, близко 
того ж  монастярца и вершини річки Каташинъки стоячій, и позволивши там 
слободці поселитися, до ласки нашой ку вспартю оной пустинножителной 
обытели, на що и выпис по тому его полковничому листу з княгъ МІСКИХ 

Стародубовских права майдебурскому оному выдано; и просил насъ, гетмана, 
абысмо тое наданъе и фундацію ствердили. Мы теды, принявши его отца 
ігумена з братією прозбу, а надто хотячи, абы на том святом м істцу за 
превисокое великого государя нашего, его царского пресвітлого веллчества, 
имя, за насъ гетмана, и за все Войско 7апорожское, была отправована молитва, 
в с і тій кгрунта паном полковником покупленніе, якъ ся в собі мают, на которих 
и монастирецъ его ж  власним № кладомъ ест построенъ, слободку и млинокъ

а Далі в тексті дописано: На подлінномт тако.
6 Нижче підпису в колі написано: М істо  печати.
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вешнякъ ствержаемъ и умоцняемъ сымъ нашимъ універсаломт, позволяючи 
ему отцу ігумену з братією тым наданъем вл ад іти  и ку лучшому своему 
монастирскому приводити пожиткові. Видаючи прето о таковой вол і нашой, 
абы нихто з старших и менших ему всечестному отцу ігумену з братією в 
владіиью и заживашо тих кгрунтов, слободки и млынъка, до монастирца 
Иовопостроенного Пустинножителного Семигорского належних и наданих, 
найменшой не важ ился чинити перешкоди, м іти  хочем и рейментарско 
приказуемъ; а ту г же докладаемъ и пилно варуєм, абы от того преречоного 
мшаст/фца Семигорского околичних селъ людским кгрунтам и всяким угодіам 
не было жадной кривди, шкоди и утисненя.

Дань въ Іванполі, місяця іюня 19д., року 1702а.
гвышменованный гетмапъ и кавалер, рукою власною тр.
РДАДА. -  Ф. 248. -  Оп. 1. -  Спр. 1813. -  Арк. 379-379 зв. Копія.
ЦДІАК України. -  Ф. КМФ -  7. -  Оп. 2. -  Спр. 32. -  Арк. 379-379 зв. Мікрокопія.
Опубліковано: Генеральне слідство про маєтності Стародубського полку // Український 

архів. -Т. 1 .-С . 281-282.

№ 350

1702, червня 22. Кочерів. -  
Універсал Івана Мазепи товаришеві Стародубівського 

полку з підтвердженням хутора Раку сова Буда 
в Почепівському повіті, на млин при ньому 

і  на новоосаджену слобідку

Пресвітлійшого и держ авнійш ого великого государя его царского 
величества Войска Запорозского гетманъ и славного чипа святого Апостола 
кавалеръ Иоанъ Мазепа.

Его царского п р е св іт л о го  величества Войска Зап орозского  пану 
полковникови стародубовскому зо всею его старшиною полковою, а меповите 
сотникови почеповскому, атаманови городовому з товариствол/ и войтови 
тамошнему з посполитими людми и кождому, кому колвек о том  в ід ати  
належит сим універсалним  листом нашил/ озыаймуел/, иж ь панъ Иванъ 
Михайловичъ, товаришъ полку Стародубовского, міючи хутор свой власний з 
кгрунтами и иншимя угодіями вечистою  куплею  иабытой и урадовне 
розграничения в у е з д і  П очеповском под селом Б ілковол/ над речкою 
Лютенкою зостаючия, прозиваемия Ракусова Буда, при котором за відомом и 
позволенемъ листовним пана полковника своего стародубовского млия 
построивши и слободку осадивши, просилъ на тое все гетмаяского нашего 
подтверждения. Мы теды, гетманъ, видячи его пана Ивана Михайловича до 
услугъ войскових згодного, до яких оного в далший часъ заохочиваючи, яко 
повагою сего універсалу нашего, тоя помянутая хутор з грунтами при нем

аДалі дописано: В подлинном подписано
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будучими; з млином новопостроенним, из слободкою осаженною ему, пану Івану, 
ствержаем, такъ всякие належитие з оного пожитки і млина розміровие 
користи, а з людей посполитих в той его слободц і живучихъ, должное 
послушенство и повинностогбираты ему позволяемъ, в чомъ абы нихто онояз 
старшого и меншого полку того Сгародубовского товариства и з посполитих 
людей тамошних жадной наименшой не важился чинитй перешкоды, крывды и 
долегливости кріпостию нашего универсалу пилно варуемъ и реиментарско 
приказуемъ.

Дань в Кочеравці512, року 1702, июня 22 да.
Звишменованний гетмапъ, рукою власною* 6.
Свидітелствовали
С подлінним читалъ полковий канцелярист Стефанъ Журавев
Такову подленную крепость по засвидителствований от комиссии принял і 

росписался войсковий товаришъ Владислав Булашевич.
ЦДІАК України. -  Ф. 57. -  Оп. 1. -  Спр. 90. -  Арк. 179. Копія.

№351
Близько 1702, червня 25. Глухів. -  

Універсал Івана Мазепи значному військовому товаришеві 
Іванові Молявці на його Левківські та Антонівські 

грунти з поселеними на них людьми

Его царского пресвітлого величества Войска Запорожского гетманъ и 
кавалеръ Иоанъ Мазепа.

Пану полковникови черніговскому зо всею старшиною полковою, а 
особливо пану сотнику любецкому зо всЬмъ говариствомъ и войтови тамошнему 
з посполитими людми, и кождому, кому колвекъ о томъ відати належит, симъ 
универсалом нашим ознаймуемъ, ижъ будучи у насъ панъ Іван Молявка, 
знатний товариш ъ полку Ч е р п іго в ск о го , презентовалъ намъ лист в 
потвержденіе ему на власніе его куплеяпие кгрунта, а іменно на Левковские и 
Антоновские над річкою  Рудкою лежачие, и на осаженне на тих грунтахъ 
людей от небожчика славной памяти пана Якова Лизогуба, полковника на тог 
часъ будучого черпіговского, и от теперешнего полковника пана Евфима 
Лизогуба надалніе, и просилъ насъ, гетмана, абисмо для лутшой в потемним 
часъ кріпости тие ему данние отполковниковъ подтвержателніе писма звірхо 
влacтитeлнiйш им ъ рейментарскимъ ствердили унЬверсаломъ. Ми теди, 
гетманъ, респектуючи на его значніе заслуги в Войску Запорожскомъ роненніе, 
а відаючи его способное/ до далших услугъ войскових, давши слушному его 
прошенію у себе містце, яко в с і его купленніе кгрунта, в тихъ полковничих 
писмахъ вираженніе, симъ унЬверсаломъ нашимъ ствержаемъ, такъ пилно

а Далі в теекті дописано: В подлиннол/ тако.
6 Після підпису в колі написано: М істо  печати.
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варуемъ и реиментарско приказуемъ, аби нііхто з старшини и черн'Ь ему, пану 
Молявці, в заживанню тихъ его вишписаннихъ Левонковских и Антоновских 
кгрунтов: в осажешо па тих кгрунтах и владаній совершепномъ людей жадной 
найменшой не важился чинити перешкоди и перенагаба/лія, однакъ тутж е и тое 
докладаемъ и сурово упоминаемъм, абы и онъ. панъ Молявка, чужихъ до тихъ 
своихъ кгрунтов насилно и упорчиво не привлащалъ оседлостей и людей на 
тихъ кгрунтах не з околичних и поблизу будучих сЄл ь , але з сторони иншой, 
яко то з-за Десни, или з-за Днепра, приходячих осажовалъ и в своемъ онихъ 
міль заведованию и владаній.

Дань в Глухове, юня 25 д., 1072а.
Вишъменованний гетманъ, рукою власиою* * 6.
ЦЦІАК України. -  Ф. 57. -  Оп. 1. -  Спр. 6. -  Арк. 1300/1283. Копія. Дата помилкова.
Універсал видано нс раніше 1699 -  нс пізніше 1705. Універсали Чернігівських полковників 

Лизогубів Якова та Якима.

№ 352
1702, червня ЗО. Батурин. -  

Універсал Івана Мазепи товаришеві Стародубівського 
полку Якову Старосільському на всі володіння, 

що дісталися йому від тещі і дозволом засипати греблю 
та побудувати млин у селі Кукшинове

Его царского пресвЄтлого величества Войска Запорожского гетманъ и 
кавалеръ Иоанъ Мазепа.

Пану полковникови стародубовскому зо всею старшиною полковою, п. 
войтови зо всими тамошними маистратовими, а особливе п. сотникови 
почеповскому зо всемъ урядомъ и кождому, кому колвекъ о томъ ведати 
належить, симъ универсалнымъ листомъ пашимъ озпаймуемъ, ижъ взявши 
себи в малженство п. Яковъ Староселскій, говаришъ полку С гародубовского, 
дочку у п. Палагіи по першому мужу Ходкевичевой, а по второму Рондаковой 
Ефросимйо и одержавши себи вместо села дворъ Ходпевичевской, две слободки, 
именуючиеся Волохи и Кобели, в уезде Почеповскомъ лежачие, межи которыми 
слободками поля пахарные, синожати, также част ь млына власнымъ коштомъ 
небожчика Ходкевича на реце Деревейие построенного под селом ъ 
Аксамитовомъ, презептовалъ намъ на тое свои вси кгруита от тещи в посессію 
данные универсалъ пана полковника стародубовского и писмо отмаистрату 
тамошнего данное и просилъ нашего гетм анского  на опие кгрунта 
подтвердителного универсалу. Мы теды прозб'Ь его даыпи у себе мйстце и 
заохочуючи до услугъ войсковихъ, ствержаемъ все тые его кгрунга теще 
данные во владеніе и поблизу слободок вишъмененнихъ у селе Кукшинове513

а Дата помилкова: Універсал підписано не раніше 1699 -  не пізніше 1705 р. Далі в
рукопису дописано: В подленнол/ закреплено тако.

6 Після підпису праворуч у колі написано: МЪсто печати.
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гребелку высыпати для построенія млына вишняка позволяемъ мети прею 
хочемъ и реиментарско приказуемъ, абы ему, пану Якову Староселскому, в 
владенію и пожиткованыо тихъ кгрунтовъ и построеныо гребелки самъ панъ 
полковникъ и нихто иншій жадной наименшой не важился чинити перешкоды, 
однакъ тое варуемъ, абы от занятья тоей гребелки людскимъ околичпымъ 
кгрунтамъ не деялась шкода.

Данъ в Батурині, юня ЗО, року 1702а.
Звышъименованный гетманъ, рукою властною.
Свидетелствовалъ
Корпеть 1ванъ Ващинский
С подленнимъ чол канцеляристГригорей Ицков
ЦДІАК України. -  Ф. 57. -  Оп. 1. -  Спр. 9 1 .-  Арк. 383. Копія.

№ 353
1702, липня 12. Батурин. -  

Універсал Івана Мазепи Йосипові Борозні 
про підтвердження прав на куплену частину 
села Медведове у  Стародубівському полку, 

що має назву Кліщове, з  землями і сіножатями

П р е с в іт л іш о г о  и д ер ж авн іш о го  великого государя его царского 
п ресвітлого  величества Вояскъ Запорожскихъ гетманъ и славного чина 
святого апостола Андрея кавалеръ Іоапігь Мазепа.

В с ім ь  вобецъ и кождому зособна, кому колвекъ о томъ відати належи г, а 
особливе пану полковникови стародубовскому зъ всею его старшиною 
полковою, сотникомъ, атаманомъ, войтомъ, бурмистрамъ и всему старшому и 
меншому того  полку товариству весполъ з посполитыми людми, симъ 
універсалнимь писанемъ нашимъ ознаймуемъ; иж презентовалъ намъ панъ 
Іосиф Юревичъ Борозна, товаришъ полку Стародубовского, послідней воли 
небожчика, родича своего пана Юрїя Константиновича Борозны тестаментъ, в 
которомъ лекговал и вічньїми часы записалъ ему в маетности своей власной 
прародителной в полку Стародубовскомъ, в сел і Медведові лежачой, Клещово 
прозиваемой, четвертую ч астз людми на не живучими из их осідлостями, з 
л ісам и , полями крунтами, сін ож атм и  и всякими до ней приналежачими 
угодіями, а двомъ его братамъ Мартину и Михаилу и третому внуку своему 
Кирїяку Борознамъ три в ровномъ п о д іл і части, з яких трех частей, едну на 
помянутого Маркіана Борозну, вічньїмь прирожонымъ правомъ спадуючую 
част полюбовнымъ договоромъ, скупивши, и купчимъ записомъ себі и 
потомкомъ своимъ укріпивши, просилъ насъ такъ налекгованую, яко и на 
купленую свою ж  частуніверсалного нашего потверженя. Мы прето, гетманъ, 
и кавалер, давши у себе слушной его п. Іосифа Борозны прозбі містце, а видячи

а Далі в тексті дописано: Подлинной подписанъ тако.
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небожчика, родича оного тестаментъ и купчий запись от бра га его ж  рожоного 
п. Мартина Борозни на проданую ему част свою данних правне споряженый и на 
пилный, яко повагою сего універсалу нашого тые о б ід в і части лекгованую и 
купленую в се л і М едведові в маетности, прозиваемий Клещово, лежачіе з 
людми посполитыми на них седячими, з полями, лесами, сіножатми, кгрунтами 
и всякими до тих частей належачими здавна угодіами, ствержаемъ от людей 
посполитых послушенство и всякіе повинности, а з кгрунтовъ и угодий 
належитые користи, пожитки и приходы отбирати позволяемъ и вічньїми часы 
тые всі его лежачіе в двох частех лекговаиой и купленой добра при немъ пану 
Іосифу Б орозн і и потомках оного заховуемъ, варуючи тое пилно, абы 
околичных и поміжньїх чужих кгрунтовъ до т их двох от насъ стверженых двох 
частей не превлащалъ и жадною мірою не присовокуплел, лечь такой в своей 
держалъ поссессіи и оными в л а д іл ь , якъ прародители его в стверженой 
ограниченю владіли, відаючи прето о таковой воли нашей о потвержателномъ 
семь універсалі, абы ніхто ему п. Іосифу Борозні в владіню тых помянутых 
лекгованых купленых, а от насъ стверженых добръ и в отбираню з них всяких 
належных пожитковъ, а от людей посполитих на тых его частех осідлости свои 
мЪючих [по]слушенств найменшой не важ ился войскових и посполитих 
обывателей полку Стародубовского чинити перешкоди и долегливости, 
непремінно міти хочемъ и реиментарско приказуємо

Данъ в Батурині, року 1702, мая 12.
Звишъменованний гетма//, рукою власною.
ЦДІАК України. -  Ф. 1407. -  Оп. 4. -  Спр. 28. -  Арк. 1-2. Фотокопія з оригіналу.

№  354-355
1702, липня 17. Батурин. -  

Універсал Івана Мазепи значковому товаришеві 
Опанасові Зінченку про підтвердження його прав 
на володіння слободами Людківщина і Шаломина

Его царского пресвітлого величества Войска 7апорозского гетманъ і 
кавалер Іоань Мазепа.

Пану полковни кові стародубовскому, обозъному, суди, осавуломъ 
полъковимъ, сотникомъ, и в с ім ь  началънимъ, и товариству, в томъ полку 
найдуючимъся, ознаймуемъ, иж, маючи на своих старожитнихъ грунтах д в і 
слободки, едну, прозиваемую Людковщину, а другую Шеломинъ, посажени въ 
томъ же Стародубовскомъ полъку, панъ Афанасій Зінченко, старинний и 
значний того полку Стародубовского товариш, просил нас о утверженъе оних 
зъ людми въ них будучими. Теди мы, зъклонившися до его прозбы, а то 
респектомъ его давних и значних службъ войскових (: якие онъ от молодости 
своихъ л іт ь  нелениво отправовалъ въ окказіах военъних; а тепер вже и син его 
тую ж службу войсковую отправовуют завше:), ствержаемъ тие помененние 
слободки оному зо всими до них потребними кгрунтами, то ест: лесами, полями
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розробленними, и дубровами, и сінокосами, у вичность, ведлуг давного 
ограниченъня, позволяючи зъ них всякие пожитки привращати, а от людей 
послушенство и повинност зъвиклую отбирати на себе. 7ачимъ абы ему, пану 
Зінчеїтьку, зъ дітми въ тих помененъних слободках и кгрунтах, яко самъ панъ 
полъковник, так и нихто иншій не важилъся чинити трудности и перешкоди, 
пилъно упоминаемъ и приказуемъ.

Данъ въ Батурині, іюля 17 дня, року 1702-гоа.
гвышменованъный гетманъ, рукою власною.
Судіа пол. старод. Николай Ханенко тр.
Обозний полъковий стародубовский.
РДАДА.-Ф. 248.-О п . 1 .-С пр. 1813.-А рк. 87. Копія.
ЦДІАК України. -  Ф. КМФ -  7. -  Оп. 2. -  Спр. 29. -  . Арк. 87. Мікрокопія.
Опубліковано: Генеральне слідство про маєтності Стародубського полку // Український 

архів. -  Т. 1. -  С. 87.

№ 356
1702, серпня 1. Батурин. -  

Універсал Івана Мазепи значковому товаришеві 
Якову Дем’яновичу на млин і куплені землі між селами 

Горинь та Орлівка з посполитими людьми, 
що там мешкають

П ресвітліш ого и державнійшого великого государя нашего его царского 
пресвітлого величества Войска Запорожского гетманъ и славного чину святого 
Апостола кавалеръ 1оанъ Мазепа.

Его царского п ресвітлого  величества Войска Запорожского всякой 
старш и н і и ч ерн і, а меновите пану сотн и кові глуховскому, атаманові 
городовому и войтови тамошнему и всему старшому и меншому тоей сотні 
товариству весполъ з посполитими людми и кождому кому, колвекъ о томъ 
відати належить, и в потомній в Ькъ ознаймуемъ, ижъ супликовалъ до насъ 
панъ Яковъ Демяновичъ, значній сотн і Глуховской товаришъ, просячи себі 
гетманского нашего потверженія на купленніе свои крунта межи Орловкою и 
Гириномъ, в сотні Глуховской же лежачіе, именно: на млинъ о двохъ колахъ 
мучнихъ, а третомъ ступномъ, па болоті, прозиваемомъ Сонное, змайдуючихся, 
при которомъ и люде знаходятся, и дворъ з винницею построений, также на 
поля, сіножати и окопи розроблепніе, до того млина належачіе, и на всякіе до 
его прислушанія угодія. Мы теди, гетманъ, давши у себ і слушной его, пана 
Якова прозбі благопризрителное містце, а респектуючи на услуги оного, в 
Войску Запорожскомъ ронячіеся, яко ствержаемъ ему тоть преречоній млинъ 
зо всіми до него приналежащими добрами и угодіямьі, з людми, при немъ 
зостаючими, позволяючи ему всякіе з оного розміровіе доходи, з грунтовъ 
користе, а з людей посполитихъ послушенства и повинности отбирати, такъ

а У копії дописано: В подлинномъ подпись таковъ.
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повагою сего універсалу нашего пилно варуемъ и рейментарско приказуемъ, 
абы никто ему, пану Якову Демяновичу в владінію того села з грунтами и з 
людми и в отбираню з оного належитихъ приходовъ, а з людей тяглихъ 
послушенства и повинностей найменшой не важ и лся чинити шкоди и 
перешкоди.

Данъ в Батурині, августа 1 дня, року 1702а.
Звишъменованшй гетманъ и кавалеръ, рукою власною.
РДАДА. -  Ф. 248. -  Оп. 1 .-С пр. 1814. -  Арк. 349. Копія.
ЦДІАК України. -  Ф. КМФ -  7. -  Оп. 2. -  Спр. 40. -  Арк. 349. Мікрокопія.
Опубліковано: Генеральное следствие о маетностях Нежинского полка. -  С. 347-348.

№357
1702, серпня 22. Батурин. -

Універсал Івана Мазепи значному військовому товаришеві 
Григорію Карповичу про затвердження за ним дворища 
в селі Лутаві з полем, сіножатями і деревами бортними 
на острові Ж елізниковім, але щоб навколишні жителі 

могли ним користуватися

Его царского пресвітлого величества Войска Запорозского гетманъ и 
кавалЪръ 1оанъ Мазепа.

Пану полковникові Кїєвскому, зъ старшиною полковою, п. сотникові 
острицкому зо всім ь урадомъ тамошнимъ, и всім ь в томъ полку обритаючимся 
старшимъ и меншимъ абывателемъ, и кождому, кому бы колвекъ о томъ відати 
належало. Поневажъ в інквизицїеи чрезъ высланных наших, пана Іоакова 
Солонину, пана Пантелеймона Радича, пана Николая Кгрембецкого, значных 
товаришовъ воисковыхъ, выведенои показалося тое, же панъ Григорый 
Карповичъ, значный товаришъ войсковыи, у К орп ія  Сгепаненка Л апіки , 
обывателя острицкого, кгруптъ въ уезде Острицкомъ лежачыи, то ест дворище 
вьселі Л утаві514, зъ полем ь, сінож атм и, деревомъ бортнымъ въ острові 
Жел'Ьзниковомъ будучомъ, купленымъ набылъ способомъ; а Стефанъ Лапіка 
тоткгрунт у Антона Ждановича, бывшого некгдыся полковника Кіевского515, 
за готовый купил гроши, на якую свою куплю онъ, панъ Григорый Карповичъ. 
якъ купчый писма, такъ и універсал е антецессора нашого Войска Запорозкого 
гетмана пана Ю рія Хмелницкого потвердж ателны й, перед тыми ж ъ  
преречоными от насъ высылаными особами и перед нами, гетм аномъ, 
презентовал, теды и мы, гетманъ, тую его, пана Григорія Карповича куплею 
симъ нашимъ уг^версаломъ ствержаючи, позволяемъ ему тыми кгрунтами 
владіги, и в тых межахъ и ограниченно, подлугъ писма Петра Бутримовича, 
асаула полкового кіевского для того д іл а  в Остеръ некгды высыланого, их 
заживати, въ якомъ заж ивал продавца тыхъ кгрунтовъ К орній  Л ап ік а ;

а У тексті дописано: В копій пишется посему.
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докладаемъ однакъ тое, абы якъ перед симъ въ той островъ околичнымъ 
людемъ уездъ был волныи, такъ и тепер абы таяж волность была неотміненна, 
жебы яко людемъ в околичности тамъ жпочимъ незборонно было сосонъ и 
иншого дерева въ томъ острові меживоротнымъ деревомъ будучого на дрова и 
на будынокъ способного рубати, такъ и ему, папу Григорію Карповичу зъ того 
жъ острова дерева вывозити на свою потребу, абы волію было. Зачимъ абы нихто 
зъ старш и хъ и менших духовных и св іц к и х  особъ въ вл ад ін ю  тымъ 
помянутымъ кгрунтомъ купленым, то ест дворищемъ, зъ полемъ сіножатми, и 
бортнымъ деревомъ, такъ ему, пану Григорію Карповичу, жадной наименшои не 
важился чинити перешкоды, а особно въ бортномъ дереві, абы жадная ни от 
кого не діялася шкода, яка и онъ панъ Григорый Карповичъ, абы до того своею 
кгрунту, чужих людских, и монастьфа Братского Кїевского въ околичности 
тамъ будучихъ угодім, яко то поль, сіножатей, озер и жадных инших кгрунтовъ 
не с м іл т  привлащати и присвояти, симъ же універсалом т нашимъ пилно 
варуемъ и приказуемъ.

Данъ въ Батурині, 22 августа 1702 року.
Звышъменованный гетман, рукою власною.
Mazepiana in the Harvard Manuscript collection (1691-1709). Bohdan Struminskyi. -  Offprintend 

from Harvard libraru bulletin. -  Volume XXVIII. -  Number I. January 1980. -  P. 74, 75. Ha s. 76, 77 
фото з оригіналу. -  № IV.

№ 358
1702, вересня 2. Батурин. -  

Універсал Івана Мазепи Києво-Печерській лаврі 
на хутір Карлики в полку Ніжинському, 

поблизу Омбиша, який належав покійному лаврському 
ченцеві Кирилові Филимоновичу

Пресвітлійшого и державнішого великого государя нашего его царского 
пресвітлого величества Войска Запорожского гетманъ и славного чина святого 
апостола Андрея кавалеръ 1оанъ Мазепа.

Ознаймуемъ симъ нашимъ унЬверсаломъ кождому, кому колвекъ о томъ 
відати надлежитъ, а особливе пану полковнику ніжинскому зо всею полковою 
старшиною і вс ім т такъ войсковимъ, яко и посполитимъ того полку людемъ, 
ижъ висоце в Богу превелебний его милость господинъ отецъ 1оасафъ 
Кроковскій, архимандрит Кіево-Печерскій з братиею. Довідавшися о зестюз 
сего с в іга  превелебного в Богу отца Кирилла Филімоновича тое же Кіево- 
Печерской Лаври законника, а відаючи, же небожчикъ м іл  хутор свой власній, 
прозиваемый Карлики, в полку Ніжияском найдуючийся, просил насъ, абы тол 
хутор нікому иншому, тилко обители святой Печерской в область поданій быль 
і універсаломт гетманскимъ ствержений. Мы прето, гетман, уважаючи самую 
слушност, же небожчикъ превелебній 07ецъ Филiмoнoвичъ в той обители в 
законій чинъ постриглся и чрез многие л іт а  житие свое такъ проводили
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посилань был на началство до монастира Омбишского под послушенством ь 
Лаври Киево-Печерской будучого, поблизу которого и то г  хутор Карлики 
найдуется, надаемъ и приказуемъ совокупляючи оній до Омбиша516, якое 
наданне сим нашим універсаломт ствержаючи, позволяемъ высоце в Богу 
превелебному его милости господину оттду архимандрит^ з братією тимъ 
хуторомъ, яко власнимъ монастирским владіти и ку пожитку монастирскому, 
подлугъ волі своей диспоновати, о чомъ видаючи аби ніхто не перечил в том 
івзуполномь того футора владінію обители святой Киево-Печерской жадной 
наименшой не важился чинити перешкоди, симъ же ушЬверсаломъ нашим 
писаннимъ пилно варуемъ и приказуемъ.

Дань в Батурині, септеврія 2, року 1702.
Звишменованній гетманъ и кавалер, рукою власною.
С подліннимт св ід ітел ствовал т  находячейся при генералной в полку 

Н'Ьжинскомъ перепису уд1>л полковый н іж инский канцелярист 1ваиъ 
Левченко.

ЦДІАК України. -  Ф. 57. -  Оп. 1. -  Спр. 40. -  Арк. 595. Копія
Опубліковано: Описание Румянцевской описи. Вып. 2. -  С. 189-190.

№ 359
1702, вересня 6. Батурин. -

Універсал Івана Мазепи про віднесення сіл Стахорщина 
і Блистова, що залишилися по смерті Фея,, 

до гетьманського управління, виділивши вдові покійного 
Юстинії, дружині Андрія Зіновича, двору в Новгородку 

з винним майданом, хутора на Ушиці і дозволом 
заснувати слобідку і користуватися трьома млинами

Его царского пресвітлого величества Войска Запорожского гетманъ Иоанъ 
Мазепа.

ВсЪмъ, кому колвекъ о томъ в ід ати  належитъ, а особливе старш ині 
новгородской и дозорцамъ нашимъ ш ептаковским 517 и стах о р щ и н і 
найдуючимся симъ універсалнимт листомъ нашим ознаймуемъ, ижъ хотячи ми 
аби села Стахорщина и Блистова518 по небожчику Фаю позосталіе, были в 
нашомъ завидованю, часть належитую кгрунтовъ до тихъ селъ належачихъ на 
насъ, гетмана, вел іл и см о  отобрати , а з особливого респекту наш его 
отділилисмо часть певную ж еп і его небожчика Фая, а по теперешнемъ мужу 
Андріевой Зіневичовой на имя Юстиній, яко то пустилисмо оной владініго 
Фаевскій в Новгородку дворъ стоячій с пляцемъ винничнимъ и з двома 
коморами на ринку стоячими и зе всіми до него належитостями, хуторъ на 
Ушивці519 стоячій, як се в себ і маетъ, з тамошнимъ кгрунтом и сіножатми и 
займищами в дубровй купленними у вічносгутверждаемт, на которих кгрунтах 
не забороняєм осадити дворовъ десятокъ для помочи в господарских працах, а 
взглядом будовання трох млиновъ, до оной же маетности належачих, едного на
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селищи вишей Стахорщини, другого Ломанского, третого Бугриновского, 
позволилисмо оно// з мужемъ ей теперешним Зіновичом з тих трох млиновъ всі 
на себе отбирати розміровіе пожитки, в чем аби ніхто, а особливо дозорци наши 
не важилися чинити кривди и перенагабаня, пилно варуемъ и приказуєм.

Дань у Батурині, сентеврія 6 д., року 1702-ма.
Звишьменованій гетмань, рукою власною* 6.
Свидетелствовалъ корпеть Івань Ващинский
Таковой подлинной універсаль засвидителствованний огкомиссій обратно 

принялъ бунчуковий товариш Григорій Зіневич
ЦДІАК України. -  Ф. 57. -  Оп. 1. -  Спр. 140. -  Арк. 20. Копія.

№ 360
1702, жовтня ЗО. Батурин. -  

Універсал Івана Мазепи Полтавському 
Хрестоздвиженському монастиреві на грунти 

над річкою Орчик

Его царского пресвітлого величества Войска Запорожского гетмань і 
кавалерь Іоань Мазепа.

Ознаймуемь симь нашимь універсаломь кождому, кому колвекь відати 
надлежить, а особливо пану полковникови полтавскому, старшині полковой, 
сотником, атаманови городовому полтавскому с товариством и войтові з 
м іщ ан ам ь и всім и  посполитими людми, и ж ь будучи у насъ в Батурині 
превелебныяв Богу отець Евфремъ Шацкий, игумень монастиря Полтавского 
з братиею докладал жалобливе, же в кгрунта при рец і Орчику лежачихъ и в 
ловах рибних при той же рец і в лиманахь одправаючихся, якими от л іть  
двадцат законники полтавские монастиремь своймь владію ть и пожиткують, 
чинится от Назара і Николая, жителей Куковских перешкода и турбация, 
которий по унуках ніякогось С н іж ка, зятями себе менуючи бити, до оних 
кгрунтовь формують близкость себ і и претенсию для того ж ъ будто онъ, 
С ніж ко, тие вишьречоние кнгрунта в своемь когдась мільї завідованню, за 
чимъ мы, гетмань, уважаючи, же Назаръ и Николая, менение того Сніжка 
потомкове, жаднихь не м ію ть  на писмахь кріпостей, якимь правомь тими 
кнгрунтами оний завлад іль  быль С н іж ко, чи оние били ему надание, мали 
куплею набитие и якь би имъ, Назару і Николая, спадали в поссесію, жадного 
не показали доводу и документу, а законники монастиря Полтавского тими над 
О рчикомь лежачими кгрунтами и ловлями рибними о т  л і т ь  двадцати 
владію ть о якие ихъ а ны онъ С ніж ко а ни хто инший не турбовал і до сихь 
часъ не упоминался и уже подлугь права в той справі давность, яко симь 
ун іверсалом  нашим тие вишь речоние кгрунта стверж аем ь в в ічн ості

а Далі в тексті дописано: На подліномь тако.
6 Праворуч від підпису в колі написано: М істо  печати реиментарской.
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монастиреві Полтавскому, позволяючи предреченному огцу ігумену того 
монастиря Полтавского з братнею, а по немъ и наступаючим игуменам и братии 
тими при реці Орчику лежачими кгрунтами и лиманами до л о в л і рибноя 
належними вічне владіти и вшелякие з них приходячие пожитки отбирати, 
такъ абы Назаръ и Николай того Сніж ка менуючиеся потомкове и ніхто инший 
огсего часу жадним способомъ тих вишей речоних орчиковских кгрунтовъ себі 
привлащати і в оние втручатися не важ ился, реяментарско под срокгим 
войсковим каранемъ варуєм и приказуемъ.

Дань в Батурині, октоврия 30 дня, року 1702-го.
Звишъменований гетманъ і кавалеръ, рукою власноюа.
Свидітелствоваль монастиря Пол[тавского] ігумень Амфілахий.
ЦДІАК України. -  Ф. 912. -  On. 1. -  Спр. 2. -  Арк. 10. Копія.

№361
1702, жовтня 20. Батурин. -  

Універсал Івана Мазепи Василеві Свічці 
на млин на річці Оржиця під селом Городищем 

з усіма прибутками

Его царского пресвітлого величества Войска Запорожского гетман Иванъ 
Мазепа

Пану полковникови лубенскому зо всею старшиною полковою, сотникомъ, 
атаманові городовому з товариствомъ, и войтови з посполствомъ, и кому бы 
колвекъ о томъ в ід ати  належало, симъ універсалнимь писанемъ нашимъ 
ознаймуемъ, ижъ панъ Василий С вічка, значний товаришъ войсковий, за 
відомомь и позволенемъ нашимъ, на гр ебл і на рец і О рж иці, при своемъ 
хуторі под Городищемъ занятой, власнымъ коштомъ построивши млынъ, 
просилъ нашего гетманского потвержепя. Мы теды, респектомъ услугъ его и 
праці, в Войску Запорожскомъ роненых и впред міючихся ронити, прозбі 
слушной давши містце у себе, яко выдаемъ сей нашъ потвержателний ему, пану 
Василію С в іч ц і, у н ів е р сал у  позволяючи всякіе розміровие приходячіе 
пожитки з частю войсковою до ласки нашой на себе одбирати, такъ м іти  
хочемъ и реиментарско приказуемъ, абы ему во владін ію  того млина и в 
одбираню з оного всякихъ розмЬровыхъ приходячихъ користей з частю 
войсковою самъ панъ полковнику старшина полковая и нихто инший, жадной 
наименшой не см іл ь  и не важился чинити кривды, долегливости и перешкоды, 
и повторе симъ нашимъ універсаломь варуемъ и приказуемъ.

Данъ в Батурині, октоврія 20, року 1702.
Звишменований гетману рукою власною.
Стороженки. Фамильный архив. -  Т. VI. -  № 460. -  С. 523.

а Нижче в колі написано: М істо  печаты.
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1702,, листопада 6. Батурин. -  
Універсал Івана Мазепи Глухівському Петропавлівському 

монастиреві на мутинські “рибні ловлі”

Его царского пресвітлого  величества Войска 7апорозкого гетманъ и 
кавелеръ 1оаиъ Мазепа.

В с ім т , кому колвекъ о томъ в ід ати  належит, а особливе дозорцамъ 
нашимъ, на стану Мутинскомъ будучимъ, и впред бити міючимь, ознаймуемъ, 
ижъ, міючи мы особливую нашу такъ ку обители святой Петропавловской 
Глуховской прихилност, яко теж  и ку самому тоей обители ігуменові 
превелебному в Богу господину отцу Мелетію Трофимовичу любовъ, надаемъ 
на преречоній Глуховский монастиръ в с іх ь  стану Мутинского520 рибныхъ 
ловлей половину и позволяемъ, ему отцу игуменові, з братією на пожитокъ 
свой оную отбирати. 7ачимъ приказуемъ дозорцамъ помененного стану нашого 
Мутинского, абы коли колвекъ, тамъ рибъ що прибарется, на д в і половині 
одній р о зд іл яю ч и , едну половину до преречоной обители святой 
Петропавловской Глуховской всегда отдавали, о що и повторне приказуемъ.

Данъ въ Батурині, 6 ноеврія, 1702 року.
Звишъменованний гетман, рукою власною.
На зв. другого аркуша: На половину ловлей рибных з стану Мутинского 

служачій от гетмана Мазепи данный.
ІР НБУВ. -  Ф. I, 61914. 119.-А рк. И. Оригінал.
РДАДА. -  Ф. 248. -  Оп. 1. -  Спр. 1814. -  Арк. 378. Копія.
ЦДІАК України. -  Ф. КМФ 7. -  Оп. 2. -  Спр. 41. -  Арк. 378. Мікрокопія.
Опубліковано: Генеральное следствие о маетностях Нежинского полка. -  С. 383.

№ 362

№ 363
1702,, грудня 2. Батурин. -  

Універсал Івана Мазепи значковому військовому 
товаришеві Тимофієві Пиковцю з наказом 

фастівським жителям гатити греблю

Его царского пресвітлого величества Войска Запорожского гетманъ и 
кавалер 1оанъ Мазепа.

В с ім т , кому бы колвекъ в ід ати  о томъ надлежало, а меновите, такъ 
войсковимъ, яко и посполитимъ села Хвастовецъ521 жителемъ симъ нашимъ 
ознаймуемъ універсалом^ ижъ супліковалт до нас, гетмана, панъ Тимофій 
Пиковецъ, товаришъ Zнaчний войсковий, прекладаючи, что не меншую поносит 
кривду и утискъ в власномъ ставку своемъ и греблі на томъ же стажу будучой 
от вас, жителей Хвастовскихъ, же ви тую греблю, нымъ еще оная в его не была 
поссессій, селомъ своймъ ганували, для чого в ономъ ставку волно было вамъ 
л овл і рибний отправовати, а тепер, когда ему оная гребля вічистою куплею
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достала с во влад'Ьнїе, теди ви перестали гатити, лечъ онъ панъ Пиковецъ самъ 
своймъ коштомъ мусить гатити, однакъ ловелъ рибнихъ в ставку одправоваги 
ивмлинъ без тринкало молоты не попересталисте, а надто еще быдломъ своймъ 
иво7ами греблю тую розбиваєте и руйнуєте, в чомъ просил нашой себ і оборони 
идо васъ на поменателного указу, якую его прозбу узнавши бити слушною, 
велілисмо з канцелярій войсковой сей нашъ видати універсалу через которій 
приказуемъ вамъ, жителемъ хвастовскимъ, грозно и сурово, абисте тую греблю, 
если перед симъ гачували и тепер своймъ селом гатили, а вамъ позволяемъ в 
млині на тоя греблі стоячомъ без триякало молоты и рибу в ставу ловити. Если 
Ъсъ тоей греблі для тихъ свойхъ пожитковъ и общой своей вигоди гатити не 
похощете, теды в мененномъ ставу ловль рибнихъ отттравовати вамъ 
забороняемъ и пилно тое варуемъ под срокгимъ каранемъ, абысте гребл і 
быдломъ и возами розбивати не важилися, а онъ уже панъ Пиковед своймъ 
коштомъ повинея будет тую свою греблю на тотчас гатити.

Данъ в Батурині, декаврія, в року 1702.
гвишъмепованний гетманъ и кавалеръ, рукою власноюа.
К сей копій универсала сотник Красноколядияский Марко Ангеліовский 

руку приложилъ.
К сей копій универсала Григорий Покотило, товаришъ бунчуковий, руку 

приложилъ.
ЦДІАК України. -  Ф. 51. -  Оп. 3. -  Спр. 3506. -  Арк. 8зв.-9. Копія.

№ 364
1702, грудня 3. Батурин. -  

Універсал Івана Мазепи стародубівському полковому 
хорунжому Іванові Юркевичу про дозвіл осадити 

слобідку біля свого хутора і побудувати млин 
на річці Свизь

П ресвітлійш аго и держ авн ій ш аго  великого государя его царского 
величества Войска 2апорожского гетманъ и славного чина святого апостола 
Андрея кавалер 1оанъ Мазепа.

Пану полковникові стародубовскому зъ всею старшиною полковою, 
сотником, атаманомъ и всему старшому и меншому того полку товариству, а 
меновите сотников і  новгородскому, атаманові городовому Ъ товариствомъ и 
войтові тамошнему Ъ посполитими людми и кождому, кому колвекъ о томъ 
відати належит, сим универсалом нашим ознаймуемъ, ижъ презентовалъ нам, 
гетманов ,̂ панъ 1ванъ Ю ркевичъ522, хоружий полковий стародубовский, 
універсалу данний себ і от пана Михаила Миклашевского, полковника своего 
стародубовского, на поселеніе слободки ведлуг ф утора своего, въ у езд і 
Новгородском Достаючого, и на построение млина на рец і С ви зі къ тому ж

“Праворуч від підпису в колі написано: М істце печати рейментарской.
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ф утору  и слободцЪ прилеглой, и просилъ гетм анского наш его на тое 
подтверж ателного универсалу. Ми теди, гетманъ, респектуючи благо- 
призрЪтелно на его пана Юркевича в Войску Запорожскомъ ронячиеся услуги, 
до яких и въпредъ заохочаючи, яко сим нашим универсалом пoZвoлeнe 
листовное пана полковника стародубовского, и въ нем тоеи слободки описанную 
границю ствержаем, поселити там людей зъ потребу, и от них всякое належитое 
послушенство и повинности отбирати, и млинъ къ своему лучшому пожитку и 
користи на рецК СвизЪ зъ висипанем греблЪ и Ъъ отбиранем всяких розмірових 
приходовъ, постройти позволяем , так ъ , аби ему нихто зъ  войскових и 
посполитих людей Ъъ владению тоеи слободки и в отбиранию зъ млина 
належитих користей наименшои не важилъся чинити шкоди и перешъкоди, 
пилно варуєм и реиментарско приказуєм.

Данъ въ Батурин^, року 1702, декаврия За.
7вишменованний гетманъ, рукою власною.
ЦДІАК України. -  Ф. 57. -  Оп. 1. -  Спр. 147. -  Арк. 503. Копія.
Там само. -  Ф. КМФ. -  7. -  Оп. 2. -  Спр. 34. -  Арк. 474-474зв. Мікрокопія.
РДАДА. -  Ф. 248. -  Оп. 1. -  Спр. 1813. -  Арк. 474-474зв. Копія.
О п у б л і к о в а н о : Генеральне слідство про маєтності Стародубського полку / / Український 

архів. -  Т. 1. -  С. 347.

а Далі в тексті дописано: На подлинном подпись таков.
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1703 рік

№ 365
1703, січня 10. Батурин. -

Універсал Івана Мазепи про надання Козелецькій ратуші 
військової частини в млині Зінця Різниченка

Его царского пресвітлого вел/гчества Войска Запорожского, гетманъ и 
кавалер 1оанъ Мазепа.

Всімь вобецъ и кождому зособна, кому бы колвекъ о томъ в ід ати  
належало симъ ун іверсал н и м ь писаннемъ нашимъ ознаймуемъ, иж 
респектуючи на уставичние и щоденние в ратушу Кролевецком од частих и не 
устаючих переездовъ росходи, для которихъ вспартя надаемъ у млині Зінця 
Резниченка, обывателя кролевецкого, на реці Р еті о двох колах стоячомъ, част 
войсковую, прето пилно м іти  хочемъ и реиментарско приказуемъ, абы ніхто, 
такъз старшими и черні, в отбираню з того млина розміровихь приходовъ до 
части войсковой стягаючихся, не с м іл ь  и не важился чинити перешкоди и 
перенагабаня, яко и то т  З ін е ц ь  Резниченко в даваню тихъ розм ірови хь 
приходовъ на ратушъ войсковую не билъ сперечнид/, якой в о л і нашой аби 
чинилося за досит, варуемъ и реиментарско пилно приказуемъ.

Данъ в Батурині, генвара 10, року 1703.
7вишъменованний гетманъ и кавалеръ, рукою власною.
ЦДІАК України. -  Ф. 51. -  Оп. 3. -  Спр. 2969. -  Арк. 4. Копія.

№ 366
1703, березня 15. Батурин. -  

Універсал Івана Мазепи ніжинському священикові 
Павлові Яворському на село Топчіївку, 

яким користувався покійний 
священик Павло Пучковський

Пресв'Ьтл'Ьйшого и державн'ійшого великого государя его царского 
пресвітлого величества Войскъ Запорожскихъ гетманъ и славного чину 
святого апостола Андрея кавалеръ 1оанъ Мазепа.

401



В сЄмт вобецъ и кождому зособна, кому о томъ видати надлежало, а 
меновите пану полковников^ н ежинскому зо всею его старшиною полковою, 
сотникомъ, атаманом городовимъ и сЄлски м т , сотниковЄ Олишевскому, 
атамановы городовому з товариствомъ и войтови тамошнему з посполитими 
людми и всЄмт началнимъ и подначалнимъ того  полку людемъ, симъ 
уневерсаломъ нашимъ ознаймуемъ, и ж  мы, гетманъ, респектуючи на високіе в 
церкви Бож ое заслуги и о т  молодихъ л Єт т  роненніе труди ясне в Богу 
преосвященнЄйшаго его милости отца Стефана Яворского, мытрополити 
Рязанского и Муромского, а видячи и рожоного его святыни превелебного в 
Богу господина отца Павла Яворского, протопопу нежинского проповЄдію 
слова Божіго ему село ТопчЄевку в полку НЄжинскомт в сотнЄ Олишевской 
лежачое, ку вспартю скудостей господарскихъ, а надаемъ зо всЄми до него 
належитими угодіями, з которими прежде оное в своей имЄл т  державе антецес- 
сор его небожчикъ огецъ Павелъ Пучковскій, протопопа нЄжинскій, мЄти 
прего хощемъ и реиментарско приказуемъ, абы нЄхто ему превелебному отцу 
Яворскому, протопопе нежинскому з старшини и чернЄ войсковой и з 
посполитих людей не смЄл т  и не важился во владению того села ТопчЄєвки и 
в отбиранию з него всяких пожитковъ, а от людей посполитих послушенства и 
повиннос гы найменшой чинити перешкоди, войтъ засъ топчЄєвскій з всЄми 
тамошними людми (: опрочъ козаковъ тамъ же живущих:), абы ему отцу 
протопопе нежинскому належитіе отдавалъ послушенства и повинности, 
повагою ун Ьверсалу нашего повелЄваемь и непременно установляемъ.

Данъ в Батурине, року 17[0]3, марта 15а.
Звишъменованшй гетманъ и кавалер, рукою власною.
К сей копій по повеленію  матки моей госпож и Марій Яворской 

прогопопиной нЄжинской, руку приложила Стефанъ Болховский, протопопъ 
иЄжинский.

ЦДІАК України. -  Ф. 51. -  Оп. 3. -  Спр. 5721. -  Арк. 8зв.-9. Копія.

№ 367
1703, травня 24. Батурин. -  

Універсал Івана Мазепи прилуцькому полковникові 
Дмитрові Горленку на село Мамаівку з належними 

до нього угіддями

ПресвЄтлЄйшого и державнЄйшого великого государя его царского 
величества Войскъ Запорожскихъ гетманъ и славного чину святого апостола 
Андрея кавалеръ 1оанъ Мазепа.

Всемъ вобецъ и кождому зъ особна, кому бы о томъ ведати належало тепер 
и в потомные часы будучимъ людемъ, а особливе Войска его царского 
пресвЬтлого величества всякой старш ине и чернЄ в полку Прилуцкомъ У

У рукопису дописано: В подлинномъ подписано такъ.
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знайдуючимъся, симъ універсалньїмь писанемъ нашимъ ознаймуемъ, ижъ 
просилъ насъ, гетмана, панъ Димитрій Горленко, полковникъ прилуцкій, 
абысмо ку удоволствованію господарскихъ его росходовъ надали ему село 
Мамаювку-23 зо всіми до него прислушаючими угодіями в томъ же у і з д і  
Прилуцкомъ знайдуючися. Мы теди, гетманъ, м ію чи особъливый нашъ 
рейментарскій респектъ на знаменитые отважные и мужественные не тилко 
отческіе и праотческіе, лечъ и его самого пана полковника прилуцкого, такъ на 
уряді полковницкомъ, яко и прежде того уряду без пощадінія здоровя и житія 
своего в Войску Запорожскомъ за ц іл о ст  отчизны роненые услуги, яко не 
отрицателно надаемъ ему в посесію, облает и державу помянутое село 
Мамаювку в у і з д і  П рилуцкомъ леж ачое зъ  вс ім и  до него здавна 
приналежащими и ограниченними угодіами, з полями и з степомъ, такъ повагою 
сего универсалу нашего пилно и срокго варуемъ, абы нихто з старший и черні 
войсковой не см іль  и не важилъся в владіню того села Мамаювки и в отбираню 
з него всяких користей и прислуш аючих належитостей, а от людей посполитих 
достодосжалого послуш енства и повинностей найменшой ему, пану 
полковникови прилуцкому, учинити шкоды и перешкоды. Войт засъ зъ всім ь 
тамошнимъ посполитымъ народом, опрочъ козаковъ реєстрових военной 
службы пилнуючих, абы пану полковникови, яко своему державці, належитое 
отдавали послушенство и повинности непремінно, м іти хочемъ и реиментарско 
приказуемъ.

Данъ в Батурині, року 1703, мая 24.
Звышъменованний гетман, рукою власною.
Чернігівський історичний музей. Колекція. -  Інв. 1МУ Ал. 501/9/46. Інв. № М.Т. 143 Р. 

Оригінал.
ЦДІАК України. -  Ф. 1407. -  Оп. 4. -  Спр. 29. -  Арк. 1. Фотокопія з оригіналу.
О п уб л ік о в а н о : Сіверянський літопис. 1998. -  № 2. -  С. 42-43. -  Гчт- 37.

№ 368
1703, червня 1. Табір біля Віти. -  

Універсал Івана Мазепи ніжинському полковникові 
з старшиною про заборону чинити кривди 

в монастирському дворі Києво-Печерської лаври у  Ніжині

Его царского пресвітлого величества Войска Запорожского гетманъ и 
кавалеръ 1оанъ Мазепа.

Пану полковникові ніжинскому зо всею старшиною полковою, также п. 
войту тамошнему зо всіми маистратовими, и кождому, кому колвекъ о томъ 
відати належить, симъ нашимъ універсаломь ознаймуемъ, ижъ прекладалъ 
намъ висоце в Богу превелебный его милост ядинъ отецъ архимандрит 
монастира Киево-Печерского, что майстратовий тамошний, в д во р і ихъ 
монастирскомъ в Н іж и н і зостаючомъ, уставичними становисками великие 
чинять кривди и спусгошеня и просилъ в томъ нашой гетманской оборони, 
такую прозбу его милости принявши ми в себе за слушност; яко росказалисмо
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з канцелляриї нашои войсковой видати сей нашъ універсалу такъ повагою и 
кріпостию оного пилно м іти хочемъ и рейментарско приказуемъ, абы ані самъ 
панъ полковнику ан і пп. старшина полковая, ан і п. войтъ з майстратовими 
жаднихъ в томъ двор і станций не показовали и якимъ колвекъ способомъ 
перешкоди оному не чинили, о тое и повторе пилно варуемъ.

Данъ в таборі отВети, іюня 1, року 1703.
Звишменоваяний гетман, рука власна.
На арк. 2 зв.\ Оборона од становиска двора ніжинского
По архиву №  748
ЦДІАК України. -  Ф. 128. -  Оп. 1а вотъ. -  Спр. 35а. -  Арк. 1-2. Оригінал.

№ 369
1703, червня 17. Батурин. -  

Універсал Івана Мазепи військовому товаришеві 
Якову Дем’яновичу про підтвердження йому 

всіх раніше наданих грунтів

1хъ царского пресвітлого величества Войска Запорожского Иванъ Мазепа.
Ознаймуемъ симъ нашимъ писанемъ всей старшині и черні Войска ихъ 

царского пресвітлаго величества Запорожского, а особливе пану полковников^ 
ніжинскому, старшині полковой, сотникомъ, атаманомъ, войтомъ и кождому, 
кому колвекъ з товариства и посполства о томъ від ати  надлежитъ, ижъ 
респектуючи мы, гетманъ, на услуги , в Войску Запорожскомъ роненніе, пана 
Якова Демяновича, товариш а войскового, иже оній в частихъ посилчествахъ 
отъ насъ бываетъ, ствержаемъ ему симъ yнiвepcaлoмъ нашимъ в с і его грунта, 
где колвекъ будучій, меновате поля пахатиие и сіножати купленніи, слушнимъ 
правнимъ способомъ набьітіи и працею своею розробленніи, опрочъ толко того 
кґрунту, якій в початку строенія млина Степана Годуненка, на реці СвесЪ 
стоячого, найдоватся (найдуется?) и позволяемъ до ласки нашое войсковое отъ 
тихъ людей тяглихъ вшелякое отбирати послушенство, которому оніи отъ насъ 
наданий; зачимъ абы ему, пану Якову Демяновичу, ни отъ кого з старшихъ и 
меншихъ яко в отбирашо отъ онихъ людей належитого послушенства жадное 
не было перешкоды, такъ и въ кгрунтахъ его, полях и с ін о ж ат е х у  отъ 
ОКОЛИЧНИХЪ селянъ И ПО М ІЖ Н И КО В'Ь не Д ІЯ Л С Я  утискъ и крывда, міти хочемъ 
и приказуемъ.

Данъ в Батурині, июня 17 дня, року 1703а.
Звьшгьменованній гетманъ рукою власною.
РДАДА. -  Ф. 248. -  On. 1. -  Спр. 1814. -  Арк. 347-348. Копія.
ЦДІАК України. -  Ф. КМФ -  7. -  On. 2. -  Спр. 40. -  Арк. 347-348. Мікрокопія.
Опубліковано: Генеральное следствие о маетностях Нежинского полка. -  С. 347.

Далі в тексті дописано: Въ копій пишетъ тако.
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№ 370
1703, червня 18. Батурин. -

Універсал Івана Мазепи значному військовому товаришеві 
Павлові Полуботку про підтвердження його власних 

грунтів Вертіївського, Мишуківського і Семенівського

Пресвітлійшого и державнійшого великого государя нашего его царского 
пресвітлого величества Войска Запорожского гетманъ и славного чина святого 
апостола Андрея кавалеръ Иоанъ Мазепа.

Пану полковникови черніговскому зо всею старшиною полковою и всіми 
якъ войсковими, такъ и посполитими полку своего обывателми, а особливо 
атамані и войтамъ в селахъ сотенъ Ройской и Білоуской, именно Гучанскимъ, 
Яминскимъ, С^бережскимъ и иншимъ поблизу найдуючимся тамошнимъ 
околичнимъ селамъ, а з сее сторони Рудчанскимъ и Мохнатинскимъ зо всіми 
тамошними жителми и кождому , кому би колвекъ о томъ відати належало 
симъ універсалнимь писаннемъ нашимъ ознаймуемъ, ижъ презентовалъ намъ 
панъ Павелъ Полуботокъ524, значний и заслужоний товаришгь войсковий, купчій 
записи и по кріпости на кгрунта Мишуковский и Семановский, Вертіевский 
свой власний віч и стою  куплею набитий, и просиль насъ, абысмо оние 
рейментарскимъ нашимъ для спокойніш ого тихъ кгрунтовъ заживаня и 
владения ствердили універсалом^ Мы теди, гегманъ, респектуючи на его пана 
Полуботка значние щире и статечне въ Войску Запорожскомъ ронение услуги 
ивидячи его же и впредъ до онихъ можетъ згоднимъ и вигоднимъ бути, до 
которихъ его заохочаючи, не отмовивши той его прозбы, вел іл и см о  зъ 
канцелярій войсковой сей нашъ унЪверсалъ видати, которимъ, яко тие вишей 
речоний кгрунта, его власний в ічи стою  куплею набитий, стверж аем ъ, 
позволяючи ему якъ хотя оними диспоповати и на свой оборочати пожитокъ, 
такъ повагою оного ж ъ пилно варуемъ, абы нихто з старшихъ и меншихъ 
войсковихъ и посполитихъ людей, а особливе з жителей с'Ьлъ поблизу тихъ 
кгрунтовъ будучих в семъ універсалі спе1гЬс|уЬкованнихъ и шшихъ не см іл  и 
не важился в тие его, пана Полуботка, кгрунта втручатися и пустошеньемъ 
онихъ, а барзій рубанемъ домовихъ набутковъ и дровъ найменшой чинити 
шкоди і убитковъ, якая воля наш а была ненарушна и щобъ них го оной не билъ 
противнимъ, повторе и подесяте симъ yнiвepcaлoмъ нашимъ варуемъ и властию 
нашею реиментарскою приказуемъ.

Данъ в Батурині, юня 18д., року 1703а.
Звишъменованний гетманъ і кавалеръ рукою власною.
ЦДІАК України. -  Ф. 57. -  Оп. 1. -  Спр. 17. -  Арк. 195. Копія.
Там само. -  Ф. -  Оп. 2. -  Спр. 250. -  Арк. 6 зв.-7. Копія.

а Далі в тексті дописано: В подлешюмъ войсковая печать и подпись таковъ.
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1703, липня 1. Обоз біля Києва. -  
Універсал Івана Мазепи Маркові та Федорові 

Тарасовичам про підтвердження за ними млина 
на Ніжинській греблі, що на річці Остер

Его царского пресвітлого величества Войска Запорожского обойхъ сторон 
Дніпра гетманъ Иоанъ Мазепа.

Пану п ол ковн и к ові Войска его царского п р е св іт л о го  величества 
Запорожского ніжинскому, старшині его полковой и всім т, кому колвекъ о 
томъ відати  надлежит, симъ нашим ознаймуемъ універсалом, ижъ панове 
Марко и Федор525, сотникъ мринский, Тарасовичи, міючи власній отчистїй свои 
млинъ сукцессіею імь спадаючій на греблі ніжинской на реці О стрі526 о двох 
колах мучних стоячій, просилы наш его с е б і потверж ателн ого  на оній 
універсалу. Ми прето слушному их панов Тарасовичов прошенію, давши у себе 
містце, ствержаемъ тог их власній млиясимъ нашим універсалом в спокойное 
владіние, позволяючи з оного всякіе розміровие отбирати пожитки і приходи, 
зачим, аби н іх то  з старшини и черн і войсковихъ и посполитих людей, а 
особливе презвитора Пречистенскій і Николский Н іжинские в отбираню с 
помянутого млина тих розм ірових приходов и в вимаганню себ і субботи 
жадной найменшой не важился имъ, паном Тарасовичем, чинити трудности, 
препятія, м іти  хочемъ и рейментарско приказуємо

Данъ в обозі от Киева,юля 1, року 1703а.
Звишъменованний гетманъ, рукою власною* 6.
ЦДІАК України. -  Ф. 57. -  Оп. 1. -  Спр. 39. -  Арк. 406. Копія.

№371

№ 372
1703, липня 11. Батурин. -  

Універсал Івана Мазепи глухівському сотникові 
Олексієві Туранському на села, слободи, хутори, 

млини і земельні володіння

П ресвітліш  аго и державнійшаго великого государя нашего, его царского 
пресвітлого  величества, Войска Запорожского гетманъ и славного чина 
святого апостола Андрея кавалеръ Ивань Мазепа.

Всей старш и ні и черн і Войска его царского пресвітлого величества 
Зап ор ож ско го , и кому бы кол век ъ  о том ъ в ід а т и  надлеж ало, симъ 
yнiвepcaлoмъ нашимъ ознаймуемъ, ижъ просилъ насъ, гетмана, панъ Алексій 
Туранский, сотникъ глуховскій, о видане себ і вновъ потвержателного нашего

а Далі в тексті дописано: Подленной подписан тако.
6 Після підпису праворуч у колі написано: М істо  печати.
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універсалу на селце Имшаное527, отъ насъ наданное; на хуторъ, ведле того 
селця будучій, прозиваемій Турановка^28, зъ  млинами и деревнею  
Богдановскою; на отчину, взявши отъ устя Гримячки529, даж е до устя 
Понуркы530, по обоимъ сторонамъ внизъ річки Шосткы стоячую, на млинъ, 
називаемій Феодоровкой, з футоромъ, сіножатми и слободкою Собичевскою 
и мелниками; на хуторъ , прозиваемій Ц илю риковщ ина, зъ  греблею  
Алексіевскою, зъ займищами, сіножатми и зо всіми угодями, якъ ся въ собі 
маетъ, и на хуторъ неподалече отъ м іста Глухова, надъ Ясманю найдуючійся, 
зовемій Демяновскій, зъ пахатними полями, гаями и сіножатми, слободкою 
Есманскою, именуемою Вереміевскою, отъ насъ же наданиою, зо всіми къ ней 
належащими угодій, и на млинъ, на реці И воті531 стоячій, изъ приналежнимы 
къ нему грунтами. Теди мы, гетманъ, маючи по милости Божой, по ласце 
монаршой, его царского п ресвітлого  величества, и по любовномъ всего 
Войска Запорожского працуючихъ и монаршому, его царского пресвітлого 
величества, престолу и намъ, ге тм ан о в і, зичливе служ ач и хъ  ласкою  
войсковою и нашею окривати и прошенія ихъ доволствовати, и давши у себе 
его, пана сотника, прозбі, понеже есть слушная місце, а до того респектуючи 
на его не отъ теперъ въ Войску Запорожскомъ чинячій въ рознихъ походахъ 
военнихъ, такъ за прошлого антецессора нашего, бившого гетмана, яко и за 
нашего гетманского уряду, праци и услуги, и до насъ, гетмана, оказуючую 
зичливостъ, до которихъ и впредъ видячи его способность, а найбарзій  
заохочуючи, росказалисмо зъ канцелярій войсковой видати ему сей нашъ 
універсалу которимъ, яко тій селце и слободки, отъ насъ же наданніи, в с і 
вишей описанніе добра и грунта покупленніи, и працею, и старанемъ его 
набигіи, ствержаемъ, такъ и позволяемъ оними селцемъ и слободками, до 
ласки войсковой, а добрами и грунтами покуплепными и своею працею 
набутими, яко власними своими, вечисто ему самому, ж ен і его и потомкомъ, 
подлугъ волі и хотінія своего, владіти и пожитковаті; въ чемъ абы нихто зъ 
старшини и черні не с м іл т  і не важился, тепер и в погомніе часи, ему пану 
сотникові, найменшой кривди и перешкоди чинити и трудности вносити, 
пилно, повагою сего універсалу, варуемъ и грозно, подъ неласкою войсковою, 
приказуемъ.

Данъ в Батурині, юля 11 дня, року 1703а.
Звишъмеповашпй гетманъ, рукою власною.
РДАДА. -  Ф. 248. -  Оп. 1. -  Спр. 1814. -  Арк. 345-345зв. Копія.
ЦДІАК України. -  Ф. КМФ. -  7. -  Оп. 2. -  Спр. 41. -  Арк. 345-345а. Мікрокопія.
О п у б л і к о в а н о :  Генеральное следствие о маетностях Нежинского полка. -  

С. 342-343.

а* У тексті дописано: Въ копій пишется тако.
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1703, липня 21. Батурин. -  
Універсал Івана Мазепи чернігівському городовому 

отаманові Андрієві Товстолісу на села Слобідка і Буда 
та його власні грунти Скрабівщину і Катинь з млинами

П р есв ітл ій ш о го  и держ авній ш ого великого государя его царского 
величества Войска Запорозкого гетманъ и славного чину святаго апостола 
Андрея кавалеръ 1оанъ Мазепа.

Его ж ъ  царского пресвітлого  величества Войска Запорозкого всякой 
старш ині, черні, а меновите пану полковникові черніговскому з всею его 
полковою старшиною и в с ім ь  такъ войсковимъ, яко и посполитимъ всякой 
кондиции и пресміененцій того полку обивателемъ и кождому, кому колвекъ о 
томъ відати надлежитъ, симъ універсалнимь писашемъ нашимъ ознаймуемъ, 
иж ъ презентовалъ намъ панъ А н д рій  Т о в с т о л іс ь , атам анъ городовій 
черніговскій два універсали потвержителніе: еденъ от небожчика Якова 
Лизогуба прешлого полковника черніговского, а другій от  теперешнего 
сукцессора его пана Ефима Лизогуба, полковника черніговского жъ, данніе ему 
на д в і селці, именуеміе Слободку й Буду532, и на грунта его власніе отчистіе, 
прозиваемие Скробовщину и Катинъ з млиномъ тамъ построеннимъ зъ всіми до 
нихъ надлежачими угодіями, деревами бортними, лісами, полями паларними 
сіножатми і иними добрами лежачими и просилъ насъ чрезъ супліку свою о 
реиментарское тоей своей поссессій потверженне. Ми прето, гетманъ, 
респектуючи на его, пана Т о всто л іса , войсковіе заслуги в помянутихъ 
універсалахь полковничихъ рекомендованніе, яко симъ yнiвepcaлoмъ нашимъ 
рейментарскимъ владініе спокойное тихъ преречоннихъ ciлeцъ  Слободки и 
Буди, кгруитовъ отчистих, прозиваемихъ Скробовщ ина и млина тамъ 
зостаючого, дерева бортного, поля пахарного, л ісовт , сінож атей и всякихъ 
угодій оному ствержаемъ, такъ и всякіе оттулъ ку вспертю господарства своего 
належитіе користи, пожитки от  людей посполитихъ и тихъ двохъ селцахъ 
помянутихъ зостаю чихъ (ю прочъ козаковъ :), обьікліе повинности и ог 
послушенства, а з млина розміровіе приходи отбирати дозволяемъ, зачимъ абы 
ему, пану Т овсто л ісу , нихто въ том ъ найменшой не важ и лся чинитиа 
перешкоди, шкоди и перенагабання, повагою сего універсалу нашего пилно 
варуемъ, грозимъ и приказуемъ.

Данъ в Батурині, року 1703, іюля 21 д* б.
Звиигьменованній гетманъ и кавалеръ ,рукою власною6.
ЦДІАК України. -  Ф. 57. -  Оп. 1. -  Спр. 25. -  Арк. 617. Копія.

№ 373

а Вписано над рядком.
6 У тексті далі дописано: В подленномт подпись таковт. 
в Після підпису праворуч у колі написано: М істо  печати.
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1703, липня 22. Батурин. -  
Універсал Івана Мазепи про підтвердження хутора 

Переводський за Прилуцьким Густинським монастирем

Его царского пресвітлого величества Войска 7апорозкого гетманъ 1оанъ 
Мазепа.

Его царского п р есв ітл о го  величества Войска Запорозкого паномъ 
полковником Ніжиискому и прилуцкому, старшині полковой и кождому, кому 
би колвекъ о томъ відати належало, сымъ універсаломь нашимъ ознаймуемъ, 
ижъ превелебній в Богу господинъ отецъ Яковъ Ждановичъ, ігумень монастира 
Густинского Прилуцкого з братією, презентуючи намъ, гетманові, купчое 
писане на хуторъ Переводскій, антецесорові своему преставишемуся Іосифу 
Товстушичу на тотчасъ ігуменові монастира мененного Густинского з братією 
огтамошного ж  жителя Переводского в той же купчой именуючогося Семена 
Касяненка в ічное влад ін іе  даное просилъ насъ, абисте т о г и х ъ  хуторъ 
монастирскій со всіми до него належитостями нашимъ гетмаискимъ зтвердили 
універсаломь, жебы помянутого хутора онъ отецъ ігумень и его сукцессоровъ 
з братією в томъ ограниченю, якое в той же купчой ест описаню, в потомніе часи 
могли заживати. Ми теди его, отца ігумена, з братією таковому прошенію, 
давши у себе містце, ствержаемъ и умоцняемъ симъ нашимъ універсаломь тот 
речоный Переводский хуторъ, позволяючи онимъ ему, отцу ігумену, и по немъ 
м'Ьючимъ бити сукцессорамъ з братією  зо вс ім и  до того  ж  хутора 
належитостями, именно: сін ож атм и, гаемъ и иними кгру/лгами, подлугъ 
ограниченя в той же купчей описаного, потомними и вічними часи владіти, 
спокойне заживати и вшелякіе на упогребленіе святой обители з него пожитки 
міги и отбирати. Абы прето ніхто такъ з войсковой старшини и черни, яко тежъ 
вшелякой кондиціей людей, а особливе з тамошних переводских и околичних 
обивателей в спокойномъ того хутора заживаню имъ поменеяного Густинского 
монастира законникомъ, жадной найменшой не важился задавати трудности и 
всякой чинити перешкоди симъ же нашимъ універсаломь варуемъ и пилно 
приказуемъ, докладаемъ, еднакъ и тое и пилно варуемъ, жебы о т  нихъ 
Густинских законников тими помеченного Переясловского хутора кгрунтами 
прилеглих до нихъ людзкимъ околичнимъ кгрунтам жадная никому не 
чинилася уйма и нікакая перешкода.

Дань в Батурині, 22 іюля 1703 року.
Zвишъмeнoвaнний гетманъ, рукою власною.
Ієромонах Іоасафь святой отецъ моностира Густинского Прилуцкогоа
Подлинний універсал сводилъ [...]
РДАДА. -  Ф. 248. -  Оп. 1 .-С пр. 1811.-А рк. 191 зв. Копія.
ЦДІАК України. -  Ф. КМФ -  7. -  Оп. 2. -  Спр. 18. -  Арк. 191 зв. Мікрокопія.

№ 374

а Праворуч в колі написано: м істо  печати рейментарской
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1703, серпня 6. Батурин. -  Наказ Івана Мазепи 
вовчківському старості не перешкоджати Київському 
Софійському монастиреві ловити рибу в озері Расин, 

яке гетьманським універсалом надане монастиреві

Старосто вовчанскій.
П риказуем ъ ж е б і ,  абыс до озера, Расина називаем ого, болшъ не 

интересовался, и в оном послушникам катедри метрополитанскойкиевской, не 
заборонялъ ловленя рибъ, на всякую монастирскую, помеченного містца 
святого потребу, поневажъ тое озеро надано ест  и у н іверсалом  нашим 
гетманским утвержано до монастира Софийского533. О тое повторе пилно 
приказавши, ласку нашу то б і засилаєм.

З Батурина, 6 д[ня] августа 1703.
Вамъ ласкавим
1ванъ Мазепа, гетман рукою власною.
На звороті: 4 листь гетманский о озері под Моравскомъ, зовемо Расині, до 

старости волчковского, чтоб не втручался.
П. старості Елминскому и вовчковскому Михаилу etc. Пилно №  21.
Над текстом: По архиву №  1905.
ЦДІАК України. -  Ф. 129. -  On. 1. -  Спр. 9. -  Арк. 1. Оригінал. Печатка знищена.

№ 375

№ 376
1703, серпня 6. Батурин. -  

Наказ Івана Мазепи козелецькому сотникові 
Петрові Борсуку про заборону жителям Козельця 

втручатися в сіножаті муравлян

Пане сотнику козелецкий зо всім ь і ачошпим урядомъ534.
Писалъ до нас ясне в Богу преосвященним его милость отець митрополита 

киевский, галицкий панъ и пастир нашъ прекладаючи, же козелчане, такъз 
міских, яко и уижджих жителем, падъ границу межи ними а моравлянами 
висланнимот боку нашого п. Захарием Шимкевичом учиненную, упорне 
сінож ати  под Моравском будучие скошують, в чомъ жадалъ нашего до в. 
милос тей о том листу и указу забороняучою. Прето мы пилпо прыказуемъ в. 
милостей , абысте в с ім ь  помененним так ъ  козелецким, яко и уиезжим 
обывателем тамошним іменем нашим приказали, жебы они розграниченя якое 
преречений п. Шимкевичъ чинячи певним обворовал знаком, держачися би 
намнім за оное не втручалися, в сінокосахь и н і  в чемъ моравляном жадной 
намменшом перешкоды и трудности не важился чинити. О що повторе в. м. 
приказавши, іхт же господу Богу поручаем.
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3 Батурина, 6 дня августа, 1703.
Вамъ ласкавий
Іваїть Мазепа, гетман, рукою власною.
ЛистотМазепи гетмана до п. сотника козелецкого, дабы козелчане чрез 

границю сіножати муромскіе не покошували. Року 1703
На звороті: Пану Петру Борсуку сотникові козелецкому зо всім т тамош- 

нимъ урядомъ.
Над текстом: По архиву №  1906.
ЦДІАК України. -  Ф. 129. -  Оп. 1. -  Спр. 10. -  Арк. 1. Оригінал.

№377
1703, серпня 24. Батурин. -  

Універсал Івана Мазепи олишівському сотникові 
Левкові Шрамченку на млин, що на річці Смоленці 

під селом Топчіївкою

Его царского пресвітлого величества Войска Запорожского, гетманъ і 
кавалер Іоань Мазепа.

Пану полковникові ніжинскому, старшині полковой, а особливе вс ім ь  
старшимъ і меншимъ войсковимъ и посполитим ъ с о т н і  О лиш евской 
жителемъ і кому бы колвекъ о том відати належало, симъ нашимъ універ- 
салным писапемъ ознаймуемъ, іж т  просилъ нас, гетм ана, панъ Левко 
Шрамче/тко̂ 35, сотнікь олишевскийпотвержателного універсалу па млшгь на 
рец’ЬСмоленці стоячийпод селомТопчіевкою, купленнимъ способомъ у отца 
Максима Полки і зятя протопопского п. Гаврила набьггій: теди ми, гетман 
респектомъ значне працъ его пана Левка Шрамченка роненыхъ в Войску 
Запорожскомъ перед урядомъ і на у р я д і сотництва, видаемъ од насъ 
оборонний у н івер сал у  позволяючи ему з оного млина всякій приходячій 
пожитки себі отбирати, зачимміти хочем і рейментарско срокго приказуемъ, 
абы ему, пану Левку Шрамченку, н іхто з старшини і черні полку Ніжинского 
ввладінїй того млина і в отбиранию з оного в с іх ь  приходячихь користей 
жадной нид я к ім  не с м іл т  і не важ илися чинити трудности, шкоди і 
перен/коди.

Дапв Батурині, августа 24, року 1703а.
Звишіменованний гетман и кавалер, рукою власною.
С подлегшим чи галъ канцелярист Яковъ Якимович.
ЦДІАК України. -  Ф. 5 1 .-  Оп. 3. -  Спр. 5121.- Арк. 5. Копія.

У тексті дописано: В подлинном подпис таковъ.
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1 703, вересня 7. Батурин. -  
Універсал Івана Мазепи Новгородському монастиреві 

про підтвердження всіх сіл з млинами, грунтами, озерами 
та іншими угіддями

Пресвітлійшаго и державігЬйшаго великого государя нашего его царского 
пресвітлого величества Войска Запорожского гетманъ и славного чина святого 
апостола Андрея кавалер 1ванъ Мазепа.

Ознаймуемъ симъ нашимъ універсаломь всім ь обще и кождому зособна, 
кому о томъ відати належить, а меновите всей старшині и черні Войска его 
царского пресвітлого величества Запорожского и в с ім ь  малороссшскимъ 
обы вателемъ, иж ъ просилъ насъ, гетмана, висоце в Богу превелебний 
господинь отець Димитрый Савичъ, архимандритъ монастиря новгородского з 
братією, абысте села архимандріей новгородской служачіе, а именно: село 
Спаское з млинами Киріевскими, Ксензувку, Мелню, М ізи н ь , Студонку, 
Карасювку, Кудлаевку, Дегтяровку, Горки, Горбовъ, Жиховъ, Глазовъ, Олтаръ, 
Слободку при м онастирі, слободку з Кролевецкими млинами, Ігнатовку, 
Пигаровку, Слободку из руднею, зо всіми до тихъ сель належними млинами, 
грунтами, озерами, отчинами и всякими оугодіями нашимъ гетманскимъ 
ствердили о у н івер сал о м ь , якобы подлугъ учиненного перед симъ 3 
архіепископіею черн іговскою  по д іл у  в с і  помененніе добра в сторону 
архімандріей Новгородское отділенніе, в потомніе часи тимъ монастиремъ 
Новгородскимь без жадного уменшення и нарушения были держани. Мы теди, 
гетманъ, таковому его отца архимандриты з братією слушному прошенію, давши 
у себе містце, а стосуючися до потверженый и кріпостей отблаженныя памяти 
антецессоровъ нашихъ, бывшихъ гетмановъ на тіе ихъ добра в Богу зешлимъ 
архимандритомъ новгородским ь конф ерованих видаемъ сей нашъ 
потвержателный універсаль; которимъ помененнымъ села зо всіми до нихъ 
належними млинами, gpyнтaми, озерами, отчинами и всякими оугодіями при 
помененномъ монастирі Новгородскомъ ненарушно заховуючи, позволяемъ и 
кріпкими чинымъ ихъ огцевъ новгородскихъ всіми тими добрами без жадной 
от кого колвекь оуйми и уменшення спокойне владіти и вшелякіе з ныхъ ку 
потребамъ своймъ абьікліе отбирати пож итки, пилно м іти  хотячи и 
рейментарско приказуючи, абы нихто з старшини и черн і в спокойномъ 
вышеименованныхъ сель и в с іх ь  до нихъ належныхъ добръ владінію и 
заживанню жадной не важился задавати трудности и чинити перепони.

Данъ в Батурині, 7 септеврія, 1703 рокуа.
Звышъменованный гетманъ и кавалеръ, рукою власною6.
ЦДІАК України. -  Ф. 51. -  Оп. 3. -  Спр. 15204.-А рк. 118зв.-119. Копія.

№ 378

а Далі дописано: У подлинного подписано тако.
6 Під підписом у колі написано: М істо печати рейментарско//.
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1703, вересня 8. Батурин. -  
Універсал Івана Мазепи про дозвіл жителям міст і сіл  

ловити рибу в Десні та озерах лише вудками*

Ознаймуемъ симъ нашимъ листомъ, кождому, кому колвекъ о томъ видати 
належит, а особливе новгородцам ъ, очкинцамъ, кривоносовцямъ и 
лкконожцамъ, ижъ донеслося намъ видати, же многіе помененно города и 
сіль абивателі своимъ идучи упоромъ въ очесах нашихъ тамо будучих важатоя 
явнимъ и потаемнимъ способомъ риби ловити, в которих то до двору тилко 
нашого рибніе належ атловлі здавна и в обороні нашойоніе озера наидывалися: 
такъ и тепер пилно тое варуемъ, абы нихто такъ зъ жителей новгородских зъ 
вишепомянутими селами, яко из иннихъ не опадалъ тих озер будучих сЪлъ не 
важилъся до онихъ для ловленя рибъ въступати ніякими посуднами, опрочъ 
удъкою на Десні, а если бы хто над указ с ей нашъ важилъся въ тихъ озерахъ 
рыби ловити, теди виставу тих озер приказалисмо, абы такових самоволцов 
зискавши, значніе у нихъ грабежи брати и не ворочаючи имъ назадъ, намъ о 
томъ дати зънати, а мы зънатимемъ, якъ с таковими самоволцами поступити.

Даяв Батур[ині], септевр[ія] 8, року 1703* 6.
Звышменованнии гетман, рукою власною6.
ІР НБУВ. -  Ф. VIII, 1654 (ун. 118). Копія з заголовком: УнЪверсалъ покойного гетмана 

Мазепи на ловлЪ рибніе, варуючи въ тихъ ловлях нікому посудами не ловити, опрочъ удкою.

№ 379

№ 380
1703, вересня 8. Батурин. -  

Універсал Івана Мазепи товаришеві почепівському 
Якову Павловичу та почепівському осаулові 

на млин на річці Псі і слобідку Кугучів 
з порожнім селищем Некралп

Его царского пресвітлого величества Войска Запорожского гетманъ Иванъ 
Мазепа.

Пану полковникови Войска его ж ъ царского п ресвітлого  величества 
Запорожского стародубовскому з старшиною полковою, а особливе пану 
сотникови почеповскому, атаману городовому з товариствомъ и кождому, кому 
бы колвекъ о томъ відати надлежало, симъ універсалом^ нашимъ ознаймуемъ, 
ижъ будучи тутъ  у насъ п. Я ковъ  П авловичъ, товариш ъ и обы ватель 
почеповскій спылне з швагромъ своимъ п. Флоромъ Аксаковичемъ, асауломъ 
сотни Почеповской, презентовали намъ право з суду нашого войскового

а У копії титул відсутній.
6 У рукопису дописано: У подленной подписался. 
“Ліворуч у колі написано: М істо  печати.
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енералного, выданное имъ на добра по небощику Кирилу Яковлевичу, отчиму 
Якововомъ позосталіе, а тестамептомъ од его небощика второй ж о н і своей 
матци его Якововой и ему, Якову, лекговапніе, а именно: на млинъ на peut net 
близко села Сінкова стоячій, и на слободку Кугучеву прозиваемую, з пустимъ 
селы щ емъ, именуемымъ Некраши и просили нашего потвержателного 
універсалу на вьішеречоніе млинъ и слободку з Некращами. Мы, теды, гетманъ, 
респектуючи на ихъ службу войсковую на прошеніе ихъ подлугъ права, 
выданнымъ по тестаменті з суда нашего войскового Енералного, велилисмо 
выдати з канцеляріеи нашей войсковой сей нашъ ун іверсалу которымъ яко 
ствержаемъ имъ, пану Якову Павловичу и пану Флорови Аксановичу, млинъ на 
peu t П с і стоячий и слободку недалеко млина найдуючуюся, именуемую 
Кугучевъ з пустимъ селищемъ Некрашами, позволяючи имъ з млина всякіе 
розмировые пож итки, а от людей в слободци мешкаючихъ, належитое 
послушенство отбирати, такъ пилно м іти  хочемъ и реиментарско грозно 
приказуемъ, абы якъ самъ панъ полковникъ стародубовскій з старшиною 
полковою, п. сотникъ почеповскій, такъ и ніхто иншый з старшыхъ и меншыхъ 
полку того войсковыхъ и посполытых обывателей в спокойномъ владіній того 
млина, в отбира/ло от людей посполытихъ в слободці жпочихъ послушенства 
и в заживанью ку своей вьігоді и пожиткови того пустого селища жадной 
наименшой не с м ^ ъ  изгола не важился чинити трудности и перенагабаня, що 
абы в непарушной иілости зосгавало моцю и повагою сего універсалу нашого 
варуемъ и сурово повторне приказуемъ.

Данъ в Батурині, септев[рія] 8 д., року 1703а.
Звышменованный гетманъ и кавалеръ рукою власною6.
Таковий подлінний універсалт по засвидітелствовапій откомисій принял 

войсковий товариш Яков Великосовичъ
ЦД1АК України. -  Ф. 57. -  On. 1. -  Спр. 90. -  Арк. 136-137. Копія.

№381
Не пізніше 1703, вересня. Батурин. -  

Універсал Івана Мазепи місту Чернігову про збереження 
магдебурзького права і підтвердження права 

на село Петрупп та перевіз через Десну

1оанъ Мазепа, гетманъ з Войскомъ ихъ царского пресвітлого величества 
Запорозкид/.

Ознаймуемъ симъ нашимъ писанъемъ всЬмъ вобецъ и кождому, кому о томъ 
відати  належит, а особливе пану полковникови черниговскому, старшині 
полковой, сотникомъ, атаманомъ и всему старшому и меншому Войска ихъ 
царского пресвітлого величества 7апорозкого, того полку товариству, ижъ яко

а Далі в тексті дописано: На подлінномт тако.
6 Праворуч нижче підпису в колі написано: М істо печати войсковой.
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инъших всіхь особь в слушных речах заносячіеся до насъ прозбы приймуемъ, 
такъ и пана войта, бурмистровъ, райцовъ и в с іх ь  майстратових м іста  ихъ 
царского пресвітлого величества Чернігова занесено//до насъ, суп л іц і давши 
місті, подлугъ монаршого царского пресвітлого величєства [...] Запорозкого 
права ихъ и суды майдебурские потвержаемъ и яко селомъ Петрушичами536 на 
ратушъ владити, такъ и перевозь на реци Десни и млиновъ одного на рец і 
Білоусі, прозиваемого Погорілого, другого на реці Стрижні, прозиваемого 
Ялоцкого, озер и волокъ з давно имъ належных, и инших обыклых пожитковъ 
заживати позволяемо, м іти теди хочем и приказуемъ, абы яко панъ полковникъ 
черниговский и жаденъ з старшого и меншого товариства, такъ и ніхто инший 
втомъ майдебурскомъ прави и владінію поменеяного села, перевоза, млыновъ 
и озер им пану войтови, бурмистром, райцомъ, мещаном и всім ь найменшойне 
чинил перешкоды, в чомъ для твердости л іп ш о й  далисмо онымъ сей 
універсаль нашъ з подписом руки власной и с притисненъемъ войсковой 
печати.

3 Батурина, септеврія, рокуа.
7вышъменованный гетманъ, рукою власною.
ЦДІАК України. -  Ф. 237. -  On. 1. -  Спр. 34. -  Арк. 1. Копія.

* У тексті число місяця і рік не проставлені.
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1704 рік

№ 382
1704, січня 4. Батурин. -

Універсал Івана Мазепи Київському Софійському 
монастиреві про заборону моровським козакам 

переховувати підсусідків, зобов'язаних виконувати 
повинності монастиреві

Его царского пресвітлого величества Войска Запорожского гетманъ 1оанъ 
Мазепа.

Вамъ п. сотникови Муравскому сымъ писанемъ нашимъ ознаймуемъ, ижъ з 
певного донесеня вчинилося намъ ведомо о томъ, что вы в городі своемъ 
маетности катедралной ясне в Богу преосвященного его милости отца Варлаама 
Ясинского архиепископа Митрополити Киевского, Галицкого и всея Малыя 
России нашего пана и пастира подсус^дковъ не тилко на кгрунтахъ ихъ 
катедралныхъ жиючихъ, лечъ и всякие пожитки з оных отбираючихъ не 
попускаете в посполит ую тяглость, защищаючи оных козацкою волностю, що яко 
противно указови нашему унЪверсалахъ в вовсі полки разосланныхъ, вира
женому такому, дабы козакъ кождый давност на своей козацкой волности 
зоставилъ, а посполитый всякий подсус^докъ посполитую тяглость зналъ; такъ 
мы пилно и срокго приказуемъ, жебысте жадного подсусіщка, а особливе 
таковыхъ, яковые на тих СофЬйскихъ катедралпых кгрунтахъ мешкають своею 
обороною не защищали, але вс^хъ в посполитую тяглость отпускалы и повторе 
повагою сего нашего ун іверсалу и властю нашего рейментарскою варуемъ.

Данъ в Батурин ,̂ генвара 4 д[ня] року 1704.

Звишменованный гетман, рукою власпою.
На арк. 2 зв. : Писаніе от гетмана Мазепи до сотника Муромского, дабы до 

подданыхъ катедралпых дЪла никакова не им'Ьлъ. 1704 году.
Над текстом: По архиву №  1897.
ЦДІАК України. -  Ф. 129. -  Оп. 1. -  Спр. 11.- Арк. 1 -2. Оригінал.
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1704, січня 7. Ямпіль -  
Універсал Івана Мазепи борзенському війтові 

з міщанами про закріплення двох третин 
розмірових прибутків за ратушою

Его царского пресвітлого величества Войска Запорожского гетманъ 1оанъ 
Мазепа.

П. сотникови борзенскому, атаманови городовому з товариствомъ и кождому, 
кому колвекъ о томъ відати належить, симъ універсаломь нашимъ ознаямуемъ, 
ижъ супліковаль до насъ, гетмана, войтъ борзенский з міщанамьі жалостне 
ускаржаючисъ на велебного отца намісника борзенского о тое, и ж  онъ, купывшы 
часть мелницкую в млині на реці Борзні о двохъ колах каменных, а третомъ 
ступномъ, стоячомъ, д в і часты вс іхь  розміровьіх приходов, в томъ же млині от 
насъ, гетмана, ратушы Борзенской для удоволствованія такъ безпрестанных 
росходовъ немалых и універсалом ь нашимъ гетманскимъ обворованних, 
неслушне и самоволие завладіль и уже тры годи приходячіе пожиткы з тыхъ 
двохъ частей на ратушъ Борзенскую належачих, при которых двохъ частехъ и 
тринкалі за лукна и пшоно себ і онъ, отецъ намісникь, отбираетъ, учинивши 
тымъ городу Борзні значный ущербокъ, не респектуючи на тое, же городу 
Борзні на самомъ будучи шляху, великие м іеть у себе росходы, где належало бъ 
еще чынити подпоможене, а не ущербокъ, що яко противно вол і нашей діется. 
Такъ мы тоей его отца намісника самоволный поступокъ ганячи, пилно под 
утраченемъ тоей часты мелницкой, приказуемъ, абы онъ заразъ, за оказанемъ ему 
сего універсалу нашег о, попересталъ и не важился з тых двохъ частей на ратушъ 
належачих, отбираты пожитковъ и во первобытное ратуши Борзенской отдалъ 
владеніе, не чинячи жадных найменших кривдъ и утисковъ, пилно повагою сего 
універсалу нашего варуемъ и приказуемъ.

Дань в Янполі537 януарія 7 дня, року 1704.
Звынгыменованный гетманъ, рукою власною.
ІР НБУВ. -  Ф.І, 55738 (Лаз. 415. -  Арк. 460). Копія.
ЦДІАК України. -  Ф. 51. -  Оп. 3. -  Спр. 3126. -  Арк. 5. Копія.
Там само. -  Ф. 1235. -  Оп. 1. -  Спр. 1246. -  Арк. 174. Копія з копії.

№ 383

№ 384
1704, січня 31. Батурин. -  

Універсал Івана Мазепи ніжинському полковникові 
з старшиною про заборону вимагати повинності 

від посполитих Комарівки, що належить 
Київській митрополичій кафедрі

ПресвЬтл'Ьшаго и державії'Ьйшаго великого государя его царского 
величества Войска Запорожского гетман и славного чина святого апостола 
Андрея кавалер 1оанъ Мазепа.

417



Пану полковников» нежинскому з старшиною полковою, сотникомъ полку 
того, атаманов» городовому нежинскому з товариствомъ, и всему товариству 
полку Нежинского, также войтови нежинскому зо всЄми посполитими людми 
тамошними, и кождому, кому бы колвекъ о томъ вЄддти належало, симъ 
унЄверсалом ь нашимъ ознаймуемъ, иж прекладалъ намъ ясне в Богу 
преосвященный его милость отецъ архіепископь митрополить кіевскій панъ и 
пастырь нашъ чрезъ превелебного в Богу отца намесника своего, что неслушне 
над волю и указъ нашъ выраженый в уневерсале прошлого року з канцелярїей 
нашой войсковой выданомъ, полку Нежинского трубаче, стороже, пушкарі и 
армаше поступуютъ, поневажъ в маетности катедралной именно Комаровці 
выбираютъ собЄ неналежные от людей тамошнихъ посполитыхъ дородные 
дабелы. Не хотячи теды мы, гетманъ, и тепер першой волЄ к указу нашего з 
первей выданномъ нашомъ уневерсале выраженной отмЄняти, а барзЄй видячи 
же то надь слушность дЄєтся, яко жестоко таким указу нашого преступникам 
ганимъ тотъ самоволный ихъ поступокъ, такъ непременно м іти  хочемъи 
приказуемъ, жебы впередъ днЄ з своего дерзповенія самы трубаче, сторожі, 
пушкар і  и армаше нЄжинскій а н і з позволеня старшины своей не сміли и 
неотважалися в преречоной маетности катедралной у людей посполитыхъ 
дорочныхъ себЄ доправлятися повинностей, кгды ж  тое село шляху зостаючи 
и кромі того поносить великіе прикрости и трудности чрезъ выстатчене на 
переезды подводъ. Якая воля наша, абы при своей цілости зоставала симъ 
унЄверсаломь нашимъ пилно варуемъ и грозно приказуемъ.

Дань в Батурине, януарія 31, року 1704.
Звышменованний гетманъ кавелер, рукою власною.
На арк. 2 зв:. Ун кверсалъ оборонний огтрубачовъ, отармашов н Є ж и н ски х  

на село Комаровку 1704 року. №  26.
ЦДІАК України. -  Ф. 129. -  Оп. 1 .-С пр. 11а.-Арк. 1-2. Оригінал.

№ 385
1704, лютого 8. Батурин. -  

Універсал Івана Мазепи новгородському кравецькому 
цеху, яким зобов9язував кравців, що жили в 

монастирських маетностях, школах, козацьких і 
священицьких дворах, допомагати у пошиттю одягу для 

охотницького війська

Его царского п р есвітлого  величества Войска Запорозкого гетман і 
кавалеръ 1оапъ Мазепа

Пану полковников» стародубовскому зо всею старшиною полковою, а 
особно п.сотникови новгородскому зо вс ім ь тамошним урядомъ и кождому, 
кому колвекъ о том відати належит, симуніверсалнимписанїемознаймуем, иж 
супліковал до нас Михайло Самойленко цехмистръ кравецкій новгородскій ог 
всего цеху своего кравецкого, прекладаючи, что в чернецких маетностях в уезді
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Новгородском зостаючие кравц і та к же и в самом Новгородку по дворах 
монастирскихъ, поповских і козацкихжиючи, щичачися ихъ обороною, стаются 
упорними, не хотячи до цеху ихъ н алеж ати , а б а р зій  в том  ж е когда 
присилалася барва для пошитя на войско охотницкое в Новгородом теди они 
кравці цеховіе не меяшую узнаю т трудносг, а тіе которіе под обороною 
преречоних особъ найдуются, не хотят им в шитю тое барви помощи їми быти, 
що же неслушне діется, теди через сей ун^версалъ нашъ таковїй их поступалъ 
онимъ и реименгарско приказуемъ, пилно, аби кравц і в монастиръскихъ 
маетностяхъ и дворах чернецких, поповскихъ і козацкихъ и по ш колахъ 
жиючие, якъ до цеху ихъ належали, такъ и в шитю барви на войско охотницкое 
были помощними, од чого ихъ духовного и свіцкого стану люде, в чийхъ они 
дворахъ і маетностях живутъ, боронити и заступати не важилися симъ же 
універсаломт нашимъ варуемъ и приказуемъ.

Дано в Батурині, февраля 8, року 1704а.
гвишьменованній гетманъ, рукою власною6.
ЦДІАК України. -  Ф. 57. -  Оп. 1. -  Спр. 138. -  Арк. 763. Копія з заголовком: УнЬверсалъ 

на цехъ кравецкій.

№ 386
1704, лютого 9. Батурин. -  

Універсал Івана Мазепи стародубівському полковому 
сотникові Прокопові Силенку на селище Кривошию

і три млини

Его царского пресвітлого величества Войска Запорожского гетманъ и 
кавалеръ 1оанъ Мазепа.

Ознаймуемъ симъ нашимъ універсаломт кождому, кому колвекъ о томъ 
відати належитъ, особливе пану полковникові стародубовскому зо всею 
старшиною полковою и в с ім т  якъ войсковимъ, такъ и посполитимъ того 
полку обы вателям ъ, иж ъ респектую чи мы на значніе и зичливій  съ 
молодихъ л і т т  въ Войску Запорожскомъ пана Прокопія Сыленка, сотника 
полкового стародубовского, ронячій працы и услуги, до которихъ и впредъ 
выдячи его способного, надаемъ ему селце прозываемое Кривошію поблизу 
хутора его будучое, такъ и куплю млинковъ вешняковъ двохъ у законниковъ 
свято негерскихъ одного въ се л і Ганенскомъ на річце Бучці, другого подъ 
Арцюшковымъ на р ічце Максимовце стоячихъ, третого у Ивана и Якова 
Шиленковъ, товаришевъ его, полковое сотни въ с е л і Росусі мешкаючихъ, 
на той же р іч ц е  Р о с у с і будучого, покупленних зо всім ьі кгрунтам и 
иугодіями, яко въ купчыхъ записахъ о п і[си ]в ае м т  по его прошенію  
ствержаемъ, позволяючи ему, якъ тое селце въ своей области имітьі и всякій

а Далі в тексті дописано: В подленном подпис таков.
6 Праворуч нижче підпису в колі написано: М істо печати.
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повинносты и послушенства одъ тамошнихъ посполитихъ людей до ласки 
войсковой одбирати, такъ и тими покупленними млинами владіти  по своей 
х о т і и в о л і, и всякій приходячій зъ нихъ пожитки одбирати, видаючи теди 
о той виразной в о л і нашой, каж ъдш  зъ старшины и черні, абы не см ілт и 
не важился ему, пану, сотникові, в владінію  помененного селца и въ зажи- 
ванъю оныхъ покупленних млинковъ и приходячихъ з нихъ розміровихь 
пожитковъ наименшой кривди, перешкоди чиниты и вноситы трудности 
пилно варуемъ.

Данъ въ Батурині, февраля “9” , року 1704а.
Звингьменованній гетманъ, рукою власною.
Свидетелствовали
Хоружий полковий Григорій Савицкий
С подлинного читалъ вахмистръ 1ванъ Ващинский.
ЦДІАК України. -  Ф. 57. -  Оп. 1. -  Спр. 78. -  Арк. 779. Копія з заголовком: Умершого 

войскового товариша Данили Силевича, жени его Параскевій Силевичей. № 87.
Там само. -  Ф. КМФ 7. -  Оп. 2. -  Спр. 34. -  Арк. 453-453зв. Мікрокопія.
РДАДА. -  Ф. 248. -  Оп. 1 .-С пр. 1813. -  Арк. 453-453зв. Копія.
О п у б л і к о в а н о : Генеральне слідство про маєтності Стародубського полку // Український 

архів.-Т . 1 .-С . 334-335.

№ 387
1704, лютого 15. Батурин. -  

Універсал Івана Мазепи Полтавському 
“общежительному” монастиреві 

на село Петрівка з млинами

П р есв ітл ій ш о го  и держ авній ш аго  великого государя его царского 
пресвітлого величества Войска Запорожского гетманъ и славного чина святого 
Апостола Андрея кавалер 1оанъ Мазепа.

Ознаймуемъ симъ нашимъ ун'Ьверсаломъ всей старшині и черні Войска его 
царского пресвітлого величества Запорожского, а меновите пану полковникови 
полтавскому з старшиною полковою, и всякимъ началнимъ и подначалнимъ 
войскового и посполитого чина того полку обивателемъ и кождому, кому бы 
колвекъ о томъ відати належало, ижъ превелебный в Богу господинъ отецъ 
Е ф рем ъ Ш ацкій, 1гуменъ общ еж и телного  монастира Полтавского, 
презентовалъ над/два потвержателній універсали на село Петровку з млинамы, 
еденъ от  антецессора наш ого славной памяти небож чика пана Іоана 
Самойловича, а другий от насъ, гетмана, на свободное оного владіне тому 
монастиреви выданный и на інній три села на свойхъ власныхъ кгрунтахъ 
осаженій, именно Росошинци538, Вияяную Олшаную и Нижчую Олшаную 
показовалъ намъ по кріп ости , то есть купчій правный записи: еденъ на 
Росошинскій и Вышшой Олш аной кгрунта от Микити и Михаила Росошенковъ,

Далі в тексті дописано: В подлинномъ подпись таковъ.
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а другій на Низшой Олшаной зем л і и угодя от  Клима и Назара, жителей 
старосанджаровских своей обители купленый. Такъже и на села Тростянецъ и 
Лисогорку, за лТсомъ монастирским будучую, з н ісколком а чоловіками 
людцовъ тамъ седячих, з выразной вол і и указу нашого тому ихъ монастиреви 
наданніе листы потвержателный от пана Федора Жученка, бывшого полков
ника полтавского написанный покладалъ перед нами. А освЬдчалъ намъ и на 
инный монастирскіе кгрунта и млыни купнымъ способомъ набитій купчій писма 
огпродавцовъ тих же грунтовъ своей обители подаванный. Едно, от Михайла 
Григоревича, мелника и жителя полтавского, на млинъ на рец і Ворсклі на 
греблі Старинной о чотирохъ колахъ стоячій з дворомъ, огородами и 
пастовниками там  ж е будучимы. Другое, о т  Т им ош а Литвина, зя тя  
Туболчишиного, жителя полтавского, ж ъ на млинъ на той же реці Ворсклі на 
урочищи, прозиваемомъ Булановой Луці о чотирох колах наядуючийся. Третое, 
огДемяна Кгуджула, товариша полку Полтавского на млинъ тако ж ъ на реці 
Ворсклі на урочищи Булановом, о чотирох колахъ будучій, з кгрунтами 
сЬнокосними пахатними и плісовими до оного приналежними. На яких то 
кгрунтахъ нісколко и людей поселилося и звиш того подавалъ намъ еще два 
листы. Еденъ купчій записъ на кгрунтъ в сторожовомъ урочищи лежачій з 
сіножатми, лукамы, ба/іраками, плесамы, йзками и иними тамошнимы угодями 
ог вдови Патику вни купленый, а другое посту иное писане от Яреми Денисенка 
полку Полтавского села Рибцовъ обивателя на с іч т  свою на К олом аці в 
сторожовой близъ пасіки монастирской будучую от его ж  монастиреви ихъ 
наданную. И просилъ насъ именемъ всей своей братій такъ на село Петровку з 
млинами и на села Росошинци, Нижшую и Вишшую Олш аный, и Тростянецъ, 
яко и на всі выш писанный млини зо всіми до ихъ належними кгрунтами и на 
ныхъ поосажоваными людзкими поселеніами, наш ого гетм анского 
потвержателного універсалу. Мы теды, яко до иншихъ святихъ обителей 
некогда нашихъ не отмовлялисмо респектовъ, такъ и ку тому старожитному 
монастиреви Полтавскому, где немалое собраніе братій богоугодное провадят 
житіє, изявляючи нашу горливость, видалисмо сей нашъ потвержателный 
ун'Ьверсалъ, которимъ яко вс і помянутій села, Петровку, Росошииці, Нижшую 
и Вишшую Олшаній, Тростянецъ и Лисогорку ствержаемъ, позволяючи ему, 
ощу ігумену з братією, якъ свойми власними владіти и всякіе послушенства и 
обиклий дабели от людей тамошнихъ отбирати, такъ и млины в с і помянутіе з 
кгру/лгамы и на грунтах поселившимыся людми в вечистое владініе умоцняемъ, 
позволяючи тако ж ъ з млиновъ всякій розм іровій  приходи з кгрунтовъ 
пожитки, и от людей тамъ о с ^ и х ъ  вшелякое послушенство иміти , да и 
кгрунтами, на К олом аку и в сторож овом ъ урочищи зо вс ім и  до нихъ 
приналежитостями к р іп ость подаемъ имъ якъ своймъ кугтнимъ добромъ 
владіти и пожитковати, в якомъ преречонихъ с і лъ владінію и отбіранию от 
людей тамошних тяглихъ повинностей. Такъ же и в пожиткованню з млиновъ 
тихъ свойхъ розмйровихъ приходовъ, и в заживанню в ^ х ъ  вишъ выраженыхъ 
кгрунтовъ, и въ обладаню людей тамъ осТлихъ, н іхто  з старшини и черни и з 
посполитихъ всякого чина людей полку Полтавского обывателей не см'клъ и не

421



важ ился той обытели святой полтавской жадной наносити трудности и 
перешкоди. Пилно властію нашею гетманскою варуемъ и приказуемъ.

Данъ в Батурині, февруарія 15, року 1704.
7вишъменоваяный гетманъ и кавалер, рукою власноюа.
РДАДА. -  Ф. 248. -  Оп. 1. -  Спр. 1809. -  Арк. 90-9Ізв. Копія.
ЦДІАК України. -  Ф. 51. -  Оп. 3. -  Спр. 3253. Арк. 7. Копія.
Там само. -  Ф. КМФ 7. -  Оп. 2. -  Спр. 8. -  Арк. 90-91 зв. Мікрокопія.

№ 388
1704. лютого 26. Батурин. -  

Універсал Івана Мазепи Іванові Чорнолуцькому 
про підтвердження побудованого на річці Зародннці 

на власному грунті млина і хутора

П р есв ітл ій ш о го  и держ авній ш ого великого государя его царского 
величества Войска Запорожского гетманъ и славного чину святого апостола 
Андрея кавалеръ Иоаннъ Мазепа.

Пану полковникови стародубовскому зъ всею его старшиною полковою, 
сотником ъ, атаманомъ, войтомъ, бурмистромъ и всЪмъ войсковимъ и 
посполитим людемъ того полку обивателемъ и кождому, кому колвекъ о томъ 
відати  належитсимъ універсалом нашимъ ознаймуемъ, ижъ презентовалъ 
намъ панъ Иванъ Чорнолускій універсалний фундушъ на построене в томъ же 
полку Стародубовском на речці Зородипци на власном своемъ купленномъ 
займищі межи кгрунтами Наипутовскимъ и Коровщиною лежачомъ, млынаи 
хутора даннимъ себ і от бывшого полковника стародубовского пана Михаила 
Миклашевского и просилъ насъ такъ на тотъ от себе за позволенемъ пол- 
ковничимъ построеній млинъ и при немъ тамъ же хуторъ, яко и на пожні до 
того ж ъ млына прилегліе, на Зарудю и Куровщині зостаючіе, а власнимего 
коштомъ и працею розчищеніе реиментарского потверженя. Мы теды, гетманъ, 
респектуючи на значъные в Войску Запорожском его пана Ивана Чорнолус- 
кого539, асаула стародубовского, ронячіеся працы и услуги, яко ствержаемъ ему 
в спокойную поссесію моцъ и владзу помянутой млинок, хуторъ и прилеглые до 
нихъ преречоные пожни Зарудилискіе и Куровщанскіе, такъ абы нихто ему з 
войсковыхъ и посполитихъ людей въ владінію того млина, хутора и поженъ и 
въ отбираню з нихъ належитихъ користей пожитков и приходов наименшой 
нихто не важился чинити шкоди, перешкоди и долегливости повагою сего 
універсалу нашего пилно варуемъ и реиментарско приказуемъ.

Данъ в Батурині, року 1704, февруарія 26 д* * б.
гвышъменованный гетманъ, рукою власноюв.

а Ліворуч від підпису в колі написано: М істо  печати. Нижче: подленніе
універсалами.

6 Далі в тексті дописано: В подлінномт подпись такова.
в Праворуч від підпису в колі написано: М істо  печати.
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Свидетелствовали
Ротмистръ Федоръ Шеинъ
Хоружий полковой Григорий Савіцкий
С подленнимъ читалъ вахмистръ Алексей Нояров
Таковий подлинний по засвідителствованию принял [...]а.
ЦДІАК України. -Ф . 57. -О п. 1. -Спр. 123. -Арк. 821. Копія з заголовком: Писара Стефана 

Чарналуского на футор.

№ 389
1704, лютого. Батурин. -

Універсал Івана Мазепи знатному військовому товаришеві 
Якову Лизогубу на камені млива на Седневській греблі, 

що на річці Снов

П ресвітлійш ого и держ авній ш ого великого государя его царского 
пресвітлого величества Войска Запорожского гетманъ і славного чина святого 
апостола Андрея кавалеръ 1оанъ Мазепа.

Всей старш ині и черн і Войска его царского пресвітлого  величества 
Запорожского, а меновите пану полковникові черніговскому, п.п., старшиною 
полковою, такъ же п. сотникові седневскому зо всім т тамошнимъ урядомъ и 
всЬмъ войсковимъ и посполитимъ, кому бы колвекъ о томъ відати належало 
того полку обивателемъ ознаймуемъ; ижъ панъ Яковъ Лизогубъ, знатній 
товаришъ войсковій презентовалъ намъ ку тій писма на два камены млыва на 
peut Снові на греблі Седневской ву м іст ц і Давидовичевской будучій купнимъ 
способомъ набитій отца про писма нид ся каменых млива на именованнихъ себі 
данній и просилъ насъ, абысмо ему тую его куплю рейментарскимъ нашимъ 
затвердили універсаломт». Мы теди, маючи респект на знатніе его, пана Якова 
Лизогуба в Войску Запорожскомъ ронячіеся услуги росказалисмо сей нашъ 
універсалт оному выдати, которим, яко тій его купчій записи и в них в 
раженних преречоній обидва камени млива в потомніе часи умоцняемъ, 
позволяючи ему зъ оних приходячія всякій розміровій  пожитки на себе 
отбирати, и яко своимъ власнимъ добромъ, вечисто оними влад іти , такъ 
рейментарско м іти  хочемъ и пилно того варуемъ, абы жаденъ зъ вишъ 
писанной полку Черніговского старшини и ніхто зъ войсковихъ и посполитихъ 
тамошнихъ обивателей жадной и наименшой ему, пану Якову Лизогубови, в 
владінию помянутих обох каменей и в одбирашо з онихъ всякихъ розміровихт 
приходовъ не важилися чинити трудности и перешкоди, пилной повторе 
повагою сего нашого універсалу варуемъ.

Дань в Батурині, февруарія, року 1704.
Звишъименованного гетмана, рукою власною* 6.
ЦДІАК України. -  Ф. 57. -  Оп. 1. -  Спр. 17. -  Арк. 514. Копія.

а Далі текст втрачений.
6 Після підпису в колі написано: М істо  печати.
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1704, березня 2 . Батурин. -  
Універсал Івана Мазепи Любецькому монастиреві 

на село Кукар

П р е св ітл ій ш аго  и держ авній ш аго  великого государя его царского 
пресвітлого величества Войска Запорожского гетманъ и славного чина святого 
апостола Андрея кавалеръ 1оанъ Мазепа.

Его ж ъ  царского п р е св іт л о го  вели чества пану полъковникови 
черніговскому зо всею старшиною полковою, а особно п.сотникови любецкому 
з тамошнимъ урядомъ и всім ь якъ войсковимъ, такъ и посполитимъ того жъ 
полку Черніговского обивателямъ и кождому, кому колвекъ о томъ відати 
належало сид/ъ універсаломь нашимъ ознаймуемъ, ижъ ми, гетманъ, міючи 
всеусердную нашу горливость и тщ аливое з побожности християнской 
облікгованное попеченіе и у розширеню святой благочестій, яко іншій святій 
обытели, абы в нихъ всегда не уставала безкровная запасъ гетмана и все Войско 
Запорож ское приноситися о ф ір а , гетманскими нашими подпомагаемъ 
супплементами, такъ и на сей новореставрованній преподобного отца Аятонія 
Печерского монастиръ Любецкій540 тих же причинъ на прошеніе велебного отца 
Інокентія Щ ирского, стройтеля оного ж ъ, для подпоможенія скудостей 
монастирскихъ надаемъ село К укарі541 недалеко оттого монастиря будучое зо 
всіми до его приналежними кгрунтами и угодїями, позволяючи онимъ владати 
и на общїи монастиръсше оборочати пожитокъ и приказуючи реиментарско абы 
войтъ тамошній з посполитими людми подданское монастиреві оному отдавали 
послушенство, окромъ козаковъ, якій повинни при волностях козацких заховани 
бити, за чимъ каждій з старшини и черні відаючи о томъ нашомъ наданю абы 
не важ илися в владін ію  оного села преречонному монастиреві жадной 
наименшой чинити перешкоди, варуемъ и приказуемъ.

Данъ в Батурині, марта 2, року 1704а.
Звипгьменоваяній гетманъ и кавалеръ, рукою власною6.
С подл^шимъ читалъ і исправлялъ писменнихъ д iл ъ  значковій товариші 

Петръ Росиновскій.
ЦДІАК України. -  Ф. 57. -  Оп. 1. -  Спр. 6. Арк. 185. Копія.

№ 390

№ 391
1704, березня 4. Батурин. -  

Універсал Івана Мазепи гутникові Павлові Поручні 
на займанщину в Дубовій Граді

Его царского пресвітлого величества Войска Запорожского гетманъ и 
кавалер 1оанъ Мазепа.

а Далі в тексті дописано: В подлінномь подписъ таковъ.
6 Праворуч після підпису в колі написано: М істо печати войсковой.
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Всімь старшимъ и меншимъ Войска его царского пресвітлого величества 
Запорожского товариш амъ и особливе пану полковникови черніговскому, пп. 
старшынамъ полковымъ и всякого чина в томъ полку зостаючимъ людемъ и 
кождому, кому бы колвекъ о томъ потребно відати, ознаймуемъ, ижъ п. Павелъ 
Поручка, значный обиватель и гутникъ Хлопяныцкий, прекладалъ намъ о 
доброволномъ и нікому непенном в вічистую поссесію от отца его старого п. 
Івана Поручки наданю займища в Дубовой Граді на рец і Убеды, абы моглъ 
построите млынъ, а до того жебы и гуту з теперешного містца старого туда на 
новое перенести, поступаючи з ней годовую из тый Старой гуты належную до 
шкатулы нашой войсковой на осъмдесятъ золотих дачу, просилъ, нашего себі 
натое потверженя и позволеня. Мы теды, гетманъ, тое его прошеніе ласкаве в 
себе принявши, а зособна нашъ на него міючи респектъ, яко тамъ в томъ 
займищи на реці Убеды позволилисмо занявши греблю, млынъ подлугъ воды 
построите, такъ и гуту и оному млинові пресилити не пречимъ, з которое 
всегда повиненъ будетъ в кождый рокъ вышшой положенную сумму до 
шкатулы нашой непремінно укщати. Тылко щобъ в томъ займаню греблі и 
построеню млына околичнымъ людскимъ кгрунтамъ не чинилася шкода, бо за 
донесенемъ о томъ намъ скаргы знову тое містце роскажемъ вчиныти пустымъ 
якъ и було. В якомъ займаню греблі и построеню млина и преселеню гуты абы 
нихто ему, Поручці, з старшыхъ и меншых войсковых и посполитых людей не 
сміль и не важился жадной наименшой чинити перешкоды и перенагабаня 
сымъ нашымъ універсаломь варуемъ и пилно приказуемъ.

Данъ в Батурині, марта 21 д[ня], року 1704.
Звышъменованный гетман и кавалер, рукою власною.
На звороті другого аркушу: На млинокъ куплений в Поручки за тысячу 

[золотых] до кгрунту Самотузкого. В книги вписанъ.
ЦДІАК Україньї. -  Ф. 1235. -  Оп. 1. -  Спр. 1264. -  Арк. 28зв.-29зв. Копія.

№ 392
1704, березня 5. Батурин. -  

Універсал Івана Мазепи про закріплення 
за значним військовим товаришем Гордієм Носакевичем 

села Литовське і купленого млина, що під селом 
Кривошеями на річці Росусі

Его царского пресвітлого велячества Войска Запорожского, гетманъ и 
кавалер 1оанъ Мазепа.

Пану полковникові стародубовскому впред быти маючому совершенному, 
атеперешному наказному, зо всею старшиною полковою, и кождому, кому 
колвекъ о томъ відатьі належить, симъ універсалньїмь писанемъ нашимъ 
ознаймуемъ, ижъ оказуючи мы, гетманъ, респектъ нашъ на пана Гордія 
Носикевича542, бывшого писара полкового стародубовского, а теперешного 
значного товариш а войскового заховуемъ при немъ селце, прозиваемое
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Литовское в уезді Стародубовскомъ будучое за всім я  угодіами до оного села 
здавна належнимы тими, якихъ перед тимъ державъцы заживали за ураду 
полковничества пана Михаила Мыклашевского ему наданное, позволяючи от 
тамошнихъ посполитыхъ людей всякий послушенства и повинности одбірати 
до ласки нашое войсковое, такж е и млинокъ его куплений под селомъ 
Кривошеямы нижей млина Шаршавыцкого на р іч ц і Росусі стоячий, купнимъ 
способомъ набутий, будучий запустелый, а тепер старанъемъ и коштом его ново 
реставрований ствержаемъ и позволяемъ з оного при мелницкой части и 
войсковихъ часть розміровихь приходовъ заживати, відаючи прето о сей волі 
нашой кождыя з старшины и черні, абы не с м іл  и не важился ему, п[ану] 
Гордію, в владінью  поменеяного селца и в отбираню отпосполитихъ людей 
повиностей и послушенства и в заживаню з того млина вс іх ь  приходовъ жадной 
найменшой чинитя перешкоды и трудности вносити пилно повагою сего 
універсалу нашого варуемъ.

Дань в Батурині, марта 13, року 1704.
Звишменованний гетман и кавалер, рукою власною.
ЦДІАК України. -  Ф. 1203. -  Оп. 1. -  Спр. 45. -  Арк. 1. Оригінал.

№ 393
1704,, березня 12. Батурин. -  

Універсал Івана Мазепи понорницькому сотникові 
і радичівському отаманові про заборону будувати їзи 

на монастирських землях та надіслати відомості, 
де і за чиїм дозволом були влаштовані їзи  

у минулому році

Его царского пресвіт лого величества Войска Запорозкого гетманъ Іоаігь 
Мазепа.

Вамъ п.сотнику понорнядкому, атаманови радичевскому з товариством 
тамошнимь, чрезь сее наше писмо чинимь відом о, ижъ честный отецъ 
городничий радичевский С и ли вестрь Осницкий, чрезь свою супліку 
ускарж алъся на васъ, что вы самоволие хочете забы тя ези в кгрунтахъ 
монастирскихъ на ускожене святой обители, в чомъ просилъ насъ в той 
м іри  помощи и заступленія. Прето мы, гетм анъ, видячи вашъ таковий 
самоволний поступокъ, же вы без в ід ом а и указу нашого отъажаетеся в 
кгрунтахъ монастирскихъ ези забывати, яко сурово оний ганимъ, такъ 
пилно приказуемъ, абысте за отобранемъ сего писма заразъ , если уже 
построилисте, поскидали оніе, а впредь абысте не важилися безъ відома и 
указу нашого такъ самоволие поступовати, а и тое, что прошлого году за 
чиимъ вы в ід о м о м ь  и на якихъ власне м і[с ]ц а х ь  ези забывали, чи на 
кгрунтахъ монастирскихъ чи на якихъ иншихъ м і[с ]ц ахь , абысте намъ 
немедленно в томъ ознаимюили, под суровимъ и непоблажнымъ караніемь 
войсковымъ накріпко вамъ приказуемъ.
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Данъ в Батурині, марта 12, року 1704.
Звишменованный гетман, рука власна.
На звороті: Універсалт гетманскіи, же не вол[но] козакомезовъ забивать, 

кгрунтов наших монастирских.
По описи №  8.
По архиву №  1320.
ЦДІАК України. -  Ф. 128. Оп. 1а вот. -  Спр. 37. -  Арк. 1. Оригінал.

№ 394
1704, березня 14. Батурин. -  

Універсал Івана Мазепи свірзькому городничому отцеві 
Гедеону Радзевському про дозвіл воронізьким жителям 

безперешкодно користуватися “лежачою деревиною 
в Свірзькій пущ і"

Его царского пресвітлого величества Войска Запорожского гетманъ и 
кавалеръ 1оанъ Мазепа.

Вс Ьмъ, кому колвекъ о томъ відати теперъ и на потомъ належ атимете 
ознаймуемъ сымъ нашим ун іверсалн ьїм т писанемъ, иж ъ панъ Романъ 
Лазаренко, сотникъ вороніжский и в с і  урядовій тамошній, будучи тутъ в 
Батурині сами полюбовне з честнимъ огцемъ Гедеономъ Радзевскимъ, 
городничимъ свіржским и иншихъ маетностей преосвященного архієпископа 
Черніговского до С в ір ж а  належ ачихъ, ггодившися такий межи собою 
приговоръ и постановлене учинили, что волно будетъ всякимъ жителямъ 
воронижскимъ в пущу С вірж скую  везджати и в оной лежачую деревню на 
всякую будовлю и опалки домашній брати ни од кого не будетъ возбранио. А 
если бы кому и стоячое дерево на якій потреби потребно было, теды Т О Т М І Є Т  

пану сотнику о томъ донести, а панъ сотникъ ему, отцу городничому, 
ознаямити, га якимъ ознайленемъ не повиненъ городничий будетъ сколко хто 
потребоватиметъ, дерева рубат возбран яти , якое мы их полю бовне 
постановлене узнавши быти слуш ное, яко симъ пашимъ ун іверсал о м т 
ствержаемъ, такъ варуемъ пилно, аби ани отецъ городничий ани хто инший 
оного не важился нарушати. О що и повторе варуемъ и под утратою ласки 
нашой приказуемъ.

Данъ в Батурині, марта 14, року 1704.
Звышъменованний гетман и кавалер рукою власною.
На арк. 74 зв.\ Універсал, жебы чернці свіржински не боронили бору.
ІР НБУВ. -  Ф. 1, 50938 (Лаз. 6з. -  Арк. 73-74). Оригінал.
ЦДІАК України. -  Ф. 1235. -  Оп.1. -  Спр. 1255. -  Арк. 109-110. Копія.
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1704, березня 31. Батурин. -  
Універсал Івана Мазепи отаманам сіп Ю рівка і Рижків 

про те, щоб козаки і посполиті безвідмовно брали участь 
у  гатінні греблі на річці Білоусі

Его царского пресвітлого  величества Войска Запорожского гетман и 
кавалер Иоанн Мазепа.

Вам атаманом сел Юровки и Рыжков543 з товариством и войтом тамошним 
з всіми посполитими людьми через сие універсалное письмо наше засылаем 
указ наш рейментарский таковий, абисте греблю межи селами вашими на реці 
Белоусі найдуючуюся, общественним як Козаков, так и посполитых людей 
ш арварком, когда того потреба указоватимет, без отмовы и отволки гатили и як 
належит моцнили, поневаж оная для переизду и перевозу статков вам есть 
потребна. Абы теды сей вол і нашой в універсале выраженной было за досить 
чинено и повторе повагою онаго пилно вас и сурово приказуєм.

Дан в Батурині 1704 року, марта 31.
Звышменованный гетман рукою власною
ЦДІАК України. -  Ф. 151.- Спр. 229. -  Арк. 1. Оригінал.

№395

№396
1704,, квітня 1. Батурин. -  

Універсал Івана Мазепи значковим товаришам 
Офанасієві та Олексієві Єсимонтовським 

на село Чешуйки

Его царского пресвітлого  величества Войска Запорожского гетман и 
славного чина святого Апостола Андрея кавалеръ Иоанъ Мазепа.

Пану п олковни кові стародубовскому, старш и н і полковой и въсему 
старшому и меншому полку Стародубовского товариству, особливе п. сотникові 
мглинскому, атаманові городовому и войтові тамошнему и всім т, кому бы 
колвекъ о томъ відати надлежало, симъ нашимъ універсаломь ознаймуемъ, 
ижъ презентовали намъ панове Ясимонтовскіе Афанасій на леціи с брата 
значніе товаришы полку Стародубовского листь от пана полковника тамошнего 
на Зарече села Чешуекъ ку вспар гю их домовому наданній по значних прислугах 
в Войску Запорожскомъ еще отца их и просили насъ о потвержденне того 
полковничого писту. Теды мы принявши их прошеніе, а респектуючи яко на 
услуги здавна роненній тут в отчизні отца их и их самихъ, видячи до услугъ 
способних, до которих впред их заохочуючи зтверждаемъ тот  полковничий 
лист, позволяючи тымъ Зарітчемт села Чешуекъ вл ад і™  и всякие обьікліе от 
посполитих того Зарітча людей послушенства и работизны отбырати, відаючи 
прето о таковой виразной вол і нашей абы н іхто  такъ з старшині, яко чернй 
войскових и посполитих людей, такъ найменшой не см ^гь  и не важился во
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владінію того З а р іт ч а  имъ, паномъ Ясимонтовскимъ, чинити кривды и 
перешкоды, варуемъ, войтъ зась Зар'Ътча, села Чешуекъ зо в с ім ь  тяглимы 
тамошнимы людмы абы всякое належитое отдавали послушенство и работизни 
без жадной спреки приказуемъ.

Данъ в Батурині, апреля Ід., року 1704а.
Звышъменованный гетманъ і кавалеръ, рукою власною6.
Свидетелствовали:
Карнетъ 1ванъ Ващининъ.
С подлЪннимъ чолъ вахмистръ Алексей Ноярков.
По засвідителствованию комисій, какову подленную крепость принял и 

росписался для отдачи войсковому товарищу Ивану Есимонтовскому козакъ 
сотні второй полковой Григорий Посцъ.

ЦДІАК України. -  Ф. 57. Оп. 1. -  Спр. 105. -  Арк. 99. Копія.
Там само. -  Ф. КМФ -  7. -  Оп. 2. -  Спр. 32. -  Арк. 308-308 зв. Мікрокопія.
РДАДА. -  Ф. 248. -  Оп. 1. -  Спр. 1813. -  Арк. 308-308 зв. Копія з таким засвідчувальним 

записом: Таковий подленъний универсалъ и до себе принял, а на сей копиі обозний полковий 
стар[одубовский] Афанас Есимонътовский.

3 подлинним универсалом справил полковой старод[убовской] канцеллярии канцелярист 
Григорий Политика.

Опубліковано:  Генеральне слідство про маєтності Стародубського полку // Український 
архів.-Т. 1 .-С . 237-238.

№ 397
1704, квітня 10. Батурин. -

Універсал Івана Мазепи значному товаришеві Данилові 
Колчевському про підтвердження прав на село Нове, 

надане 1687року його батькові Федорові Колчевському, 
а також на млин на річці Ваблі і дозвіл на гатіння греблі 

й будівництво другого млина на цій ж е річці

Его царского пресвітлого величества Войска Запорожъского гетманъ и 
славного чина святого апостола Андрея кавалер 1ванъ Мазепа.

Всей старш ині и черні Войска его царского п ресвітлого  величества 
Запорожского, а меновите: пану польковникові стародубовскому, ньінішнему 
наказному, а в потомъше часи совершенъпому, зъ пп. старшиною полъковою, 
сотникомъ, атам ан і городовой и с іл ск ой  з товариствомъ, войтомъ зас и 
бурмистромъ з посполитими людми, и кождому, хто бы ти л ко потребовалъ того 
вЪдати, симъ нашим універсаломь ознаймуемъ, иж якосмо в Богу зейшлому 
п.Федору Колчевскому, сотникові топалскому, надали село, зовемое Новое ку 
вспартю господарства, респектомъ услугъ его в Войску Запорожскомъ ронячих, 
так и позосталого сына его небощиковского п.Данила Колчевского, значного

а Далі в тексті дописано: В подлінном.
6 Праворуч від підпису в колі написано: М істо печати.
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товариша полъкового, от того ж  села до далшой ласки нашой не отдаляемъ, 
лечъ позволяемъ ему зъ тамошних посполитих людей (юпрочъ Козаков в 
реєстрі зостаючих:) всякое послушенство и пожитки зъ прилеглих до того села 
кгрунтов, на державну належачих, отбырати. А поневаж еще онъ же п. Данило 
Колъчевский просилъ с е б і на млинъ одинъ, уже на р ец і В а б л і уфундо- 
ванъний, потверженя, а на другой, на той же р іч ц і В аб л і вишше села того 
Нового маючого строитися, нашого фунъдуту. Теды мы, видячи его до услугъ 
войсковихъ зъдатного и способного, яко то млинъ ему в совершенную 
диспозицию зътверж аем ъ, так и тот другий м ію чийся построити ново, 
позволяемъ греблю засипавши оний постановити быле бы займанъемъ тоей 
гребл і чрез подтоплене водное не было околичнимъ людскимъ кгрунтамъ 
шкоди; бо, за донесенемъ о томъ до нас жалобы роскажемо тую греблю 
зъруйновати и тое містце так учинити зънову, як було. Въ якомъ втладінію 
того села и въ отбираню такъ  зъ него, яко и зъ тих млинов, належних 
пожитковъ, абы н іхто  не чинилъ жадное найменшое ему, п.Колчевскому, 
шкоди и перенагабаня, пи л но м іти  хочемъ и рейментарско приказуемъ.

Писанъ в Батурині априля 10 д., року 1704а.
7ъвышменованъный гетманъ, рукою въласною.
ЦДІАК України. -  Ф. 51. -  Оп. 3. -  Спр. 4155. -  Арк. 5. Копія.
Там само. -  Ф. КМФ -  7. -  Оп. 2. -  Спр. 30. -  Арк. 113 зв.-114. Мікрокопія.
РДАДА. -  Ф. 248. -  Оп. 1. -  Спр. 1813. -  Арк. 113 зв.-114. Копія.
О п у б л і к о в а н о : Генеральне слідство про маєтності Стародубського полку // Український 

архів . -  Т. 1. -  С. 103.

№398
1704, квітня 29. Батурин. -  

Універсал Івана Мазепи значним товаришам 
Стародубівського полку братам Офанасієві 

та Олексієві Єсимонтовським на млини 
і фундуші своїм коштом набуті

Его царского пресвітлого велячества Войска Запорожского гетманъ и 
славного чина святого апостола Андрея кавалеръ 1ванъ Мазепа.

Всей старш ині и черн і Войска его царского пресвітлого  величества 
Запорожского, а особливе пану полковникові стародубовскому, старшині 
полковой, сотникові мглинскому, атаманові городовому и войтові тамошнему 
и кождому, кому бы колвекъ о томъ відати належало, симъ листом нашимъ 
ознаймуемъ, ижъ панове Афанасій и Алексій Есимонтовскіе, братя, значніе 
полку Стародубовского товарищи, жители мглинскіе презентовали намъ купчіе 
свои писма на млины и фундуши, за которими отецъ ихъ и оны, позаймовавши 
гребли, поуфундували млыны, на якіе то куплею набытые млини и своимъ 
коштом на сиром корені позаймованіе, просили сего нашого потвержателного

а У копії дописано: Въ подлинномъ подписъ таковъ.
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листу, именно на клітку  куплею нажитую Курчицкую о двох колах мучних, а 
третомъ валюшовом на р'Ьчц'Ь Воронус'Ь стоячую, на млинъ под городомъ 
Мглином стоячій о двох колах своимъ коштомъ занятій на р'ЬчітЬ Судинц'Ь, на 
млинъ Нетяговскій на р'Ьчц'Ь Б^ловодцЬ свойм коштом занятій на шляху от  
млина йдучого до села Дрокова будучи, на млия Лопазинскій на р'ЬчцЬ 
Лопазенц'Ь своимъ коштом занятій о двох колахъ -  едном мучном, а другомъ -  
валюшовом, которіе то млини всЬ в сотніз Мглинской найдуются, на млия 
Миреновскій в у'Ъзд'Ь Стародубовском на рЬчцЬ БабинігЬ више села Мироновки 
стоячій, куплею набитій, о двох колах будучій, якихъ то млииовъ писма видячи 
мы правдивіе и правніе принялисмо ихъ послушность до насъ занесенную 
прозбу, а респектуючи на значніе праци и услуги небожчика отца ихъ и ихъ 
самих в Войску Запорожскомъ роненніе, вел'Ълисмо оным видати сей нашъ 
унЪверсалъ, черезъ которій, яко всЬ тіе више вираженніе млини ствержаемъ, 
позволяючи имъ, паном Есимонтовскимъ, тыми своими грунтами владйти и 
приходячіе з ных пожитки отбирати, и якъ хотя оными диспоновати, видаючи 
прето о таковой вол'Ь нашой, абы нихто з [с]таршини и черни войсковых и 
посполитих людей жадной наименшой во владЪню тих млиновъ спокойномъ и 
отбыраню з них приходячих пожитковъ, имъ, паном Есимонтовским, не см'Ьлъ 
и не важился чинити кривди и утиску пилно варуемъ.

Данъ в Батурин^, априля 29, року 1704а.
Вышъменованний гетманъ рукою власною6.
Свидетелствовали:
Ротмистръ Федоръ Шеинъ
С подлиннимъ чол вахмистръ Алексей Ноярков

Таковій подл'Ьнній ун^версалъ по засв'Ьд'Ьтелствованію откоммиссій за 
болЪзнпо господина моего бунчукового товариша Івана Есимонтовского по 
повГренію прынялъ прикажчик его Василь Гудковскій , а вм есто  его 
неграмотного по его прошенію козака полку Черниговского сотн^Ь Городницкой 
Петра Киселевича сынъ Дмитро Киселевичъ.

ЦДІАК України. -  Ф. 57. -  Оп. 1 .-С пр. 105.-А рк. 186-186а. Копія.

№ 3 9 9
1704, травня 1. Батурин. -  

Універсал Івана Мазепи значному товаришеві 
Стародубівського полку Іванові Михайловичу 

на млини і ріллю, своїм коштом набуті

Его царского пресвЪтлого величества Войска Запорожского гетманъ и 
славного чину святого апостола Андрея и кавалеръ 1оанъ Мазепа

а Далі в тексті дописано: В подлинном подпись такова.
6 Праворуч нижче підпису в колі написано: МЪсто печати.
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Въсей старшин^ и черні Войска его царского пресвітлого величества 
Запрожского, а особливе пану полковникови стародубовскому, старшині 
полковой, сотникови почеповскому, атаману городовому, войтові тамошнему и 
кождому, кому бы колвекъ о томъ відати  належало, симъ універсалнимь 
писаниемъ нашимъ ознаймуемъ, ижъ просилъ насъ, гетмана, панъ 1ванъ 
Михайловичъ, значний товаришъ полку Стародубовского о потвержателный 
універсаль на млини и поля пахагние своимъ старанемъ и працею набьітіи, 
именно на млинъ в сел і Баликах на реці К ості касиромъ Корені построенный 
о двох колах зъ Иваномъ Деякомъ пополамъ держачій на млынъ на рец'Ь 
Боярику под селомъ Козановомъ о двох колах: у пана полковника бывшаго 
стародубовского купленный, при которомъ м ли ні и поля чвертка в селЪ 
Завалипути: в с е л і Горбачах чвертки д в і, в с е л і Б елкові -  волока, в селі 
Чемоданові чвертки полтори; в сел і Беловскомъ полтори чвертки, в Близницах 
чвертка, в се л і Глалозові полчвертки, в сел і Супрятині д в і чвертки, в селах 
двох Ш аулині и Онишині чвертка. Мы теды, гетманъ, принявши тое его пана 
Ивана Михайловича прошение, понеже есть слушное розказалисмо з канцелярій 
войсковой видати ему сей нашъ універсалу которимъ, яко тий млини и поля 
пахатние ствержаемъ, такъ позволяемъ ему ж  з оних всякие пожитки одбирати, 
відаючи прето о таковой нашой волі, в семь універсалі вираженноя кождои 
з старшины и черни абы не с м іл т  и не важился ему, п. Івану, в отбиранию 
пожитков жадной наименшой чинити перепони и задавати трудности, пилно 
варуемъ.

Данъ въ Батурині майя 1 д., року 1704а.
Звишименованный гетманъ и кавалеръ рукою власною* 6.
Такову подлінную крепость по засвідітелствований отъ коммисій принялъ 

и росписался бунчуковий товарищ Михайло Губчицъ.
ЦДІАК. -  Ф. 57. -  Оп. 1. -  Спр. 86. -  Арк. 97. Копія.

№ 4 0 0
1704, травня 1. Батурин. -  

Універсал Івана Мазепи значковому товаришеві 
Якову Булашевичу на село Косачі 

“до ласки войсковой”

Его царского пресвітлого величества Войска Запорожского гетманъ и 
кавалер 1оанъ Мазепа.

Пану полковникови стародубовскому зо всею старшиною полковою, пану 
сотникови почеповскому зо всім'ь тамошнимъ урядомъ и всему старшому и 
меншому того полку товариству и кождому, кому быв колвекъ о томъ відати

а Далі в тексті дописано: В подлинномъ тако.
6 Праворуч від підпису в колі написано: В м істо  печати рейментарской. 
в бы -  написано вгорі іншою рукою, як й інші виправлення в цьому тексті.
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належало, симъ ун'Ьверсалнимъ писаниемъ нашимъ ознаймуемъ, иж ъ 
показовалъ намъ, гетманов^, сынъ небожчика Ивана Булашевича, значного 
товариша полку Стародубовского, Яковъ Булаш евичъ листъ бившаго 
полковника Стародубовского пана Михайла Миклашевского небожчику отцеви 
его на село Косачи в со тн і Почеповской данний, а по отцеві ему осталий и 
просилъ нашего потвержателънаго на тое універсалу. Мы теды, гетманъ, 
принявши тое его прошеніе, а видачи и въпередъ до услугъ войсковихъ быти 
способнаго расказалисмо с канцелярии войсковой видати ему сей нашъ 
універсалі», которимъ, яко тое селце ствержаемъ, такъ позволяемъ ему ж ъ од 
тамошнихъ посполитихъ людей въсякие повинности и послушенства одбірати 
до ласки войсковой, Відаю чи прето о такой в о л і нашой в семь у н іверсал і 
вирашенной, кожди з старшини и черні, абы не см іл ь  и не важился ему, Якову 
Булашевичу, жадной, найменшой чинити перепони и задавати трудности, пилно 
повагою сего універсалу нашего варуемъ.

Дань в Батурині мая 1, року 1704а.
гъвишименованний гетманъ и кавалеръ, рукою власною.
На арк. 101-102: 3 подлинними універсалами свідителствоваль хоружий 

полку Старод[убовского] Федор Данченко тр.
3 подлинними універсалам и справил Стар[одубовской] пол[ковой] 

канцелярій канцелярист Данило Короткий.
Таковий подлинний универсали до себе принялъ, а на сихъ коп іяхь 

подписался значковий товаришъ Григорий Булашевичъ.
ЦДІАК. -  Ф. 57. -  Оп. 1. -  Спр. 87. -  Арк. 376. Копія.
Там само. -  Ф. КМФ. -  7. -  Оп. 2. -  Спр. 30. -  Арк. 102. Мікрокопія.
РДАДА. -  Ф. 248. -  оп. 1. -  Спр. 1813. -  Арк. 102. Копія.
Опубл іков ано : Генеральне слідство про маєтності Стародубського полку // Український 

архів. -  Т. 1. -  С. 96-97.

№ 4 0 1
1704, травня 5. Батурин. -

Універсал Івана Мазепи значному військовому товаришеві 
Федору Івановичу про увільнення його від служби 

і дозвіл відправляти в похід свого внука Івана Івановича 
разом з жителями села Ж уки, про надання внукові 

млина на Старосанжарівській греблі і села Федорівна

П ресвітл ій ш аго  и держ авній ш аго  великого государя его царского 
пресвітлого величества Войска Запорожского гетманъ и славного чина святого 
апостола Андрея кавалеръ 1оанъ Мазепа.

Въсей старш ині и черні Войска его царского пресвітлого величества 
Запорожского, а меновите пану полковникові полтавскому, старшині полковой 
тамошной, сотникомъ, атамаиі и в ^ м ъ  обще того полку обивателемъ, кому бы

а Далі в тексті дописано: Въ подлинномъ подпись таковъ.
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колвекъ о томъ видати надлежало, симъ унТверсаломъ нашимъ ознаймуемъ, 
ижъ респектуючи мы на престарТлй лТта пана Федора Івановича, значного и 
заслужоного в Войску Запорожскомъ товариш а, и маючи взглядъ на працовитіе 
его от молодихъ ліггь, ажъ до теперешной шедивости значне н в'Ърне в томъ же 
ВойскТ Запорожскод/ъ роненій служби, такъ оттеперешного, яко и отвпредъ 
будучихъ походовъ войсковихъ, оного уволняемъ, позволивши ему на м'Ьстцу 
своемъ внука своего п. Івана Івановича, товариша войскового, и теперъ в поход 
и впред, когда будетъ порушене военное, при боку нашомъ на служби войсковій 
виправоваги. А поневажъ товариство в селТ Ж укахъ544 мешкаючій числомъ 
тридцетъ человека за вТдомомъ нашимъ гетманскимъ и осовливимъ для 
значнихъ его, пана Федора Івановича, войскових услугъ, позволенемъ, всегда 
бывало при немъ, пану Федору Івановичу, воєнній походи, а не при полку 
отправуютъ, теди и теперъ они жуковское товариство не под полкомъ такожъ, 
але при ономъ его внуковТ в настоящій походъ ити маютъ и впред будучій 
воєнній дороги, при немъ же отправовати повинни будутъ. А такъ яко панъ 
полковникъ не маетъ ихъ до полку своего в походъ отривати, такъ и они сами 
товариство не ослушни, дабы были по прежнему, походи войсковій не под 
полкомъ отбувати: пилно рейментарско приказуемъ. А симъ же унТверсаломъ 
нашимъ млинъ помянутого его внука пана Івана на греблі Старосанджаровской 
о двохъ колахъ млива будучій, куплею набьітій отдавання частій войсковихъ 
уволняемъ, позволяючи всЬми розмТровими пожитками з оного приходячими 
ему, п. Івану, користовати свободно. Такожъ и селце, прозиваемое Федоровку545 
при греблТ Б'Ълицкой будучое ему ж ъ  п. Івану Івановичу, тимъ же 
вишъпомянутиА/д кда его зпаменитихъ заслугъ респектомъ, взглядомъ самого 
его до услугъ войсковихъ згодности и способности в належитое владЪше и 
послушенство ствержаемъ. Позволяючи людми тамошними обладати и всякій 
послушенства и тяглый повинности отбирати: Зачимъ вТдаючи о таковой волк 
нашой, абы такъ панъ полковникъ полтавскія з старшиною своею полковою, 
яко и нТхто иншой не важился ему, п. Івану, в влад ению помянутого селца 
найменшой чинити перешкоди, а в пожиткованню з перерчоного млина 
приходячих розмТровъ з частми войсковими, дозорца нашъ млиновъ в полку 
Полтавскомъ будучихъ и ігЬхто іншій з старшихъ и меншихъ не смТлъ оному 
наносити трудности и перепони, пилно рейментарско варуемъ.

Данъ в Батурин^, мая 5, року 1704а.
Звышъменовапния гетманъ и кавалеръ, рукою власною* 6.
Помітки : 1761 году, марта 23 дня съ подлТнимъ универсаломъ 

свТдителствовали и по свТдительствованію  подъчистокъ, приписокъ, 
переправокъ и никаких другихъ подобних тому сумнительств не нашлось.

П олковій миргородскій хоруж ій  М арко К озиненковъ. Войсковій 
канцеляристъ 1ванъ Каніевскій.

а У копії дописано: На подлиномъ подписался тако.
6 Праворуч від підпису в колі написано: М'ксто печати.
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Вышеписаннихъ месяца и числа таковъ подленній універсал по извіренію 
господина моего его превосходительства господина генералного обозного 
Семена Василіевича Кочубея обратно к себ і принял и росписался управител 
Ігнать Довидович

ІРНБУБ. -Ф . 1, 51758 (Лаз. 11/1. -  Арк 10). Копія.
ЦДІАК України. -  Ф. 1235. -  Оп. 1. -  Спр. 1259. -  Арк. 34-35. Копія з копії.

№  402
1 704, травня 7. Батурин. -

Універсал Івана Мазепи стародубівському бурмистру 
Малахію Фоминичу з підтвердженням млина 

в селі Лучковичі на річці Вабля 
і прикуплених земель

Его царского пресвітлого величества Войска Запорожского гетманъ 1оанъ 
Мазепа.

Всей старш ині и черні Войска его царского пресвітлого  величества 
Запорожского, а особливе пану полковникові стародубовскому, старш ині 
полковой і  всімт», кому би колвекъ о том відати надлежит, сим листом нашим 
ознаймуемъ, ижъ у пан і Малахий Фоминичъ, бурмистръ стародубовский, 
презе/гговалъ намъ фундушъ от пана полковника стародубовского на занятя 
греблі на сиром корені в сел і Лучковичах на р іц ц і Ваблі, ему виданий, на яким 
м'Ьстцу, засипавши онъ греблю, построилъ млинъ, до якого то млина прикупилъ 
поля пахатного и сінокосного на килка чвертокъ, на ко горий то млия и кгрунт 
просилъ нась потвержателний універсаль чрезъ супліку свою, в которий 
прикладал і придал окъ свои, же сами недавними часи многую понеслъ на худобі 
своей утрату и руину черезъ забране товаровъ его огшведовъ в стороні людской. 
Теди ми, сожаліючи ему, такового немалого припадку, а к тому знаючи его здавна 
человіка статечного і в своемъ званій послишливого, принялисмо его прошение 
и росказалисмо видати ему, пану Малаху, сей нашъ універсалі*, чрезъ которий, 
ствержаючи там его млинъ и кгрунт ко млини прикуплений, позволяемъ тим 
млином ему владіти і всякие приходячие розміровие пожитки отбирати и якъ 
хотя оними диспоновати, відаючи прето о таковой виразной вол і нашои, абы 
ніхто ему, пану Малаху Фоминичу, в владіню того млина и кгрунтомко млину 
прикупленом і в отбираню з оного всяких приходячихъ розмірових пожитковъ 
жадного найменшого з старшини и черни войсковихъ і посполитихъ людей не 
см'Ьлъ і не важился чинити кривди и утиску, варуемъ и приказуемъ.

Дань в Батурині, мая 7 д., року 1704а.
Звишъменований гетманъ, рукою власною6.
ЦДІАК України. -  Ф. 57. -  Оп. 1. -  Спр. 78. -  Арк. 390. Копія.

а Далі в тексті дописано: В подліном подпист таковь.
6 Праворуч від підпису в колі написано: М істо пенати.

435



1704, травня 8. Батурин. -  
Універсал Івана Мазепи військовому товаришеві 

Яш мові Семеновичу про повернення йому 
Кириківського двору, яким заволоділа 

Параска Чернишівна Василиха

Его царского пресвітлого величества Войска Запорожского гетманъ и 
кавелер 1оанъ Магепа.

Пану полковникови стародубовскому зо всею полковою старшиною и 
кождому, кому колвекъ о томъ в ід ати  належ ать, а особливе сотникові 
топалскому, атаманові и войтові тамошнимъ, симъ універсалнимь писашемъ 
нашимъ озънаймуемъ, ижъ просилъ насъ панъ Якимъ Семеновичъ, полку 
Стародубовъского товариигь войсковый, абысмо, при позосталомъ ему, Якиму, од 
его швакгра небожчика Григорія Кожуховского въ поссесію двору, прозиваемомъ 
Кириковомъ, поселившихся селцелъ до того дворца належнихъ кгрунтахъ, еще 
за живота небожчика Кожуховъского, людей и нимъ небожчикомъ за відомомь 
нашимъ владіем ихь, а тепер недавъно, н і  знат якимъ правомъ, Параскою 
Чернишовъною Василихою, при тихъ ж е людех мешкаючою, въ владініе 
загорнувшихъ, въ послушенство ему привернули. Мы теды, видячи его од всякихъ 
услугъ войсковихъ и походовъ военнихъ неухиляючогося, яко тыхъ людей въ 
зуполное владін іе  ему, Якиму, надаемъ и всякіе од нихъ послушенства и 
повинности одбірати позъволяемъ, такъ повагою сего універсалу нашего пилно 
варуемъ, абы жаденъ зъ старшихъ и менших въ владініи преречоннихъ людей 
ему, пану Якиму, пайменшой перешкоди не важилъся чинити.

Данъ в Батурині мая 8 д., року 1704а.
Звышъменованный гетманъ и кавалер рукою власною.
РДАДА. -  Ф. 248. -  Оп. 1. -  Спр. 1813. -  Арк. 340. Копія.
ЦДІАК України. -  Ф. КМФ. -  7. -  Оп. 2. -  Спр. 32. -  Арк. 340. Мікрокопія.
О п у б л ік о в а н о :  Генеральне слідство про маєтності Стародубського полку // Український 

архів. -  Т. 1. -  С. 254.

№403

№ 4 0 4
1704, травня 10. Батурин. -  

Універсал Івана Мазепи значковому товаришеві 
Михайлові Рославцю і почепівському сотникові 

Лук 'янові Рославцю на грунти, що дісталися їм у  спадок 
від Івана Рославця.

Пресвітлійшого и державн Ыппого великого государя нашего его царского 
пресвітлого величества Войска Запорожского гетманъ и славного чину святого 
апостола Андрея кавалер 1оанъ Мазепа.

а У копії дописано: Въ подлинномъ подпись таковъ.
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Его царского пресвітлого величества Войска Запорожского всей старшині, 
особливе пану полковникови стародубовскому, старшині полковой, сотникомъ, 
атаманомъ и всему старшому и ме/шюму товариству, ту т  ж е духовнимъ 
властемъ и св іц к и м ь  особам ъ, то есть вуйтомъ, м іщ ан о м ь  и в с ім ь  
посполитимъ того полку обывателемъ и кому бы колвекъ о томъ відати  
належало симъ універсалом нашимъ ознаймуемъ, ижъ просили насъ, гетмана, 
панъ Михайло Рославецъ, значний товаришъ войсковий и панъ Лукянъ 
Рославец546 же, сотникъ почеповский, о потвержателный універсал на кгрунта 
нижей меноваиній по змерломъ небожчику Івану Рославцу дідичнимь правомъ 
набутий, яко теж и старанем пановъ (?) за власный гроши покуплений и своимъ 
коштомъ и працею займаній на рознихъ месцахъ будучій двори, млини з частми 
мелницкими, пахатній поля, сіножати и іньїй угод’я, именно: дворъ куплениии 
у небожчика, дядка ихъ на ри/жу, дворъ там же помежъ Ходневича за церквою 
Спаскою; двор от Василіа Момоновича, два двора у А в д ія  и дядковский 
сплаченнихъ, дворъ у Василя Стовпника за Роговскою брамою куплений, двор 
за Стародубовскою брамою, дворъ ведле двора наш его з приезду 
Стародубовского на рогу стоячий, дворъ над Судостю, там же два двори -  одинъ 
небожчика ихъ же отца, а другий присужений з суду Енералного Авдіевских, 
двор ведле колоса, дворъ на Покровщині куплений з огородомъ и пашнею, 
млынъ на рец і Уси в Баринахъ о трохъ колахъ, там  же и футор Барини з 
Гришковичамы, кгрунтамы купленними ж, млинъ на реці Кости межи Старимъ 
Почепомъ547 и Ч оповомъ, млинъ на той ж е р іч ц е  К о с т і  на ш ляху 
Стародубовскомъ з гаями и покосами сінним//, мли// на реці П сі в сел і Кшови, 
о двохъ колахъ, млин в сел і Демяновці на реці У с і о двохъ каменяхъ, млинъ 
а реці Немолодві в с е л і  Ж лобя/лді о полкамешо, слободка на кгрунтах 
купленихъ Волжинскихъ, осаженая за універсаломь полковничимъ; двор з 
греблею в В іт о в ц і из кгрунтами у Опанаса Хилкевича куплений, другий 
дворецъ в с е л і Ж и т н і з кгрунтами Дядковский сгаринний, з суду поля 
пахатный в се л і Санникахъ чвертокъ, купленнихъ десять в с е л і Злобинці 
чвертокъ дві, в с е л і Ялкахъ чвергокъ д ві, в с е л і прозываемомъ Осушкахъ 
чвертокъ дві, в сел і Ишови чвертокъ дві, в Макарови се л і чверть една, в се л і 
Алексіевичахь пол т р е т і чвертак и третина, в с е л і Дмитрови чвертокъ в 
усімь, в селі Миколщині чвертокъ ш ість и третина, в се л і Моравци полтори 
чверти, в сел і Волж ині полдесяти чвертки, в с е л і Казанови чвертка дна, в 
Супратині полгори чвертки, в с е л і  Гостинови третина, в с е л і  Груш ині 
полчвертки, в с е л і С ін к о в і полтори чвертки, на Покровщині Почеповской 
куплени хуторець з гребелкою и вешнячкомъ у Ігната Коровченка, купленых 
также в рознихъ людей чверток полдванадцяти, на якой земли сидить человека 
вкЪмъ. У того ж ъ Коровченка купленіе кгрунта з гаями окопаными ведле 
млина, сіножать старинная над річкою Псомъ од самой греблі Кулажинской 
до реки Судости, ограниченная о т с е л а  Гариці и обварованная правомъ 
стариянымъ; другая с ін о ж ать  од моста черезъ Судост ездячи поличокъ, 
прозиваемий Бабинець, од села Волжина здавна зайнятая. Мы теды, гетман, 
тому ихъ пана Михайла и Лукяна Рославцовъ прошенію давши у себе місце, а 
до того взираючи на значныи и працовитий ихъ в Войску Запорожскомъ роненіе
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услуги, до которихъ и впред видячи ихъ способнихъ и заохочуючи, 
росказалисмо з канцелярий войсковой видати імь сей нашъ універсалі, 
которимъ, якъ тий в с і  вишей реченіе добра ствержаемъ, такъ позволяем! 
самимъ имъ, женамъ и потомству ихъ [...] з старшини и черн і и по насъ 
будучихъ з властелиновъ не чинил жадной найменшо# трудности, пилно 
варуемъ и повагою сего ж  універсалу нашего варуемъ.

Данъ в Батурині, мая 10, року 1704.
Звишъменованний гетман и кавалер рукою власною.
ІР НБУВ. -  Ф. 1, 50937 (Лаз. 6з. -  Арк. 71-72). Оригінал. Текст по горизонталі розірваний 

навпіл.
ЦДІАК України. -  Ф. 1235. -  Оп. І.-С п р . 1255.-А рк. 105-108. Копія.

№ 4 0 5

1704, червня 9. Обоз під Паволоччю. -  
Універсал Івана Мазепи дозорцеві гетьманських 

переяславських маетностей з дозволом побудувати млин 
на річці Дем’янівка

П р есв ітл ій ш о го  і держ авній ш ого великого государя его царского 
величества Войскъ Запорожскихъ гетманъ і славного чина святого апостола 
Андрея кавалеръ 1оанъ Мазепа.

Пану полковникови Войска его царского п р е св іт л о го  величества 
Запорожского переясловскому, пп. старшым полковой, сотникомъ, атаматгЬ, 
войтамъ, бурмистромъ і всякой кондиции і годности, такъ войсковимъ, яко і 
посполитимъ того ж ъ полку обывателемъ і кождому, кому бы колвекъ о томъ 
відати належало, симъ універсалнимь писаниемъ нашымъ ознаймуемъ, \жъ 
панъ Петро Грыневичъ дозорца добръ нашыхъ переясловскихъ, усмотрівшьі 
собі річку о двохъ миляхъ от Переясловля внизъ Днепра струменемъ своймъ 
от Днепра жъ без проливовъ текучую і знову в Дніпрь впадаючую, прозиваемую 
Демяновку, никому ны в чомъ непенную до загаченню гребл і і построению 
млина весняна способную. Просилъ насъ, гетмана, о такий респектъ, абысмо 
позволили ему ку спартю господарства на оной р іч ц і греблю засипаты, а млииъ 
якъ належить спорядити. Мы прето, гетманъ, склонившися на его папа Петра 
Грыневича прошение, респектуючи на его щырие намъ, гетмановы, услугы, 
велілисмо з канцелярий войсковой сей нашъ ему выдаты універсалу черезъ 
которий, яко позволяемъ ему ку вспа[р]тю господарства на преречоной речцЬ 
греблю заняты і млин построй™, такъ пилно рейментарно приказуемъ і грозно 
упоминаемъ, абы нихто з старшыхъ і меншихъ войсковыхъ і посполигихъ людей 
ему, пану Грыневичу, в загаченю греблі і построеню млына, такъ тежъ і в той 
реці Демедовці, почавшы от Дніпра аж до Біловудя жаднимъ способом! не 
важился найменшой чиниты перешкоды і перенагабання, однакъ варуемъ тое 
пилно, абы от заняття тоей греблі в кгрунтахъ околичнихъ людемъ жадная не 
чинилася крывда, утиск и утяженя .
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Данъ в обозі под Паволочю548, юня 9, року 1704а.
Звьшгьіменованний гетмая и кавалеръ рукою власною6.
С подленнимъ читалъ вахмистръ Филиппъ Гришков.
Таков подлінний принял и росписалъся епископъ Переяславский Михайло 

Гриневичъ.
ЦДІАК України. -  Ф. 57. -  Оп. 1. -  Спр. 306. -  Арк. 38. Копія.

№ 4 0 6
1704, липня 13. 3  табора під Паволоччю. -  

Універсал Івана Мазепи значному військовому товаришеві 
Михайлові Миклашевському з підтвердженням хуторів, 

рудень, млинів та інших маетностей

Пресвітлійшого и державнійшого великого государя нашего его царского 
величества Войска Запорожского гетманъ и славного чина святого апостола 
Андрея кавалер Иоанъ Мазепа.

Всей старш ині и черн і Войска его царского п ресвітлого  величества 
Запорожского, а особливо паномъ полковникомъ неж инском у и 
стародубовскому, паномъ старшинамъ полковим, сотникамъ глуховскому и 
стародубовскому, атамани городовой з товариствомъ, войтамъ, бурмистрамъ и 
райцамъ зо всім и  посполитими людми и кождому, кому о том ъ в ід а т  
надлежить, тепер и в потомние часи симъ універсаломь нашимъ ознаймуемъ, 
ижъ презентовалъ намъ Михайло Миклашевскій, значный войсковой товариигь, 
купчие свой писма на маистратъ его царского пресвітлого величества ратуши 
стародубовской и на урядъ ратуши зауровского данные, первій купчій запись на 
футору Исаака, бурмистра стародубовского купленій, прозиваемій Антоновъ 
Ложокъ в уезді Стародубовскомъ межи селами Курковичами, Понуровкою и 
Демянками будучи з грунтами и всякими угодиями, якъ в купчомъ записі 
виражено до того футора приналежними, а особливе млинъ о двох колах 
мучних и дві валні о пяти колах валюшових, о шести колах просяних, другий 
купчій запись на том же майстрату от Федора Мазуренка, рудника Вепринского 
наполовину рудні Вепринской з двором и инъними до тоей рудні вепринской 
приналежитостями виданній, которую прикупилъ онъ панъ Миклашевскій до 
половини давней своей рудні, якую самъ з фундаменту заводилъ з в о л і и 
позволения нашего; третій купчій запись на уряді ратуши Зауровского от 
Семена Висоцкого, товариша сотн і Зауровской, на футоръ свой в слободци на 
Лашиновци стоячій, з полями пахатними, гаями и сін ож атм и  на вічную  
продажу даниій зо млииомъ в едномъ к о л і мучномъ на реці В орл і пол тим же 
футоромъ стоячимъ, и на помененную слободку Калашиновку, поневажъ оная 
на кгрунтах преречоного продавци Семена есть осажена; четвертій купчій

а Далі в тексті дописано: На подлінномт тако.
6 Праворуч нижче підпису в колі написано: М істо печати.
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записі на футор у Агафии Сидорихи, при уряді Зауровскомъ, купленній под 
селом ъ Землянкою  будучий то ж ъ  зо вс ім и  угодями, полями, лисами, 
сіножатми и млиномъ вешнякомъ под селомъ Чарторіею на ричці стоячимъ, 
о едномъ к о л і мучномъ; пятий купчій запись на млинъ-вешнякъ на ричци под 
футоромъ поблизъ села Землянки стоячим, Ураиди козака жителя Зауровского 
купленній, на якие то свой купленние футори, крунта, млина половину, рудні 
к своей половине прикупленой, и на слободку Калашиновку и на людей у 
футора Антонова Ложка мешкаючих, просилъ насъ онъ панъ Миклашевскій о 
потвержателній напгь універсалу теди мы, відаючи его, пана Миклашевского, 
якъ за антицесоровъ наших, такъ за нас, гетмана, значние и вирние в Войску 
Запорожскомъ къ монаршому его царского пресвітлого величества престолу 
намъ, гетманови и отчизні на високих урядах енералских и полковницких 
зостаючи ронение праци и прислуги, принявши ласкаве занесенное его про
шение, велілисмо видати з канцелярій войсковой сей нашь універсаль -  чрезъ 
которій яко вишпоменение футори Антонов Ложокъ з людми тамо осілими и 
в слободці Калашиновци будучій з тоею ж ъ слободкою Калашиновкою и всими 
до них приналежними кгрунтами и угодями, и третій у Агафій купленній, 
также млини, валні и рудні ствержаемъ, позволяючи всіми тіми кгрунтами, 
млинами, валнями и руднею влад іти  и всякие з них приходячие пожитки 
отбирати и якъ хотя оними диспоновати к лучшой своей вьігоді и пожиткові, 
якъ ему самому и потомкам его, а от людей ведле футора Онтонова Ложка 
осіли х и в слободці Колашиневци будучих, всякую належитую повинности 
работизну отбирати, відаючи прето о таковой виразной вол і нашой абы нихто 
з старшини и черни полку Ніжинского и полку Стародубовского в спокойномъ 
владіш о помененними футорами, кгрунтами, млинами и руднею и в отбираню 
з них всяких приходячих пожитков, от людей слободки Калашиновки и у 
футора Антонова Ложка осілих, обыкълих повинос гей и послушенства жадной 
наименшой не смили и не важилися чинити кривди, утиску и перешкоди, пилно 
варуемъ и приказуемъ.

Данъ въ табори, июля 13 под Паволочю, року 1704а.
Звишъменованной гетманъ и кавалеръ рукою власною6.
Свидетелствовали:
С подлиннымъ читал вахмистръ Аліксий Ноярков.
Таковъ подлінний універсаль по засвідітелствованию откомисій гвардій 

прапорщика Семена Миклашевского прикажчикъ 1ванъ Мирановскій.
ЦДІАК України. -  Ф. 57. -  Оп. 1. -  Спр. 123. -  Арк. 231 -232. Копія.

а Далі в тексті дописано: В подлінномь подпись тако.
6 Праворуч від підпису в колі написано: М істо печати.
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1704, серпня 10. Табір на Вчорашньому. -  
Універсал Івана Мазепи значному військовому товаришеві 
Михайлові Миклашевському на села, землі, млини і ліси 

в Стародубівському полку

Пресвітлійшаго и державііійшаго великого государя нашего его царского 
велячества Войска Запорожского гетманъ и славного чина святого апостола 
Андрея кавалер 1оанъ Мазепа.

Всей старшин^ и черні Войска его царского пресвітлого велячества 
Запорожского, а особливе пану полковникові Стародубовскому, старш ині 
полковой, сотникові полковому зъ товариствомъ, и войтові тамошнему зо всіми 
его царского пресвітлого велячества майстратомъ и посполитими людми, и 
кождому, кому колвекъ о том в ід ат  належит тепер и в потомние часи, сим 
ун'Ьверсаломъ нашим ознаймуемъ. ижъ міючи з ласки нашой гетманской и 
войсковой, за значніе и вірніе свои ку монаршому его царского пресвітлого 
велячества престолу прислуги, въ Войску Запорожскомъ за нас, гетмана, и 
антецессоров наших значне на високих войскових зостаючи урядах роненные, 
панъ Михайло Миклашевский, значный Войска Запорожского товариш, наданные 
от нас въ вічистую поссесию себі села, так нашими уневерсалами прикритіе, яко 
и монаршими его царского пресвітлого велячества грамотами потверженніе, в 
полку Стародубовскомъ будучіе, именно: село Нижное, село Демянки, село 
Понуровку, Картушин, слободка Приваловка, село Каменка, якіе то наши 
універсали чрез ніякие тамо трафунокъ страчены зостали, на которіе тепер 
въновъ просил нас онъ, панъ Миклашевский, о виданье на тые его давние села и 
грамотами монаршими потверженіе, нашего гетманского універсалу, такъже на 
купленіе и своим коштомъ заведенніе кгрунта, а особливе на млины, на которие 
и записи правние у себе м іеть, именно: на млини о чотирох каменях з ступниками 
на р іч ц і Ц и тв і въ с е л і  Нижнемъ, на двохъ греблях своим кош том зъ  
фундаменту занятихъ, построенные; третый млинъ-вешняк о едном к о л і 
мучномъ под тим же селом Нижним, на речці Істровці, тож своим коштомъ зъ 
фундаменту заведенный; четвертий млин въ сел і Понуровці вешнякъ, объ едном 
колі на речці Ревні будучій; пя гий въ сел і Демянках о двох колах мучнихъ з 
ступникомъ на той же р іч ц і Ревні, куплею обидва набитіе; шестой млин о двохъ 
колах мучнихъ зъ ступникомъ валюшовим на реці Росусі своим коштомъ на 
занятой зъ фундаменту греблі построенный, зъ гаемъ до греблі заведеннимъ; 
семий млынъ о двохъ колах мучних з валюш ами на речці Деся гусі и футор при 
том же млині, Десятуха прозиваемий, купленные, зъ гаемъ, полями пахатними, 
и сіножатми, и інньїми угодіями, якъ въ купчом записі вираженно; под самим 
городом Стародубомъ два млины на р іч ц і Бабинці, еденъ о двохъ колах мучних 
на греблі купленной, другой млинъ объ едном кол і мучномъ, на греблі занятый; 
два млины въ сотні своим коштомъ занятый; два млины въ сотні Мглинской, 
еденъ под городом Мглиномъ на р іч ц і Судинці о двохъ колахъ , а другий въ 
селі Л опазні на р іч ц і  Лопазенці о едном к о л і мучномъ, купленные; и на
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фу гор, под городомъ Стародубомъ стоячій, прозиваемий Березовщина зъ 
прикупленными до его кгрунтами, як то: гаями, полями пахатними, сіножатми 
и всякіми угодями, въ купчомъ записі вираженными; що все аби універсаломт 
нашимъ било прикрито, просилъ нас. Теди ми, гетманъ, принявши ласкаве его 
пана Миклашевского занесенное прошеніе, а відаючи гое, же через килка літ 
онъ, за вірние свои въ Войску Запорожскомъ роненные здавна працы, помененные 
села въ своемъ держит владаній, по монаршихъ грамотахъ и наших гетманскихъ 
у н іверсалахт, якіе страчены, велілисм о тепер въновъ видати ему, пану 
Миклашевскому, сей нашъ ун іверсалу  через которій вишвираженные села, 
млины своимъ коштомъ занятіе, и куплею набитие, ф у то р і Березовщину и 
другій, прозиваемый Десятуха, зо всіми кгрунтами, сінож атм и и угодями 
всякими до них приналежными, ствержаемъ, позволяючи як тые в с і села в 
своемъ заведованю и подданстві держати і всякіе зъ ных от посполитих людей 
пожитки и роботизны отбирати, также млинами, своимъ коштомъ на занятихъ 
греблях построенными, и купленими, футорами, кгрунтами и всякими угодями 
владіти і як хотя оними диспоновати ко мучной своей вигоді и пожитков^. 
Відаючи прето о таковой виразной волі нашой, аби нихто з старшины и черні ему 
пану Миклашевскому в владінія тих селъ и отбираню от посполитыхъ людей 
роботизнъ и обиклихъ подачей, также млиновъ, футоровъ и всяких заводовъ и в 
спокойномъ заживаню з нихъ всякихъ пожитковъ приходячихъ, жадной 
найменшой не смелъ и не важился чинити кривди и перешкоди, пилно варуемъ и 
приказуемъ, Войты зас в тихъ вишвираженнихъ селахъ зо всіми посполитими 
людми маютъ вшелякую ему, пану Миклашевскому, яко державци своєму, 
отдавати послушенство; тилко войсковие люде, въ тих селах мешкаючие, мают 
при козацкой своей волности заховали бити.

Данъ в таборі на Вчерашномъ, августа 10 дня, року 1704.
Звишменованный гетман и кавалеръ рукою власною.
Іван Мазепа3.
ЦДІАК України. -  Ф. 51. -  Оп. 1. -  Спр. 5. -  Арк. 1-2. Копія пошкоджена.
Там само. -  Ф. 1235.-О п. 1 .-С пр. 1250.-А рк. 109-113. Копія.
Там само. -  Ф. КМФ -  7. -  Оп. 2. -  Спр. 31. -  Арк. 219. Мікрокопія.
РДАДА. -  Ф. 248.-О п. 1 .-С п р . 1813.-А рк. 219. Копія.
О п у б л і к о в а н о : Генеральне слідство про маєтності Стародубського полку // Український 

архів.-Т . 1 .-С . 177-178.

№ 4 0 8
1704, жовтня 6. Обоз під Любаром. -  

Універсал Івана Мазепи товаришеві Стародубівського 
полку Семенові Колецькому про підтвердження наданих 
йому полковником 10 чоловік тяглих у  селі Михайлівні

Его царского пресвітлого  величества Войска Запорозского гетман и 
кавалер Иоанн Мазепа.

а Праворуч від підпису в колі дописано: М істо  печати войсковой.
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Его царского п р есв ітл о го  [величества] Войска Запорозского пану 
полковнику стародубовскому зо всею тамошнею старшиною, а особливо 
сотникові бакланскому, тут же и пану Івану Белозерскому, дозорци наших 
почеповских писанием нашим ознаймуем, иж просил нас, гетмана, пан Семен 
Колецкий, товариш полку Стародубовского обыватель погарский, чрез свою 
супліку, абысмо ствердил ему у н іверсал о м  нашим от пана М ихайла 
Миклашевского за полковництва его стародубовского в с е л і Михайловці в 
сотні Бакланской обрітаючогося человіка десят тяглых людей ку спартю его 
домовстве наданных, зачим ми, видячи его, Семена в Войску Запорожском 
ронячие заслуги, и впред оного до их заохочуючи, давши в себе прошению его 
місце ствержаем ему тие человіка десять, симъ універсалом ь нашимъ и 
позволяемъ оных в зуполном владінии меючи всякие з них отберати пожитки 
и повинности, в яком владению тых людей и в заживаню  з ных всяких 
належитостей, абы ему Семену, нихто з старших и менших жадной найменшой 
неважился чинити трудности и перешкоды.

Данъ в обозі под Любаром, октября 6, року 1704а.
Звышменований гетман и кавалер, рукою власною.
ІР НБУВ. -  Ф. I, 58251 (Лаз. 62/2. -  Арк. 314).

№ 4 0 9
1704, жовтня 12. Під Паволоччю. -  

Універсал Івана Мазепи, стародубівському полковому 
судді і наказному полковникові Якову Завадовському 

на заняття греблі в урочищі Іранковичі, 
побудову млина та осадження слобідки

Его царского пресвітлого величества Войска Запорожского гетманъ и 
кавалеръ Иоанъ Мазепа.

Всей старш ині и черні Войска его царского пресвітлого  величества 
Запорожского Стародубовского полку, міщанамт и всім т посполитим того жъ 
полку обывателемъ и всімт>, кому бы колвекъ о томъ видати надлежало, симъ 
універсалньїмь писаньем нашимъ ознаймуемъ, ижъ показовалъ намъ, 
гетманови, панъ Яковъ Завадовскій549, судія полковій и геперишний полковникъ 
иаказный стародубовскій, данний ему листь от пана Михайла Миклашевского, 
полковника бывшего стародубовского, на занятье г р е б л і на урочищи 
прозиваемомъ Ира//ковичи на сиромъ корені на реці Е лн і в сотні Мглинской 
будучой и на построенье млина, так же и на осаженье на томъ же урочищи 
слободки при волной пущи и просилъ пасъ о подтвержателпий універсале Мы 
теды, гетманъ, принявши тое его прошепіе за слушное, а до того взираючи на 
значній и працовитій его не от теперъ в Войску Запорожскомъ роненый услуги, 
видаемъ сей нашъ ун іверсалу  ствержаючи онымъ тотъ позволителній пана

а Далі в тексті дописано: В подлинном подписано.
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М иклаш евского з уряду полковництва там ош него вощанный листъ и 
позволяючи такъ на той занятой гребл і построеннимъ млинкомъ владіти и 
приходячіе з оного розміровие и инние пожитки отбирати, яко и осаженными 
там же людми завидовати и всякіе належачіе от них повинности, послушенства 
отбырати, видаючи прето о сей виразной в о л і нашой, каждый з старшины и 
черні на нея никто абы ему, пану Якову Завадовскому владенью тими млиномъ 
и слободкою  и в отбираню з млина приходовъ р о зм іро ви х  и от людей 
повинностей и послушенствъ, не см^лъ и не важился наименшой перепоны и 
утиску чинити, грозно приказую.

Данъ под Паволочью, октобра 12, року 1704а.
Звышъменованный гетманъ, рукою власною6.
Свидетелствовал
Карнет 1ванъ Ващинский
С подленнимъ читал полковой канцелярист Григорій Ицков.
Таков подлінній універсалт по засвідітелствованию откоммисій принялъ 

находячійся при писменних комис. смотреня свободних маетностей ділах Яков 
Біларовскій.

ЦДІАК. -  Ф. 57. -  Оп. 1. -  Спр. 100. -  Арк. 769. Копія.
Там само. -  Ф. 51. -  Оп. 3. -  Спр. 2788. -  Арк. 4зв. Копія з заголовком: Копія универсалу.

№ 4 1 0
1704, листопада, 6. Батурин. -  

Універсал Івана Мазепи вдові Олені Борохович 
на села Лютенка, Бирки, Соколівка і Загрунівка

Его царского пресвітлійш ого величества Войска Запорожского гетманъ и 
кавалеръ 1оаннъ Мазепа.

Вамъ, в с ім ь  посполитимъ обивателемъ лютенскимъ, борковскимъ, 
сакаловскимъ и загруновскимъ, симъ універсалнимь нашимъ ознаямуемъ, ижъ 
якъ, небожчикъ славной памяти панъ Михайло Бороховичъ, полковникъ 
гадяцкій, респектомъ заслугъ своихъ Лютенкою550, Борками551, Соколовкою552 
и Загруновкою 553 в л а д іл ь  и подданскую зъ васъ, жителей тамошнихъ, 
отбиралъ повинность и послушенство, такъ и по смерти его, пана Михаила 
Бороховича, респектуючи на тие ж ъ его значне въ Войску Запорожскомъ 
роненніе праци и услуги, вижей вираженніе маетности при малжанце его панеи 
Е л е н і Михайловой Бороховичевой, полковниковой гадяцкой, заховуед/, 
позволяючи вами, посполитими людми владіти  по прежному, ви прето, всі 
мененнихъ маетностей посполитіе обивателя, відаючи о такой вол і нашой, 
абысте ей, паней Бороховичевой, зъ  меншимъ сыномъ ей, при ней же 
мешкаючомъ, подданскую обиклую отдавали повинность и послушенство и

а Далі в тексті дописано: Вь подлінном подпись.
6 Після підпису в колі написано: М істо пенати.
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всякіе роботизни по прежнему отправовали о тое вамъ пилно и срого сымъ 
нашимъ ун'Ьверсаломъ приказуемъ.

Данъ въ Батурині наября 6 дня, року 1704.

Звишменованній гетманъ, рукою власноюа.
РДАДА. -  Ф. 248. -  Оп. 1. -  Спр. 1809. -  Арк. 229зв. Копія.
ЦДІАК України. -  Ф. КМФ -  7. -  Оп. 2. -  Спр. 10. -  Арк. 229зв. Мікрокопія. 
Опубліковано : Генеральное следствие о маетностях Гадяцкого полка. -  С. 35.

№ 4 1 1

1704, листопада 10. Батурин. -  
Універсал Івана Мазепи судді Стародубівського полку 

Якову Завадовському на село Дахновичі

П ресвітлійш ого и держ авнійш ого великого государя его царского 
величества Войска гапорожского гетман и славного чину святого апостола 
Андрея кавалер 1оанъ Магепа.

Вс'Ьмъ обецъ в кождому гособна, кому бы колвекъ, тилко о томъ видати 
належало, а меновите всему старшому и меншому Войска его царского 
пресвітлого величества 2апорожского полку Стародубовского товариству и 
всімь посполитим того  ж  полку обивателем ъ сим нашим ознаймуем 
універсаломь, ижъ ми, гетманъ и кавалеръ, еще першихъ роковъ по обнатю на 
себе рейментарской над краем Малороссшскимъ власти, надалисмо пану Якову 
гавадовскому, судій полку Стародубовского и полковникови на сей часъ 
наказному тамошнему, респектуючи на его гначни щирей вірне в Войску 
гапорожскомъ роненніе и ронячіеся праци и услуги село Дохновичи554 въ 
совершенное владініе; якое наданне же до сихъ часъ для певънихъ причинъ 
гетманским нашим не змоцнилисмо оуніверсалним потверженнем. Теди тепер 
по прошенію его пана 7авадовского казалисмо ъ канцелярій войсковой наигь сей 
видати оун^версалъ, которим яко тое давное наше наданне стверж аемъ, 
позволяючи по прежному мененнимъ селом Дохновичами и людми тамошними 
тяглими владіти и пожитки обикліи отбирати, такъ абы н іхто  ъ старших и 
меншихъ войсковихъ и посполитихъ людей въ том ему не важился чинити 
перепони, а особливе абы войтъ ъ посполитими людми дохновицкій надлежитую 
подданскую ему, пану 7авадовскому, отдавали повинность и послушенство, о тое 
повагою сего ж  оуніверсалу нашего варуемъ и владгою нашею рейментарскою 
приказуемъ.

Данъ въ Батурині ноевр. 10, року 1704* 6.
7вишменованній гетманъ и кавалер, рукою власною.

а Праворуч від підпису в колі написано: М істо  печати рейментарской.
6 У копії дописано: В подлинном подписано.
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РДАДА. -  Ф. 248.-О п. І .-С п р . 1813.-А рк. 197. Копія.
ЦДІАК України. -  Ф. 57. -  Оп. 3. -  Спр. 2788. -  Арк. 4. Копія з датою 20 листопада.
Там само. -  Ф. 57. -  Оп. 1. -  Спр. 81. -  Арк. 211. Копія з датою 20 листопада.
Там само -  Ф. КМФ -  7. -  Оп. 2. -  Спр. 31. -  Арк. 197. Мікрокопія.
ІРНБУВ. -  Ф. X, 11439; 11440. Копія з редакційними відмінами.
О п уб л і к ова но :  Генеральне слідство про маєтності Стародубського полку // Український 

ар х ів .-Т . 1 .- С . 155-156.

№ 4 1 2
1704, листопада 10. Батурин. -  

Універсал Івана Мазепи вдові Олені Бороховичевій 
про взяття її з родичами під гетьманську оборону 

і затвердження за нею маєтків чоловіка

П р есв ітл ій ш о го  и держ авній ш ого великого государя его царского 
пресвітлого величества Войска Запорозского гетманъ и славнаго чина святаго 
апостола Андрея каваллер loa// Мазепа.

Всей старш и ні и черні Войска его царского пресвітлого величества 
Запорозского, особливе впред быти маючому пану полковникові гадяцкому зо 
всею старшиною полковою, п. господареві замку нашего Гадяцкого, сотиикомъ, 
атамані и всему старшому и меншому товарист ву, также вой гамъ, мещаиамъ и 
ВСІ А/ посполитимъ того полку обывателял/ъ и кождому, кому колвекъ о томъ 
відати належало, сымъ універсаломь нашимъ ознаймуемъ, ижъ яко за живота 
зейшлого в Богу небожчика пана Михайла Боруховича, полковника гадяцкого, 
ввесъ домъ его былъ откритій нашою гетманскою протекцією, поневаж онъ зъ 
молодих л і  гъ въ Войску его царского пресвітлого величества Запорозскомъ 
щире и раділе л но всегда належитіе отправовалъ услуги, якъ его повинносгему 
указовала и во всемъ монаршому престолу, антецессоромъ нашимъ бывшимъ 
гетманом пайбарзій намъ, гетмаиові, былъ зичливъ; такъ и тепер по смерти 
оного, тотъ  же его домъ и овдовілую  его жену пан ію  Елену Ивановну 
Михайлову Бороховичеву зъ синами, затями и всіми имъ кревними беремо въ 
особливую нашу гетъманскую оборону, респектомъ небожчиковскихъ в Войску 
Запорозскомъ значне ронеиних услугъ, заховуючи их при всякомъ межи людми 
в посідіняхщ  почитаній и пошанованю и заступаючи од судовъ -  полкового и 
иннихъ, ибо хочъ хто когда буде иміти до онихъ якій претенсіи, то не повиненъ 
будетъ нихто до суду полкового или іного якого их потягати, також де и судій 
оный ихъ судити, но всякъ до насъ, гетмана, албо до суду нашего войскового 
Енералного, перед которымъ всякому укривжоному з виннихъ учинена 
справедливостбудетъ, аппеліовати маетъ; гут же вс і добра небожчиковскіи, то 
есть маетности од насъ наданній, грамотами монаршими и універсалами 
нашими, обварованніи, млини на гребляхъ псіолских, Будиской и Лютенской, 
на грунскихъ Вишшой Борковской и Романовской стоячій, гай зъ лісами и 
лугами, до оныхъ гребелъ належачими и інніи л іси , поля пахатаый, рабочіи, 
сінній покоси, степы, хуторі, л овл і рибный и всякія угодъя, куплею набьітій, 
изъ давных часов позайманній, такъже дворъ Михаяловскій съ фолъваркол/ъ,
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гаемъ и полемъ пахатним ъ, зъ  ведом а наш его, за долги взятій , сымъ 
універсаломь нашимъ ствержаючи, позволяемъ ей, панеи Е л є н Є ІвановнЄ 
Михайловой Боруховичевой, якъ маетностями одъ насъ наданними, завідовати 
и належитіе послушенства и повинности од посполитих людей отбирати, такъ 
млинами, на предъреченных реках и гребляхъ стоячими, гаями, лесами, лугами, 
до гребель приналежними и особь на розни* м'Ьстцах будучими, полями 
робичими, сонными покосами, степами, ловлями рибними и інними угодіями, 
куплею чрезъ преставлшогося небожчика мужа ей набутими и позайманными, 
хуторами построенными и вишь помененнымъ Михайловскимъ дворомь зъ 
фольваркомъ, гаемъ и полем владЪти и всякій зъ онихъ приходячій користи 
одбирати и пожитковати, якъ ся ей подобает. В'Ъдаючи теди о сей виразной волЄ 
нашой, кождый зъ старшини и чернЄ и нашъ господарь Гадяцкого замку абы не 
сміли и не важилися тоей вишшевираженной вол і нашой нЄ в чомъ нарушати 
и ей, паней ЕлєнЄ Михайловой Бороховичевой зъ д Ьтми въ заведованию 
маелюстями, въ отбиранию  о т  посполигихъ людей повинностей и 
послушенствъ и въ спокойномъ владіш о всЄми, тутъ же вишше писанними 
добрами и угодіями найменшой кривды, перешкоди чинити и вносити 
трудности, пилно варуемъ и под особливою неласкою нашею приказуемъ.

Данъ в Батурине, ноября 10 дня, року 1704.
Звишьменованній гетман и кавалер, рукою власною.
ЦДІАК. -  Ф. 5 1 .-  Оп. 3. -  Спр. 1400. -  Арк. 9. Копія.
Там само. -  Ф. КМФ. 7. -  Оп. 2. -  Спр. 12. -  Арк. 228-229. Мікрокопія.
РДАДА. -  Ф. 248. -  Оп. 1. -  Спр. 1809. -  Арк. 228-229. Копія з поміткою: К симъ копіям 

универсалов с подлипними до вТрност сходства з подлипиими крепостями.
Опубл іковано:  Генеральное следствие о маетностях Гадяцкого полка. -  С. 34-35.

№ 4 1 3
1704, листопада 12. Батурин. -  

Універсал Івана Мазепи знатному військовому товаришеві 
Якову Лизогубу на сіножать Пчирськ

Его царского пресвЄтлого величества Войска Запорозкого гетманъ и 
кавалеръ Иоанъ Мазепа.

Пану полковников і  чернЄговскому з старшиною полковою, сотникомъ, 
атамановЄ городовому, войтовЄ з магистратомъ, а особливе п. сотниковЄ 
вибелекому ЗО ВСІМИ войсковими и посполитими тоей сотн і  обивателями и кому 
би колвек о тол/ відати надлежало, симъ нашимъ унЄверсальішл/ писаниемъ 
ознаймуемъ, ижъ просилъ пасъ, гетмана, панъ Яковъ Лизогубъ, знатний 
товаришъ войскови о подтверженію сЄножатЄ, прозиваемой Пчирськ, на лузЄ 
Вибелскомъ лежачой по закопъ блаженой памяти деда его, пану Якову 
ЛизогубовЄ, полковниковЄ черниговскому нами рейтерамъ Малороссіи надана, 
а тестаментомъ его небожчика, родича пана Ефима, Еф им а3 Лизогуба,

аТак у тексті.
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полковника черниговского ж  в сукцесию себі лекгованой. Теди ми респектомъ 
служби и праце Войску Запорозскомъ ронячихся, до которих его впредъ 
заохочуемъ, не хотячи од того наданя више мененой сін ож аті небожчикові его 
д ід о в і пана Якова Лизогуба отдалите, ствержаемъ симъ нашимъ універсаломт 
више реченую сін ож ат Пчирськъ, позволяючи оною в потомніе часи владіти и 
по закопъ пож итковати спокойне, зачимъ м іти  хочемъ и реиментарско 
приказуемъ, аби самъ панъ полковникъ Черниговский з старшиною полковою 
и н іхто  з старших и менших войскових и посполитих полку Черниговского 
жителем ему, пану Якову Лизогубові, в владінію мененой с ін о ж ат і Пчирсъ по 
закопъ жадной найменшой не с м іл  и не важился чинити шкоди и задавати 
трудности.

Дань в Батурині ноевр[іа] 12 д., року 1704.
Звишъменований гетманъ, рукою власноюа.
ЦДІАК. -  Ф. 57. -  Оп. 1. -  Спр. 17. -  Арк. 486. Копія.

№ 4 1 4
1704, листопада 20. Батурин. -  

Універсал Івана Мазепи значному товаришеві 
Стародубівського полку Гордієві Насикевичу 

з дозволом зайняти греблю і побудувати млин

Его царского п ресвітлого  величества Войска Запорозкого гетманъ и 
кавалеръ 1оанъ Мазепа.

В с ім т , кому бы тилко колвекъ о томъ видати належ ало, а меновите 
старшимъ и меншимъ войсковимъ и посполитимъ полку Стародубовского 
обывателемъ симъ нашимъ ознаймуемъ універсалом, ижъ просилъ насъ панъ 
Гордій Н асікевичт, товаришъ значній полку Стародубовского и дозорца 
буднихъ заводовъ нашихъ, черезъ супліку свою, абысмо ему на р іч ц і Паконі 
позволили греблю занята и по си л і воды -  млинъ на оной построите, тако ж и 
в хатах будныхъ людей посторонних, жебы оные хата не пустовали, для вспартя 
господарства его осадити и пожню, зовемую Нежичи и безъгуме до буды 
прилеглое и кгрунтъ прозиваемій Ледное никому непенній і ни в чомъ не 
заведеній ему въ своемъ м іти  владінію, якому его пана Носикевича прошенію, 
респектуючи на его вірпіе в Войску Запороскомъ ронячійся праци і намъ, 
гетману, щиріе услуги, давши мы у себе містце, позволяема ему якъ в хатахъ 
будных людей з заграницы приходячихъ для своей корысти осадити и ними 
також ъ и кгрунтами, то есть пожнею, Нежычами, и безъ гумемъ до буды 
прилеглимъ и кгрунтамъ, зовемимъ Ледное, владіти такъ на р іч ц і Паконі 
гребню занята і млинъ построити и пожитки з него приходячіе на свой 
оборочати пожитокъ, былебы о т т о г о  занятя гр еб л і людемъ в кгрунтах 
околичних не было кривды и шкоды, в чомъ даемъ ему, пану Носикевичу, абы

а Під підписом у колі написано: М істо  печаті.
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нихто зъ старшого и меншого товариства и посполитихъ людей не важился 
чинити трудности и перешкоды, варуемъ и приказуемъ.

Данъ в Батурині 20 ноеврія, року 1704а.
Гетманъ 1оанъ Мазепа і ковалеръ, рукою власною6.
Свидетелствовал корнетъ 1ванъ Ващинскій
1767 году октябра 24 д. таковъ подлинной универсалъ по засвидітел- 

ствованію от коммисій принял бунчуковий товаришъ Данила Ширай.
ІРНБУВ.-Ф. X, 11439; 11440. Копії.
ЦДІАК. -  Ф. 57. -  Оп. 1 .-С пр. 121. -А рк. 599. Копія.

№ 4 1 5

1704, листопада 21. Батурин. -  
Універсал Івана Мазепи полтавському 

полковникові Іванові Левенцю 
на село Нижні Млини

П ресвітлійш ого и держ авній ш ого великого государя его царского 
священнійшого величества Войска Запорожского гетманъ и славного чину 
святого апостола Андрея кавалер 1оанъ Мазепа.

Всім ь вобецъ и кож дому зособна, кому би колвекъ о том ъ видати 
належало тепер и в потомніе часы будучимъ всякого чину и достоинства 
людемъ, особливе Войска его царского пресвітлого величества Запорожского 
старшому и меншому полку Полтавского товариству и всему тамошнему 
началному и подначалному посполству народові симъ універсалним писаннемъ 
нашим ознаймуемъ, ижъ просилъ нас панъ 1ванъ Левенецъ, полковникъ 
полтавский, о наданне с е б і села Нижних Млиновъ в у й зд і П олтавском 
лежачого. Мы теды, гетманъ, міючи особливим нашъ респектъ на значные в 
Войску Запорожском не тилко отчески, лечъ и его самого пана Івана Левенца, 
полковника полтавского, такъ през урядъ полковничий роненніе, яко и на 
самомъ томъ уряді отважне без пощадінія здоровя ронячіеся услуги и праци 
военніе, надаемъ ему в поссесію моцъ владзу и державу помянутое село Нижніе 
Млини з всіми до него здавна приналежитими угодіями, млинами, лісами, 
полями и сіножатми, позволяючи оному тимъ селомъ владіти, послушенство 
и повинности належніе о т  людей тамошних посполитих, а з млиновъ, з 
кгрунтовъ и з всяких до него прислушающих угодій користи, пожитки и 
приходи отбирати без жадной найменшо// от  старш ого и меншого полку 
Полтавского товариству и посполитого народу переш коди, шкоди, 
долегливости и перенегабаня войть зась тамошнего села Нижних Млиновъ зо 
всіми посполитими (опрочъ козаковъ), абы ему, пану Левенцеві, полковникові

а Далі в тексті дописано: На подлинномт> подпись тако.
6 Праворуч нижче підпису в колі написано: М істо печати реиментарской.
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полтавскому належитое отдавати послушенство и обиклие повинности повагою 
сего універсалу нашого приказуєм.

В Батурині, року 1704, ноеврія 21 дня.
7вишъменованний гетман и кавалер рукою власноюа.
РДАДА. -  Ф. 248. -  Оп. 1. -  Спр. 1809. -  Арк. 41, 41 зв. Копія.
ЦДІАК України. -  Ф. КМФ -  7. -  Оп. 2. -  Спр. 8. -  Арк. 41, 41 зв. Мікрокопія.
Там само. -  Ф. 51. -  Оп. 3. -  Спр. 1456. -  Арк. 15. Копія з датою 4 листопада.
Справа має такий заголовок: Д іло по доношенїю полковника полтавского Івана Левенця с 

прошенямъ подтвердителного универсала на маетности, на мелници и на прочие угодія. 1728 
году, юня 16. [Арк. 13]. Прошеніє [Арк. 14].

№ 4 1 6
1704, грудня 17. Батурин. -  

Універсал Івана Мазепи лохвицькому протопопові 
Петрові Івановичу на село Степуки

Пресвітлейшого и державніш аго великого государя нашего его царского 
величества Войска Запорожского гетман славнаго чина святого апостола 
Андрея кавалер Іоань Мазепа.

Пану полковнику Войска его царского пресвітлого величества Запорожского 
лубенскому, старш и н і полковой, сотникомъ, а особливе пану сотникови 
лохвицкому зъ товариствомъ, и войтови зъ посполством, и кождому, кому колвекъ 
о томъ відати надлежить, ознаймуемъ, іж ь якъ небожчику пречестному отцу 
Петру Івановичу, протопопі лохвицкому, за живота его позволилисмо были селомъ 
Степуками555 владіти и всякый подданскій належитій ку пожиткови своему 
повинности отбирати, такъ и малжонце его тепер уже по смерти его симъ 
універсаломь нашимъ ствержаемъ, позволяючи попрежному село тое Степуки въ 
своем завідованьню и владінію міти и у посполитихъ людей обыклую подданскую 
повинност отбырати, въ чом ей абы нихто старшихъ и меншихъ войскових и 
посполитихъ людей жадной не важился чинити трудности и перешкоди варуемъ 
и приказуемъ. А тут же докладаєм и тое, ижъ якъ она поосталася по небожчику 
отцу протопопі Лохвицкому вдова, ближ ш ая ест въ своемъ с е л і арендою 
завідовата, такъ ей всегда позволяемъ за отложенъемъ, ведлугъ слушности сумми 
до скарбу войскового належной, оную въ своемъ держаню и завідованню міти; що 
все абы ведлугъ сей виразной вол і нашой чинылося повторе и подесяте сымъ 
yнiвepcaлoмъ нашимъ варуемъ и приказуемъ.

Данъ в Батурині, декамврія 17, року 1704.
Звышъменованный гетман, кавалер, рукою власною* 6.
ЦДІАК України. -  Ф. 1235. -  Оп. 1. -  Спр. 1252. -  Арк. 102-104. Копія.
Там само. Ф. КМФ -  7. -  Оп. 2. -  Спр. 11 .- Арк. 214. Мікрокопія.
РД АД А.-Ф. 248.-О п. 1 .-С пр. 1810.-А рк. 214. Копія.
О п у б л і к о в а н о : Генеральне слідство про маєтності Лубенського полку // Український 

архів. -  Т. 4. -  С. 143-144.

а Праворуч від підпису дописано: М істо  печати рейментарской.
6 У копії дописано: М істо  печати рейментарской.
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1705 рік

№ 4 1 7

1705, лютого 21. Ямпіль. -  
Універсал Івана Мазепи, виданий Спаській 
Стародубівській церкві замість втраченого 
за Брюховецького, яким підтверджується 
право володіння млином у  селі Новосілки 

Стародубівського повіту, що на річці Човпня

Его царского пресвітлого величества Войска Запорозского гетманъ и 
кавалеръ Іоань Мазепа.

Ознаймуемъ симъ нашимъ універсалом!*, кому колвекъ о томъ відати  
надлежит, а особливе Войска его царского пресвітлого величества Запо
розского полковникови стародубовскому, старш ині полковой, сотникови 
полковому стародубовскому, атаманови городовому тамошнему з товариством, 
тутъ же войтови зо всім 'ь его царского величества м айстратом старо- 
дубовскимъ и посполитими людми, ижъ су п л ік овал ь до насъ п. Микита 
Потаповичъ, бурмистръ и Карпъ Египецъ, лавникъ ратуша стародубовского, 
порохняне и ктитори церкви всемислостивого Спаса, прекладаючи въ оной тое 
же еще от гетмана Бруховецкого надано на церковъ Спаскую и староду- 
бовскую млинъ о двохъ колахъ будучай в с е л і Новосюлкахъ уйзду старо
дубовского на ричци Ч овпиі стоячий и універсалом его утверждено было, 
якій млинъ безъ отмини отто го  наданя на помененую церковъ идетъ, тилко 
унЪверсалъ под часъ пожежи от Бруховецкого даній згорилъ и просили насъ 
оподтвержденій нашъ на тот млинъ ун іверсалу жебы по прежнему розмири 
зътого млина на помеченную церковъ ишли. Теды мы, гетман, яко слушно, до 
насъ занесенное ктиторовъ тоей церкви прошеніе принявши, веліли см о 
выдати зъ канцелярій войсковой сей нашъ у н іверсалу  черезъ которій, яко 
зътвержаемъ то т  млинъ, позволяючи зъ оного по прежнему розмировые 
приходи отбырати частку войсковую и оборочати оніе на потребы церковніе 
всемилостивого Спаса, такъ пилно варуемъ, абы нихто зъ старшини и черни 
в отбираню poзм ipoвиxъ приходовъ зъ того млина на потребы церковніе 
жадной найменшой не чииилъ перепони, але всегда безъ отмини, жебы тотъ 
млинъ при помененой церкви по давнему наданню найдовался.
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Звьшгьменовалній гетманъ и кавалеръ, рукою власною6.
Съ подленнимъ читал полковой канцелярист Корний Громов. 
Свидітолствовальї:
Хоружий полковий Григорий Савицкий
Таковъ подленій ун'Ьверсалъ по освідітелствованій от Комисій принялъ 

священикъ Преображенскій Василь Сенюта.
ЦДІАК України. -  Ф. 57. -  Оп. 1. -  Спр. 71. -  Арк. 226. Копія з заголовком: Церкви 

Преображенской № 84.

Данъ въ Ямполі, 21 д. февраля, року 1705а.

№ 4 1 8

1705, лютого 22. Ямпіль. -  
Універсал Івана Мазепи писареві Стародубівського 

магістрату і ктиторові церкви св. Іоанна Предтечі Різдва 
Григорієві Двиновському, яким прилучив до церкви 

музичний цех

П р есв ітл ій ш о го  и держ авнійш ого великого государя его царского 
величества Войска Запорожского гетманъ и славного чина святого апостола 
Андрея кавалер Іоань Мазепа.

ВсЪмъ, кому о томъ видати належит духовного и мирского чина людемъ, 
а меновите пану полковникові Войска его царского пресвітлого величества 
Запорожского стародубовскому з пп. старшиною полковою и вс^мъ старшимъ 
и меншимъ того  полку товариством, такъ  ж е п. войтови тамошнему з 
майстратовими и всіми посполитими людми ознаймуемъ, ижъ доносилъ намъ 
п. Григорій Двиновскій, писар майстрату тамошнего стародубовского, а ктитор 
церкви святого Иоанна Предтечи Рождества Стародубовской же предміской о 
неменших тоей церкви в потребах і скудостях и просилъ абысмо отце музицкій, 
то есть скрипников и цимбалист и дудников прилучили до оной на 
вспомогателство. Мы теды, гетманъ и кавалер, узнавши тую его прозбу 
слушною, а особливе къ розширенію хвалы Божой, знаючи нашу християнскую 
должность, помянутій цех музицкій до тоей церкви святого Иоанна Предтечи 
придаемъ в послуш енство, прилучаючи до них в помочъ и в селахъ 
Стародубовской сотні не ти л ко до города належачих, але и в маетностях чийхъ 
колвек мешкаючих, таковых людей музицких, жебы они всегда до того цеху 
належали, а в подъ сполне з міскими кождій з них по зможности до складки 
давали и судомъ цеховимъ в поточних справахъ судилися. О якой волі нашой 
відаючц аби ніхто з старшини и черні в томъ не былъ спречнимъ, не чинилъ 
жадной перепони и не задавал трудности пилно приказуемъ.

а Далі в тексті дописано: На подленномь тако.
6 Праворуч від підпису в колі написано: Мисто пенати.
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Звишьменованній гетман и кавалеръ, рукою власною* 6.
Таковъ подленной универсал принял каммисій по учиненій свидітелства 

магистрата стародубовского, лавникъ Федоръ Коробовскій.
ЦДІАК України. -  Ф. 57. -  Оп. 1. -  Спр. 71. -  Арк. ЗО. Копія.

Данъ въ Ямполю, февруар. 22 д., року 1705а.

№ 4 1 9
1705, березня 8. Батурин. -  

Універсал Івана Мазепи вдові М арії Іванівні з дітьми 
про підтвердження за нею всіх грунтів, що залишилися 

після чоловіка Якова Дем'яловича,
“до волі і ласки” гетьманської

Его царского пресвітлого величества Войска Запорожского гетманъ и 
кавалеръ Иванъ Мазепа.

Пану сотникові глуховскому зо всім ь тамошнимъ урядомъ войсковимъ и 
посполитимъ и кождому, кому колвекъ о томъ відати належить, симъ нашимъ 
ун'Ьверсалнимъ писанемъ ознаймуемъ, ижъ просила насъ чрезъ супліку свою 
п. Марія Ивановна вдова, по мужу своему, небожчику Якову Демяновичу, 
позосталая з осиротілими дітми небожчиковскими о ствержене тихъ ^рунтовъ, 
якими предъ симъ небожчикъ, мужъ ей, Яковъ Демяновичъ в л а д іл ь  и 
пожитковалъ, и о позволене людей, на тихъ ррунтахъ мешкаючихъ, ку своему 
заживати послушенству. Мы, прето, гетманъ, з певнихъ респектов зхилившися 
на ей прошеніе, яко в с і  тіе Грунта, якими небож чикъ м уж ъ ей Я ковъ 
Демяновичъ влад іль  и пожитковалъ, если оніе суть непенніе и нікому н і в 
чомъ незаведенніе, лечъ правне и власне небожчиковскимъ коштом набитіе, и 
людей, на тихъ кгрунтахъ поселившихся, ствержаемъ, до вол і и ласки нашой, 
в спокойное ей заживане и владініе; такъ варуемъ пил но, абы нихто з старшини 
и черні Войска Запорожского, а особливе панъ сотникъ глуховскій зо всіми 
своими войсковими и посполитими урядовими и радовими людми не см іл ь  и не 
важился в пожиткованю тихъ преречоннихъ ^рунтовъ, на когоріе права, купчіе 
записы и універсалніе наши покріпости мають, ей, пані Якововой и в владінію 
людей, на тихъ ?рунтахъ мешкаючихъ, чинити трудност, перешкоди и 
перенагабаня; о що все повагою сего універсалу нашего и повторе варуемъ и 
владзою нашею рейментарскою приказуемъ.

Данъ в Батурині, марта 8 дня, року 1705в.
Звишьменованній гетманъ, рукою власною.
РДАДА. -  Ф. 248. -  On. 1. -  Спр. 1814. -  Арк. 349 зв. Копія.
ЦДІАК України. -  Ф. КМФ. -  7. -  on. 2. -  Спр. 41. Мікрокопія.
О п убл іко ван о : Генеральное следствие о маетностях Нежинского полка. -  С. 348-349.

а Далі в тексті дописано: В подлином подпис таков.
6 Після підпису в колі написано: М істо  пенати. 
в У тексті дописано: В копій пишеть тако.
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№ 420
1705, березня 14. Батурин. -  

Універсал Івана Мазепи дочці покійного Василя Савича 
АнастасіІ на 20 посполитих, що мають упряж і 10 піших 

у поміч “до ласки войсковоГ до П з матір ’ю палацу 
в Макові, а всі інші посполиті мають бути 

в послушенстві державця Кирилової

П р е св іт л ій ш а го  и д ерж авн іш ого  великого государя его царского 
величества Войска Запорожского гетман и славного чина святого апостола 
Андрея кавалер 1оанъ Мазепа.

В с ім т , кому би колвекъ о томъ в ід ати  надлеж ало, а особливе пану 
со гайкові воронежскому зо всею старшиною, также всімт» обивателемъ села 
Макова556 симъ нашимъ універсалом!, ознаймуемъ, иж респектуючи мы на 
Анастасію, дитину небожчика п. Василія Савича, надаемъ до в о л і и ласки 
нашой войсковой в помочъ до дворца той належного в М акові зостаючого, з 
межи людей посполитих тамошних дватцят человека, упраж маючих, а десят 
человіка піших. А такъ хто от пана сотника глуховского для того д іла туди 
в Маков зъедет, то повиненъ будет согласитися з п. Кириловою того села 
державцею и жадною мірою  людми не бракуючи, и лучших не вибираючи, з 
якого колвекъ конца в томъ с е л і м іетв р я д  наименовати, дватцят человека 
тяглих, а десят п іш их и до дворца помеченной дитини з маткою ей вдовою, 
дочкою п. сотника глуховского в належитое послушенство прилучити, а іншій 
в с і  маковскіе посполитіе люде м ію т  неотмінно по прежнему зоставатив 
послуш енстві п. Кириловой: товариство зас п іхотное охотницкое тамъ в 
М акові станцію міючое, яковимъ зоставало до сего часу порядкомъ, таковимъ 
неотмінно и впред м іе т  зоставати, а люде посполитіе маковские такъ п. 
Кириловой, якъ и до дворца дитинча помеченной прилученіе м ію т  их всі 
сполне и неспречно якъ належитконтентовати, в чомъ абы нихто такой волі 
нашой не был противенъ, симъ же yнiвepcaлoмъ нашимъ варуемъ и пилно 
упоминаемъ.

Данъ в Батурині, марта 14, року 1705а.
7вишменованній гетманъ, рукою власною6.
Алексіевни Турансковни, асаулъ войсковой енералнияруку приложил Іван 

Мануйловичъ, Стефанъ Лукомский.
ЦДІАК України. -  Ф. 51. -  Оп. 3. -  Спр. 33. -  Арк. 19. Копія.

а Далі в тексті дописано: В подленномт подписано тако.
6 Унизу праворуч у колі написано: М істо печати.
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1705, березня 27. Батурин. -  
Універсал Івана Мазепи про взяття під гетьманську 

оборону і протекцію вдови Анни Думитрашкової 
і залишення за нею всіх маетностей,, 

якими користувався покійний чоловік

І

П р е св ітл іш аго  и д ерж авній ш ого великого государя его царского 
пресвітлого величества Войска Запорозкого гетман и славного чина святого 
апостола Андрея кавалер 1оанъ Мазепа.

Пану полковникові переяславскому зо всею старшиною полковою и всему 
старшому и меншому Войска его царского п р е св ітл о го  величества 
Запорожского того полку товариству и посполитимъ людемъ, а особливе п. 
сотникови березанскому, атаманови городовому з товариствомъ и вонтови 
тамошнему з посполствомъ. А ту т же атаману и воятамъ селъ Недрі557, 
Парашкови, Лукашов558, Лукяновки559, Войтова, села Крупполя560 и Березани561 
зо всіми посполитими людми и кождому, кому колвекъ в томъ в ід ати  
надлежит, симъ ун іверсалом ь нашимъ ознанмуемъ, ижъ яко по смерти 
небожчика пана Думитрашка Райча, знатного товариша войскового, взялисмо 
въ особливую нашу гетманскую оборону и протекцію позосталою паней судбами 
Божими вдовстві, жену его пашою Анну Максимовну (?) Думитрашковую, 
заховуючи при ней в с і вишей вираженнии маетности, то есть містечко Березан, 
село Недру, Паришков, Лукаши, Лукяновку, Вонтово, села Крупполе з ставкомъ 
и Березанку, якіе небожчик муж ей Думитрашко Райча, служачи з молодих 
літь своих Войску Запорожскому з ласки войсковой м іл ь  въ своемъ владеню, 
совсіми здавна давнихъ приналежними кгрунтами и угодями, такъ позволяемъ 
ей в тих маетностях от людей посполитих тамъ жиючих воинскіе повинности и 
послушенства, якъ и прежде за живота небожчика пана Думитрашки отбирати 
до ласки нашой войсковой, где также и аренду зъ отложеньемъ належит до 
скарбу войскового ратней сумми, вина будет она пані Думитрашковая, повсякъ 
годі м іти  в своемъ завідованю , войт и зась з посполитими людми тих 
вишепомененных городка и селъ (: опроч козаковъ тамо жіючих, якіе при своих 
обыклих волностях міютзаховани бити ненарушно:) повинны будут ей паній 
Анні Максимовні Думитрашковой, якъ и самому небожчику пану Думитрашку 
всякое подданское повиновеніе и послушенство отдавати, в чомъ абы панъ 
полковникъ Пер^яславскій з старшиною полковою наяменшей не см іл ь  и не 
важился ей, пані Думитрашковой, в владінию тих до ласки нашой войсковой 
маетностей и въ отбираню одъ тамошних посполитих людей повинност и 
послушенства найменшой чинити перепони и перешкоди пилно варуемъ и 
повагою сего універсалу приказуемъ.

Дан в Батурині, марта 27 д., 1705 року.

№421
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гвишменованний гетманъ и кавалеръ, рукою власноюа.
Поміти: 1) Після тексту першой сторінки канцелярист войсковой чел.
2) У кінці: Василь Томара, полковникъ наказний переяславскій.
Симъ универсалом по смерти Райчи, жени его потвержено м істо Березань 

и села до его приналежащие именно: Недру, Парашков, Лукань, Лукяновку, 
Крупполе, Войтово село и Березанку до ласки войсковой.

РДАДА. -  Ф. 248. -  On. 1. -  Спр. 1808. -  Арк. 275-275 зв. Копія.
ЦДІАК. -  Ф. КМФ.7. -  Оп. 2. -  Спр. 5. -  Арк. 275-275 зв. Мікрокопія.

п
Его царского пресвітлого величества Войска Запорожского гетманъ и 

славного чина святого апостола Андрея кавалеръ 1ванъ Мазепа.
Пану полковникови переяславскому со всею его старшиною полковою и 

всему старшому и меншому того полку товариству и каждому, кому колвекъ о 
томъ відати надлежит, симъ універсалнимъ писашемъ нашимъ ознаймуемъ, 
ижъ просила насъ п ан і Анна М аксимовна Д умитраш ковая Райчиная о 
потверженне на грунта, якіе небожчикъ муж ей панъ Думитрашко Райча еще за 
дній житія своего з власное своее працы набилъ и покупилъ, а именно на 
Бакумовку зъ гаями, полями, садомъ и двома млинами вешнякамы, на греблю 
нижей Березані, на которой два млини и ступшмъ на греблю Баришовскую, на 
которой д в і к л іт к і  знайдуется, на двор у Бариш овці стоячій, в которомъ 
небожчикъ Думитрашко ж илъ, такъ  ж е и на другій двор шинковній и 
солодовню, на л ^ ъ  пасічнянскій з гаемъ и садомъ. Мы теды, гетман, тому ей 
паней Думитрашковой слушному прошенію, давши у себе місце, розказалисмо 
з Канцеляріей войсковой сей нашъ видати ун іверсалу  которим яко всі тіе 
кгрунта з приналежащимы до нихъ угодами власною працею и коштомъ 
небожчика пана Думитрашка набитіе ствержаемъ, такъ изволяемъ ей панЪ 
Думитрашковой з онихъ всякіе пожитки и користи отбирати, подлугъ своего 
хотеня и в о л і, в чомъ абы панъ полковникъ переяславскій з старшиною 
полковою наименшой не см іли  и не важилисъ ей п ан і Думитрашковой въ 
владіню  тими кгрунтами и в отбираню з оних всяких пожитковъ чиниты 
перешкодь! повагою сего універсалу нашего варуемъ.

Данъ в Батурині марта 27 д., 1705 року* 6 *.
Вишъименованшй гетманъ, рукою власною8.
С подленною свидетелствовал карнет
Таковий універсал подлінній обратно къ себ і принялъ, а на копії роспи- 

сался Полковой
Павел Думитрашко.
ЦДІАК. -  Ф. 57. -  On. 1. -  Спр. 183. -  Арк. 693-694. Копія.
Там само. -  Ф. 1235. -  On. 1. -  Спр. 1254. -  Арк. 32-35. Копія.

а Праворуч від підпису в колі написано: М істо  печати реиментарской.
6 Далі в тексті дописано: На подлінной подписано тако.
в Праворуч нижче підпису в колі написано: М істо  печати.
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1705, квітня 20. Батурин. -  
Універсал Івана Мазепи генеральному військовому 
осавулу Іванові Скоропадському про надання йому 

на річці Снов частини військової з двох каменів 
£(до ласки войсковой”

П ресвітл іш аго  и д ерж авн ій ш аго  великого государя его царского 
величества Войска Запорозского гетманъ и славного чина святого апостола 
Андрея кавалер Иоанъ Мазепа.

Его жъ царского п ресвітлого  величества Войска Запорозского пану 
полковникови черніговскому зъ его полковою старшиною, также сотникові 
седневскому и вс ім т  старшим и меншим войсковим и посполитимъ того полку 
абивателем, и кому би колвекъ о том в ід ати  належ ало, ознаймуем, ижъ 
респектуючи ми на значние з молодихъ л іт ь  у Войску Запорозском годние 
услуги пана Ивана Скоропадского, асаула нашего войскового енералного на 
подпоможенье его домовихъ потребствъ и росходовъ, надаем ему до ласки 
нашой войсковой на реці Снови на греблі Седневской, з двох каменей, именно 
Давида Хоменка и Зноена, абивателей Седневских част войсковую розміровихь 
пожитковъ быти м ію чих и яко позволяем  ему, пану асаулу войсковому 
енералному, тие розм ірови е пожитки з каменей преречоних, обыклим 
порядкомъ до своего дому отбіраги , такъ аби ему в том нихто з старших и 
менших войскових и посполитихъ полку Черніговского обивателей, жадной 
наименшой не см іл ь  и не важился чинити трудности и перепони, ПИЛНО М ІТ И  

хочемъ и симуніверсалнимписаньемь нашим варуемъ и приказуемъ.
Данъ в Батурині, априля 20, року 1705а.
Звишъименованний гетман и кавалер, рукою власною6.
ЦЦІАК України. -  Ф. 57. -  On. 1. -  Спр. 17. -  Арк. 708. Копія.

№ 4 2 3
1705, квітня 23. Батурин. -  

Універсал Івана Мазепи стародубівському войтові 
Спиридону Шираю з дозволом на місці, де до цього 

вироблялися поташ і шмальцуг на річках Верстіонка 
і Любча нижче Фоєвич, осадити слобідку людьми 
закордонними, засипати греблю і побудувати млин

Его царскогр пресвітлог о величества Войска Запорожского гетман кавалер 
1оанъ Мазепа.

Пану полковникови стародубовскому з старшиною его полковою вс'Ьмъ 
войсковим и посполитимъ того полку обивателемъ и кому бы колвекъ о томъ

№ 422

а Далі в тескті дописано: В подлинном подписъ.
6 Праворуч від підпису в колі написано: М істо печати.
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видати надлежало, симъ нашимъ ун1шерсалнимъ листом ознаймуемъ, ижъ 
просилъ насъ панъ Спиридонъ Ширай, войтъ стародубовский, чрез суплику 
свою, позволеню на осажоване слободки на Будищах Щербиницкой и Хвоевской 
над рЪчками найдуючимися Верстіонкою и Любчою внизъ Хвоевичъ, на 
которомъ міютцу пред симъ за унЪверсалним нашимъ позволеніем робилъ 
поташъ и шмелцугъ и на ручках менених греблЪ засипане на млинъ, подлугъ 
сили води, построене. Ми геди, гетманъ и кавалер, слушному его, пана Ширая, 
прошению учинности нашей не отмовивши, яко позволяемъ на предреченнил 
Будищах Щербиницком и Хвоевскомъ над поменеяними ручками людми 
заграничними, а не сегобочними осЬдлими слободку осадити, сколко можется 
на оном кгрунгЬ людей поселити, греблю тамъ же висипавши, млинъ подлугъ 
води построити и всякіе з слободки пожитки, от  людей послушенство, 
приходячие з млина користи отбирати, такъ  тое наше позволенё симъ 
унЪверсалним писанем ствержаючи, м'Ьти хочемъ и реиментарско приказуєм, 
аби самъ панъ полковник з старшиною своею и нихто инший з обивателем 
Стародубовского полку ему, пану Шираю, войтовіі Стародубовского полку в 
осажованю на вишъ речених Будищах слободки, засипаню, тамъ же гребл'Ь и 
построеню на оной млина, такъже в влад'Ьню тоей слободки, отбираню з оной 
пожитков и от людей належитого послушенства, з млина приходячих користей, 
не смЪлъ и не важился жадной найменшой чинити перешкоди и трудности, и 
повторе срокго, сурово симъ унЪверсаломъ нашимъ о тое приказуєм.

Данъ в Батурин^, априля 23 д., року 175а.
Звишъменованний гетман и кавалер, рукою власною* 6.
Свидетелствовал:
Карнеть 1ванъ Лавровъ
С подленнимъ читалъ вахмистръ Антонъ Чигиринскій 
Таковъ подлинный универсал по засвидЪтелствованш откоммисій принялъ, 

прикажчикъ умершого бунчукового товариша Івана Ширая жени ево Марини 
Шираевой Романъ Марушевскій, а вместо его неграмотного, по его прошению, 
козакъ сотнЪ Мглинской Федосъ Куриленокъ руку приложилъ 

ЦДІАК. -  Ф. 57. -  Оп. 1. -  Спр. 111. -  Арк. 180-181. Копія.

№ 4 2 4
1705, квітня 25. Батурин. -  

Універсал Івана Мазепи городницькому сотникові 
Андрієві Стаховичу з дозволом на річці Карпилівка 

греблю засипати і млин на ній побудувати й осадити 
v слободу закордонними мешканцями

Его царского пресвітлого величества Войска Запорожского гетманъ и 
кавалеръ 1оаннъ Мазепа.

а Так у тексті має бути: 1705. Далі дописано: В подл'Ьномт ун'Ьверсал'Ь подписано тако.
6 Праворуч від підпису в колі написано: М ^сто пенати.
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Пану полковникові черніговскому, старш и ні полковой, сотникомъ, 
атаманомъ и всякому урядовому и рядовому Войска Запорожского полку 
Черніговского товариш еві и всякимъ всякой кондиции стану и годности 
людемъ и кождому, кому бы колвекъ о гомъ відати належало, симъ нашимъ 
універсаломь ознаймуемъ, ижъ панъ Андрій Стаховичъ, сотник городницкій, 
купивши у товариша со т н і своей, ведля граници княж ества Литовского 
кгрунтъ въ пущи на селищу пустомъ, прозиваемомъ Кусяковецъ понад річкою 
Карпиловкою562 лежачомъ и усмотревши, що на оной річце можеть млинъ 
вешнякъ быти, а на мененномъ селище слобода людми осаженая и просилъ 
нашого гетманского на тое позволеня. Мы прето, гетманъ и ковалеръ на его 
пана Стаховича услуги въ Войску Зап орож ском  на у р я д і сотництва 
Городницкого нелениво во вш еляки хъ оккази яхъ  ему, яко сотникови 
притряфлятися обиклихъ ронячейся респектуючи и заховуючи его до далшихъ 
послугъ войсковихъ, яко ч ел о в ік а  способного, казалисмо з канцелярій 
войсковой ему, пану Стаховичу, видати у н ів е р са л  чрезъ которій, яко 
позволяемъ оному на преречоной р іч ц і Карпиловці греблю засипати и млинъ 
на оной построити, так ж е людми заграничними, а не тутейшими 
малороссійскими осідлости свои міючими, тое селище колко можеть на ономъ 
поміститися, осадити, такъ варуемъ пилно аби нихто зъ старшихъ и меншихъ 
войсковихъ и посполитихъ рейменту нашого людей не с м іл ь  и не важился 
жадной ему в томъ перешкодою и перегабаня чинити докладаемъ, однакъ тое 
абы огзаим аня тоей г р е б л і людемъ въ кгрунтахъ околичнихъ не было 
подписями шкоды и от поселенія на мененномъ селищ і людми не чинился 
никому убитокъ, а такъ аби воля паша в семь універсалі вираженная при своей 
моци била захована повагою оного універсалу, варуемъ и реиментарско 
приказуемъ.

Данъ в Батурині, априля 25 дня, року 1705а.
Звишіменованньїй гетманъ и кавалеръ, рукою власною6.
ЦДІАК України. -  Ф. 57. -  Оп. 1. -  Спр. 13. -  Арк. 504. Копія.

№ 4 2 5
1705, квітня 26. Батурин. —

Універсал Івана Мазепи значному товаришеві 
Стародубівського полку Стефанові Голомбійовському

на село Киваі

Его царского пресвітлого величества Войска 2апорожского гетманъ и 
кавалер 1оанъ Mazena.

Его ж  царского п ресвітл о го  величества Войска 7апорож ского пану 
полковникови стародубовскому Ъъ его полковою старшиною и всім ь старшимъ

а Далі в тексті дописано: С подлінного подписано тако.
6 Під підписом в колі написано: Место печати.
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и меншимъ войсковимъ и посполитимъ того полку обивателемъ и кому бы 
колвекъ о томъ видати надлежало ознаймуемъ, иж ъ певного респекту нашего 
надаемъ до ласки нашой войсковой пану С теф ан у Кголембіовскому2, 
товаришеви полку Стародубовского селце Кивай, в со тн і Стародубовской 
найдуючоеся, въ послушенство; теди абы в томъ нихто з старших и менъшихъ 
войсковихъ и посполитихъ полку Стародубовского обывателей ему п. Стефану 
жадной не важилъся чинити трудности и перепони; и абы посполитіе того села 
Киваювъ люде во всемъ ему п. Стефану отдавали послушенство и повиновеніе, 
а он п. Стефанъ повиненъ их уживати не обтяжливе над слушност и инших 
пановъ, державцовъ абьїкновеніе, пилно м іти  хочем и приказуемъ.

Данъ в Батурині априля 26 д., року 1705* 6.
2випгьменованній гетманъ, рукою власною.
РДАДА. -  Ф. 248.-О п. 1 .-С пр. 1813.-А рк. 364. Копія.
ЦДІАК України. -  Ф. КМФ -  7. -  Оп. 2. -  Спр. 33. -  Арк. 364. Мікрокопія.
О п у б л і к о в а н о : Генеральне слідство про маєтності Стародубського полку // Український 

архів. -  Т. 1. -  С. 272.

№ 4 2 6
1705, травня 2. Батурин. -

Універсал Івана Мазепи про закріплення за Київським 
Братським монастирем Которських грунтів і млинів 

на річці Котор, якими заволодів Межигірський монастир 
незаконно, вдавшись до фальшування 

Київських земських книг

П р есв ітл ій ш о го  и держ авнійш  аго великого государя его царского 
величества Войска Запорожского гетманъ и славного чина святого апостола 
Андрея и кавалеръ Иоанъ Мазепа.

В с ім т  въ обецъ и кождому зъ  особна, кому колвекъ о томъ відати 
належит, всякого чину кондицій, годности и иресминенціи теперъ и в потомные 
часы будучимъ людемъ, а меновите пану полковникови кіевскому и всему 
старшему и меншему полку того товариству, такъ же пану войтові тамошнему 
зо в с ім т  маистратомъ из посполитымъ народомъ симъ універсалньїмг 
писаньемъ нашимъ ознаймуемъ, ижъ поневажъ то пред комисарами нашими до 
Кіева в року тысяча шестисотъ девятдесять четвертом на успокоенье правных 
заводовъ межи монастыремъ Братскимъ Юевскимъ и Межигорскимъ о млыны 
и кгрунта Которские точачихся ординоваными паномъ Захаріемт Шеикевичемъ 
паномъ Яковомъ Жураковскимъ, значными товаришами войсковыми паномъ 
Васильемъ Т ум ін ски м т, судією полку н іж и н ск ого  и паномъ Иваномъ 
Дворецкимъ, судією  полку К іевского  явне и ясне зъ  инквизиціи отъ 
превелебного въ Богу его милости господина отца Инокентія, поповского

а У чернетці: А лексія  Ґолембіовского.
6 У копії дописано: В подлинномъ подписано тако.
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ректора и ігумена Б р атского  К іевского  на писмо намъ, гетм анов^, 
презентованной, а подписами рукъ и печатьми тых же комисаровъ наших 
стверженой показалося, же велебній озтцеве монастыря М ежигорского не 
міючи жадных документальных муніментов на млыны и грунты Которскіе, а 
хотячи оные вечными часы отъ поссесіи монастиря Братского Кіевского 
отъторгнути, а ку своей области притягнути и в потомний в ік ь  привлащити, 
уформовали собі право змышленое будто стародавное на тые Которскіе млыны 
и грунты служачое и вклеивши оное чрезъ информованного от себе на тое 
ніякогось своего скрабента в книги земские Кіевские в депозиті катедры 
святой Софийской митрополитанской Кіевской, зостаючіе пофалшовали тамъ 
лічбу скробаникого в реєстр і и на л и сті черезъ того ж  своего скрибента, 
которому по указу и по благословенію ясне въ Богу преосвященного его 
милости отца Киръ В арлаам а Я синского, архиепископа, митрополита 
Кіевского, Галицкого и всея Малыя Россіи пастыря нашего, поварены были тіе 
книги земскіе для обшуканья справь рожных монастиреви Межигорскому 
служачих и таковым явным подступомъ выписавши оттоль того зфалшиваного 
права, будто екстракть, привлащили себ і неслушне и не праведно область тых 
помянутых млынов и грунтов Которских, а до того поневажъ показалося и тое 
з достовірнійшаго паче тысяща документов, свидітелства благосовістного 
богоугодного и святобливого архипастыра нашего ясне в Богу преосвященного 
его милости отца Варлаама Ясинского, архиепископа, митрополита Кіевского, 
Галицкого и всея Малыя Россіи вписаны цидулкомъ на тое книгъ земских 
зфалшованье жалостие ускаржаючомъ до ясне в Богу преосвященного его 
милости отца Стеф ана Яворского, нинішнего митрополита рязанского и 
муромского, а в тот часъ префекта школь братских кіевских и премудрійшого 
феологіи учителя, под часъ бытности в К іев і тыхъ же комисаровъ наших 
власною его архипастирскои святыни архіерейскою рукою изображеного, а 
намъ, гетману, презентованного, в которомъ писаній свидітелствованномь 
ретелне о себ і его архипастирская святыня выражаетъ, ижъ за ректорства 
своего въ монастярцу томъ Братскомъ Юевскомъ з братією тамошнею обладалъ 
изуполней поссесіи над млынами и грунтами Которскими уживалъ на остатокъ, 
поневажъ и з ограниченья ц елого  кгрунту К оторского въ у н ів е р с а л і 
небожчика Василія Дворецкого, полковника Кіевского, обширне доводне и 
явственно описанного и такъ універсаломь пернгь нашимъ гетманскимъ, яко на 
потомъ преважного великого государя, нашего его царского пресвітлого 
величества монаршою грамотою подтверженного докумен галне тое показуется, 
же грунтъ увесь Которский зъ млынами И ЗЪ ВСІМИ своими угодіями не до 
монастыря Межигорского, лечъ до монастыря Братского Кіевского по давнимъ 
кріпостямь и правамъ належалъ и належить. Теды мы, гетманъ и кавалірь, 
видячи в томъ бити явную монастыря Братского Кіевского обиду, насиліе и 
безправье, а законников монастиря М ежигорского доводную неправность, 
которою они чрезъ зфалшованье книгъ земскихъ Кіевских и неправедное въ 
оные права зм ы ш леного, на К оторъ , будто с е б і  служ ач ого  вписанье, 
отторгнулы от области помянутого Братского Кіевского монастыра млыны
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тамошніе Которскіе и привлекли своєму монастыру в неналежную поссесію, а 
міючи побожной и православного нашого всеросійского монарха его царского 
пресвітлого величества милости совершенную моцъ и владзу всякіе в Малой 
Россіи порядки управляти, а нестроенія исправляти, яко по должности уряду 
нашего гетманского пилное о гое стараемся, абы всякіе давніе права при своей 
належить состоялися ц ілости  такъ и монастырь Братский Кіевскій при 
древних крепостяхъ на Которскіе грунта, млины и иные тамъ прилегліе, а 
ограниченьемъ небожчика пана Василія Дворецкого, полковника кіевского, въ 
універсалі его окресленіе и описаніе угодія служачих ненарушне заховуемъ, 
утверждаемъ и законниковъ тамошних правдивыми помянутых Которских 
грунтовъ и млыновъ тамъ стоячих поссесорами бити узнаемъ, а законниковъ 
монастыра М ежигорского отпоссесіи оных, яко неправедной подступной, 
безправнои и неналежнои вЬчными часы отдаляемъ и чуждыми чиним, а любо 
монастырь М ежигорский привлащивши с е б і самоволие и безправне безъ 
жадных кріпостей увесь кгрунтъ Которскій по обоимъ сторонамъ Когоры, 
р ічки  лежачий и млыны на нем зостаючіе, виправилъ неправимъ своимъ 
челобитьем, тако высоце поважную монаршою его царского пресвітлого, 
величества грамоту, яко и універсаль нашъ гетманскій подтвержателный, 
однакъ мы, гетманъ, видячи в томъ быти явную того Межигорского монастыря 
з многих документовъ неправость, а разсуждаючи при достодолжном тоей 
преможной великого государя нашего его жъ царского пресвітлого величества 
грамоти почитаны, же всегда в такових монаршихъ жалованых грамотах 
пересторога прилагается тая: если от него в томъ не будетъ спору подъ якою 
кондицією и наши гетманскіе з войсковой канцелярій выдаются універсали 
вміняемь и ц іле почитаемъ тотъ пунктъ в том же монастьіреві Межигорскому 
зъ прещедрой милости монаршой наданой грамоті о грунті д ілом  Которскомъ 
и о млынах тамъ стоячих написаныи во всіх  его клявзулах за нетвердею жадной 
в се б і кріпости в потомные часъ неиміючіи. А універсальї в с і наши якіе 
колвекъ на пререченыи Которские грунтъ моиастиръ Межигорский у себе 
м іе т ь , кассуемъ, аннигилюемъ и в вічньїе часы за неважные их узнаемъ, 
поневажъ оные суть у нась выправлены неправедно подступнымъ способомъ. 
Грамоту зась высоце поважную великого государя нашего его царского 
пресвітлого величества монастиреві Братскому Кіевскому на ограниченье 
всего Котора выданую, а універсаль нашъ гетманскій потвержаючую при своей 
ненарушимой повазі належитой кріпости и цілости заховуемъ, по которой 
моценъ и воленъ будетъ перевелебныи в Богу его милость Инокентій Поповскій, 
ректоръ и игуменъ монастыря Братского Кіевского и по немъ будучіе в гомъ 
монастьірі ректорі и игумены тымъ всім ь грунгомъ Которскимъ и млинами 
там ъ знайдуючимися, ведлугъ  ограниченья небож чика пана Василя 
Дворецкого, полковника К іевского, спокойне в л а д іт и  и всякіе о томъ 
розміровие и якіе ж ъ колвекъ пожитки, приходи и користи на монастиръ свой 
Братскій отбирати, в чомъ абы ему превелебному в Богу его милости отцу 
ректору и игумену теперешнему і сукцессоромъ его, такъ  же и вс'Ьмъ 
законникам братским кіевским, з духовного и мирского чина зъ войскових и
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посполитих людей; а наибарзі з законников монастыри Межигорского не см іль  
и не важился наименшой чинити перешкоди, шкоды, кривды, утыску и 
перенагабанья пилно под винами правными варуемъ и приказуемъ.

Дань в Батурині зъ канцелярій нашой войсковой, мая 2 дня, року 1705а.
Звышменованный гетманъ и кавалеръ, рукою власною* 6.
Сей універсаль на Которскіе грунта и млыны монастьіреві Братскому 

выданый, презентованъ былъ в канцелярій войсковой за щ асливого 
реиментарства ясневелможного его милости пана Іоанна Скоропадского, 
гетмана и за слушныи приняті въ року 1709, маія 14 д[ня].

Подписал:
Дмитро Володковскій, старший канцеляриста войсковый.
Секретарь Андрей Луценковъ.
Помощникъ протоколист Данила Мелников.
IP НБУВ. -  Ф. I, 50687 (Лаз. 6/3. -  Арк. 75-77). Копія.

№ 4 2 7

1705, травня 12. Батурин. -  
Універсал Івана Мазепи про розподіл майна 

між братами Прокопом та Іваном Омеляновичами

Его царского пресвітлого величества Войска Запорожского гетманъ и 
кавалер Івань Мазепа.

Вамъ отцамъ Прокопію і Иоанну Омеляновичами, священникам сосницким 
сим позовнимъ листомъ нашим чиним відомо, ижъ прикладалъ намъ жалобу 
навасъ брагвашъ меншій Павелъ Омеляновичъ, чрез супліку свою о тое: же 
ви, будучи за живота еще небощика, родича своего, отділени и за живота 
небощиці родителки своей ни до чего не втручалися, свойми опреділенними 
частми владіли, а когда онъ, брать вашъ, в пройшломъ войску, тогда ви по 
смерти родителки своей, всемъ завладівши, що хотіли, брали, а потомъ под 
часъ бытности уже его брата своего в дому, на дворъ наезжаючи гвалговніе 
чинилисте нашествіе, а якъ онъ из жаласливою до насъ поехалъ суплікою, 
тогда вы такъ же набігши на двор жену его ущипливими ганяли словами и 
ключи отнявши, що було такъ с рухомих річей, яко и инших, которіе в поход 
воєнній были поготовани, все позабиралисте и еще с тихъ обзивалистеся, аби не 
до свицкого, але до духовного надлежали суду, в чомъ онъ у мене крипостми 
сходни и нічого бунчукового товариша Івана Сангурского ся брат вамъ, такъ 
в грунтах, яко и в инших рухомих р ічах  не меншую иміет кривду, за чимъ для 
росправи ставайте в поході военномъ пред суд нашъ войсковій Енералній на 
термінь удати* за недель три. Поневажъ сяя справа не до духовного, лечъ до 
войскового енералного суда надлежит, пилно под винами правними и под 
утратою худоби, а особливе под виною тисячи талерей, пилно вамъ приказуемъ,

аУ рукопису дописано: На подлинном подписано тако.
6 Після підпису в к о л і: М.П.
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абисте що колвекъ позабирали, такъ до войска потребніе, яко и иншіе речи, 
зараз за одобраніемь сего листа нашего, ему, брату своєму, Павлу поотдавали. 

Данъ в Батурині, мая 12, року 1705а.
Звингьименованній гетманъ и кавалер, рукою власною* 6 *.
ЦДІАК України. -  Ф. 51. -  Оп. 3. -  Спр. 9342. -  Арк. 38. Копія з заголовком: “Копія 

універсалу” .

№ 4 2 8

1705, травня 15. Батурин. -  
Універсал Івана Мазепи седнівському сотникові 

Федорові Домонтовичу на село Камка 
в Седнівському повіті

П р есв ітл ій ш о го  и держ авнійш ого великого государя его царского 
величества Войска Запорожского гетман и славного чина святого апостола 
Андрея кавалеръ Иоаннъ Мазепа.

Пану полковникови Войска его царского п ресвітл о го  величества 
Запорожского, черніговской старшині полковой, сотникамъ, атаманам и всему 
старшому и меншому товариству и всімь того полку обивателемъ и кождому, кому 
колвекъ о том відати надлежит, симъ універсалнимписаниемь нашим ознаймуемъ, 
ижъ мы, гетманъ и кавалеръ, респектуючи на значние прежде працовитев 
канцелярій войсковой при боку нашомъ ронение пана Феодора Домонтовича, 
сотника седневского услуги и тепер на уряді сотництва седневского во всяких 
походах воєнних нелениво отправуючіеся праци и войсковие служби надаемъ ему в 
уезд і Седневском село Камку563 зо всіми до него приналежними угодіями в 
зуполную моцъ и владініе, позволяючи людми тамошними владіти  и всякіе 
подданскіе з ных міти и отбирати належитие пожитки і користи, опрочъ козаковъ 
в томъ сел і жиючих, який при своих правах и волностяхъ козацких ненарушне 
зоставати мають, зачим, аби самъ панъ полковникъ, старшина полковая и никто з 
старших и менших войскових и посполитих людей во владінію оного села и в 
отбираню з него належитих пожитков ему, пану Домонтовичу, не см іль  и не 
важился найменшой чинити трудности и перепони, войтъ зась села Камки з 
посполитими людми, відаючи о т акой волі пашой, абы ему, пану Домонтовичу, яко 
державци своему обыклую тяглую повинность и належитое отдавал без жадной 
спреки послушенство о тое все повагою сего ж ъ універсалу8 варуемъ и владзою 
нашою реиментарскою накріпко приказуемъ.

Данъ в Батурині, мая 15, року 1705г.
Звишъменовашй гетманъ и кавалеръ, рукою власною.
ЦДІАК України. -  Ф. 57. -  Оп. 1. -  Спр. 17. -  Арк. 75. Копія.
Там само. -  Арк. 82. Копія.

а У копії дописано: “ В подлинном подпись таковъ” .
6 У колі написано: М істо  печати.
в У другій копії: універсалу нашего.
1 Далі в теекті дописано: В подлиномъ подпис таковъ.
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1705, травня 20. Батурин. -  
Оборонний універсал Івана Мазепи про заборону 

українським і російським військам, 
що йдуть на допомогу польському королеві Августу П, 

чинити шкоду й утиски населенню

Пресвітліш аго и державнійш аго великого государя нашего его царского 
величества Войска Запорожского гетманъ и славного чину святого апостола 
Андрея кавалер 1оанъ Мазепа.

Паномъ полковникомъ, пп. обознимъ, судиямъ, писаромъ, асауломъ, 
хоружимъ полковимъ, сотникомъ, атаманомъ, куріннимь и всему старшому и 
меншому Войска его царского пресвітлого величества Запорожского товариству 
икождому, кому колвекъ о томъ відати належит, ознаймуемъ, ижъ ми, гетманъ 
и кавалер, по звірхніш омь преможнійшомь и превисочайшом, пресвітлійш аго 
самодержавнішого великого государя нашего, его царского пресвітлого  
величества, щасливе намъ пануючого православного монарха указу и 
преважнійшомь ординансу, міючи зъ всім ь Войскомъ Запорожскимъ, такъже 
з кавалерією великороссийскою при боку нашомъ неотступне будучою, ити на 
ссуккурсъ королевскому величеству полскому наяснійшому Августу второму564 
и Речи Посполитоя противъ общего неприятеля шведа и его агерентовъ, яко 
пилного и чулого до того прикладати о б іц у ем ь стараня, абы никому з 
яснеосвецоних, ясневелможниха, их милостей пановъ обивателей Корони 
Полскоя и Великого Княжества Литовского обоего стану духовного и свіцкого, 
королевскому величеству наяснійшому Августови вірних и зичливих найменшая 
в добрах их милостей не чинилася от  переходу становискъ, попасовискъ и 
консистенции Войскъ наших авксшпярнихъ Запорожских и великороссийских 
при боку нашомъ знайдуючихся, акгигравація, ексакція, шкода, долегливость и 
спустошене, не даюче в томъ жадной окказій до су сідском неприязни и до позору 
якових вічному миру противних депак гацій такъ знаючи же ясне велможний его 
милость панъ Янъ Яблоновский565 воевода, енералъ земелъ Рускихъ в жадние до 
тих часъ не входилъ ани входить в неприязненніе и шкодливие королевскому 
величеству наяснийшому Августови и добру посполитому интригии противніе 
лични (?) диффиденціи и махинаціи, леч стале и зичливе яко прежде, такъ и 
теперь нааяснійшому королевского велячества м аестатовьі додержуетъ 
непреламной своей вірности. Казалисмо з канцелярій войсковой сей нашъ 
оборонний видати у н ів е р с а л у  которого повагою, моцию и крипостию 
охороняемъ его милости вс і добра в старостві Блонскомъ566 -  міста, містечка 
и села зо всіми до них приналежностями и угодиями знайдуючиеся от всяких 
явних, скритих, йотаемнихъ и яким же колвекъ способомъ вимислених ексакцій, 
акгигравацій, контрибуцій, спустошеня, кривдь и всяких претенсий. Зачимъ абы 
кождий з старшого и меншого Войскъ его царского пресвітлого величества 
Запорожского товариства такъ же из войскъ великороссийских при боку нашомъ

а “Вельможних” написано двічі.

№ 429
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и подъ реиментомъ такъ же нашимъ знайдуючихся, відаючи и знаючы о таковой 
волі нашой не см іль и не важился на становисках, попасовисках [?] и переходах 
во всіхь  обще добрах помянутого ясне велможного его мялости енерала земль 
Руских в старостві Блонскомъ зо всіма приналежитостями, найменшого чинити 
спустошеня и людемъ всякой кондицій тамъ живучимъ жоднои наносити 
долегливости, ексакцій, рожних ексторсій и акгигравацій, пилно и сурово под 
непоблажнимъ войсковимъ каранемъ приказуемъ овшемъ кождого зухвалого 
сему указови нашому противного за певними и правдивими документами, ведлугъ 
войсковихъ артикуловъ без жадного пощадінія на горлі карани декляруемъ.

Д аяз Батурина, мая 20, 1705-го року.
7вишменованний гетман и кавалер, рукою власноюа.
ЛНБ НАН України. Відділ рукописів. -  Ф. 103. -  Оп. 1. -  Спр. 6622. Оригінал. Печатка 

військова.
О п уб л ік о в а н о : Олександр Дзьобай. Чотири документи Івана Мазепи з 1705 року //Записки 

НТШ. -  Т. 222. -  С. 355-356.

№ 4 3 0
1705, травня 23. Батурин. -  

Універсал Івана Мазепи М арії Шубівні Борковській 
на заняття греблі на річці Рудка і побудову на ній млина

Его царского пресвітлого величества Войска Запорожского, гетманъи 
славного чина святого апостола Андрея кавалер 1оанъ Мазепа.

Пану полковникови черниговскому зо всею старшиною полковою и всему 
старшому і меншому того полку товариству і кождому, кому колвекъ о томъ 
відати  належ ить, симъ універсалнимь писанемъ нашим ознаймуемъ, \жъ 
просили насъ пані Марія Шубовна Борковская, бывш ая обозная енералная, о 
позволене на заняте греблі на річци Рудци межи властаими ей маетностями 
Листвиномъ и Тупичовомъ будочой и построене на оной млиновъ. Мы теди, 
гетманъ, давши ей паней Борковской слушнему прошенію у себе місце, а до того 
респектуючи на знаменитіе в Войску Запорожскомъ небожчика, мужа ей пана 
Василія Борковского, обозного енералного заслуги росказалисмо з канцеляріей 
войсковой сей нашъ видати ун іверсалу  позволяючи ей паней Борковской на 
предреченной річци Рудні заняти греблю и подлугъ силы тамошней води 
построите млины, за чимъ абы такъ панъ полковникъ черніговскій з старшиною 
ПОЛКОВОЮ, ЯКО И НИХТО 3 войскових и посполитих того полку людей в заняло тоей 
гребли и построеню на оной млинов, такъ же и в отбираню одгол всяких розміро- 
вих пожитковъ, жадной найменшой ей самой паней Борковской, и потомкамъ ей 
не см іл ь  и не важился чинити перешкоди, пилно варуемъ и приказуемъ.

Данъ в Батурині, мая 23 д., року 1705.
Звишъменованнш гетмая и кавалер, рукою властною* 6.
ЦДІАК України. -  Ф. 57. -  Оп. 1. -  Спр. 2. -  Арк. 300-301. Копія.

а Після підпису праворуч печатка військова.
6 Після підпису праворуч у колі написано: М істо  печате.

466



1705, травня 29. Батурин. -
Універсал Івана Мазепи про повернення Полтавському 

Хрестоздвиженському монастиреві маетностей, 
відібраних у  нього полтавським війтом

П ресвітл ій ш ого  и держ авн ій ш  аго великого государя нашого его 
царского величества Войска Запорожского гетманъ и славного чину святого 
апостола Андрея кавалер 1оанъ Мазепа.

Его ж царского п ресвітлого  величества Войска Запорож ского пану 
полковникові полтавскому зо всею старшиною полковою, сотникомъ, атаману 
городовому з товариством и войтові тамошнему полтавскому ж  з мещанами, и 
кому колвек о том в ід ати  належитъ, ознаймуем: Поневаж з достовірной 
инквікціи чрез пана бунчучного енералного войскового, которий нарочні от 
нас в Полтаву для розиску былъ ординовая, учиненной явне показалос, иж 
люде, міючій свой поселепія по том боку монастира Полтавского, в Подолі 
понад річкою Рогозною, поколь шлях городовой идет, презмосттоей же річки 
Рогозной за Ворсклою близ монастирского кгрунту живучіе, з давних времен 
под облает тамошнего монастира Полтавского належали, а за тим не слушне 
войгъ полтавский неправеднимъ своимъ донесенем, виправивши нашъ 
гетманский універсалу тих людей здавна до монастира прилеглих отторгнулъ 
былъ от обыватели тамошней и привлащилъ до города. Прето мы, гетманъ, 
уважаючи и заховуючи самую истеяную слуш ност, яко т о т  чрез войта 
полтавского на оліяте тих монастирских людей ку м істу  подступне, а тим 
самимъ неважне виправленних у н іверсалу  абы во в с іх ь  своихъ пунктах и 
клявзулях не м іл ь  моци, касуемъ такъ повагою сего універсалу нашего, 
подлугъ слушних уже документовъ з канцеллярій нашой войсковой виданного, 
тих всіхь людей, которіе пред тим були прилеглій до монастира Полтавского, 
знову по прежнему до монастирской К ресто-В оздви ж еяской  области 
приворочаем и властю гетманскою оних монастиреві тамошнему належних в 
потомний в ік ь  ствержаемъ, о чомъ відаю чи, жебы в с і  гіе ж и т е л і близ 
вишереченних монастирских кгрунтовъ понад річкою  Рогозною мешкаючій, 
издавна до держ ави монастирской належ ній, впред всяким  звиклим 
послушенством повиновалися тоей обители, абы панъ полковникъ полтавский 
з старшиною там ъ ж е, и н іх т о  інший, а особливе войтъ полтавский з 
подручними своими в потомніе часи до поменутих людей монастирских не 
иміли д іл а  и святой обытели тамошней Полтавской в совершенной державі 
оних найменшой не важ и лся чинити перепони, пилно м іт и  хочем и 
рейментарско приказуєм.

Данъ в Батурині, 29 мая, року 1705.
Звишменованний гетманъ и кавалер, рукою власною.
РДАДА. -  Ф. 248. -  On. 1. -  Спр. 1809. -  Арк. 92-92 зв. Копія.
ЦДІАК України. -  Ф. КМФ -  7. -  Оп. 2. -  Спр. 8. -  Арк. 92-92 зв. Мікрокопія.

№431
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1705, вересня 7. Батурин. -  
Універсал Івана Мазепи Катерині 

Криштофовій Фридрикевичевій з підтвердженням прав 
на володіння пущею, що належить до села Смяч

Его царского пресвітлого величества Войска Запорожского гетманъ и 
кавалеръ Іоань Мазепа.

Его ж  царского п ресвітлого  величества Войска Запорожского пану 
полковникови ченіговскому з старшиною полковою, а особливе пану сотникови 
Седневскому и всім тоей сотні обивателемъ и кождому, кому колвекъ О ТОМЬ 

відати будетъ належало, симъ нашимъ універсалнимь писанемъ ознаймуемъ, 
иж ъ прекладала намъ п ан і Екатерина К риш тофовая Фридрикевичовая, 
овдовилая, что пущу и инши кгрунта до села Смечи, маетности ей належачие 
инныхъ околичных селъ ж и тел і пустош атъ, займать и границы себі чинять 
самоволие, зачимъ яко тое неслушне діется, же тий кгрунта прислуш аючие до 
помененного села Смячи ей пані Криштофовой Фридрикевичовой маетности з 
ласки нашой реиментарской наданной, пустошать, закопують и своими чинять 
боронячи оныхъ якъ бы своего власного добраго, такъ видаючи сей нашъ 
оборонний на оний кгрунта універсалі», м іти  пилно хочемъ и приказуемъ под 
зарукою тисячи талярей, абы н іх то  з старшихъ и меншихъ войсковихъ и 
посполитихъ полку Черніговского обивателей, а особливе околичних селъ 
ж и телі не см іл т  и не важилися жадною мірою тоеи пущи и инныхъ всіхь до 
села Смячи належныхъ кгрунтов пустошити, закопувати и жаднимъ способом 
интересоватися, чего м іеть панъ полковникъ самъ перестерігати и властию ce6t 
даною забороняти, а естли бы хто важился над указъ нашъ поступити и шкоды 
в тихъ вышъ реченыхъ угодияхъ чинити, такового кождого за донесенемъ 
целими непоблажнимъ каранемъ наказова™, якой волі нашой вышъ вираженной, 
абы досить чинилося повторе, по трете и по десяте сурово приказуемъ.

Данъ в Батур[ини] септеврия 7 д., року 1705а.
Звишъменоваяний гетманъ и кавалеръ, рукою власною* 6.
ЦДІАК Укрїни. -  Ф. 57. -  On. 1. -  Спр. 16. -  Арк. 745. Копія.

№ 4 3 3
1705, вересня 8. Батурин. -  

Універсал Івана Мазепи прилуцькому полковникові 
Дмитрові Горленку на села Ольшану, Мамаївці 

та інші маєтності
\

П ресвітл ій ш ого и держ авнійш ого государя его царского величества 
Войскъ 7апорожскихъ гетманъ славного чина святого апостола Андрея и 
Б іл ого  орла кавалер 1оаннъ Мазепа.

а Далі в тексті дописано: Въ подліномь подпись с печатю таковъ.
6 Праворуч від підпису в колі написано: М істо  печати.
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Всімт вобецъ и кождому зособна, кому бы колвекъ тепер и в потомные часы 
відати належало, а меновите паномъ полковникомъ, старшинамъ полковимъ, 
сотникомъ, атаманамъ и всім т такъ войсковим, яко и посполитимъ абывателемъ 
малоросийскимъ ознаймуемъ, ижъ презентовалъ намъ панъ Дмитрий Горленко, 
пожовникъ прилуцкиймногие мунімонта прошлых антецессоровъ наших и наши 
гетманскіе універсали, такъ небожчикови, отцеви его славной памети Лазару 
Горленку, полковникови прилуцкому, яко и ему самому конфирмованные на 
добра, а именно в сотни полковой Прилуцкой на село Олшаную, на село 
Калюжниці567, на село Мамаювку, на три селця Білоні апку568, Сергіевку569 и 
Яблуновицю570, також и на ставъ Бубновский власнимъ его коштомъ занятий з 
футоромъ тамъ ж е построенымъ, з полями и степомъ о т  п іряти н ц ю вь 
ограниченымъ и до вынгьминованнихъ селецъ приналежнымъ в сотні Іваницкой 
насело Раски571 з млинами на реці Смоши тамъ под селом стоячими в сотні 
Красноколядинской, на село Понори572, такъ теж  и на част войсковую в млині 
Одойрива на реці Удаю на греблі Журавской о двохъ колах стоячомъ, на якіе 
всі вышмененные маетности и добра за в Ьдомомъ и позволенемъ ыашимъ 
рейментарскимъ онъ, панъ Димитрий Горленко, для спокойнішого оныхъ 
заживаня и высоце поважний монарший его царского пресвітлого величества 
потвержарелные получилъ грамоты. При якомъ висоце почтенных грамот 
монарших и всіхт тих правъ му1̂ ментовъ и універсаловт презентованю просилъ 
насъ, гетмана, абысмо в с і тые наданя и в с і помеченные кгрунта во кріпчайшое 
ему, пану Димитрию Горленку, ж он і и потомкомъ его владініе особно единымъ 
нашимъ змоцнили універсаломт. Мы прето, гетманъ и кавалер, видячи тое пана 
Димитрия Горленка, полковника прилуцкого, прошеніе слушносте непротивное, 
иміючи особливий ыанхь к угодной его особі такъ взглядомъ гначных в отчизні 
Малороссийской и Войску 7апорожскомъ заслугъ, яко теж  и взглядомъ 
незсказаной его ж  ку намъ рейментареви вірносте. Респектъ и циклинацію в с і 
выжей вираженные маетности и кгрунта якъ ся в себ і маютсимъ повторнимъ 
універсаломт нашимъ ствержаемъ. Даючи ему, пану Димитрию Горленку, 
полковникови прилуцкому, ж он і и потомкомъ его зуполную моцъ маетностями 
оными владіти от людей посполитих в мененних селах мешкаючих подданскіе 
повинности и послушенство одбирати, з млиновъ розміровими приходами 
пожитковати, ставомъ, степомъ и сін ож атм и  якъ хотя диспоновати и ку 
пожиткови своему употребляти, відаючи теды о таковой выразной воли нашой, 
абы нихто з старш их и менших всякого чину людей рейменту ыашого 
малороссийскихъ не см ілт и не важился ему, пану полковникови и потомкамъ его 
во всемъ томъ найменшой чинити шкоды, крывды и утиску повагою 
високопочтенных грамотъ монарших его царского величества варуемъ и владзою 
матою гетманскою приказуемъ.

Данъ в Батурині, септеврія 8, року 1705.
7вишьменоваяный гетмаи, рукою власною.
Чернігівський історичний музей. Колекція
Інв. № Ал. 501/9/50.
Інв. № М.Т. 147 Р. Оригінал.
ЦДІАК України. -  Ф. 1407. -  Оп. 4. -  Спр. ЗО. -  Арк. 1. Фотокопія з оригіналу.
О п у б л ік о в а н о : Сіверянський літопис. 1998. -  Т. 2. -  № 38. -  С. 43.
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№ 434
1705, жовтня 14. Почеп. -

Універсал Івана Мазепи про підтвердження військовому 
товаришеві Стефану Шираю села Гринів 
“до ласки войсковой”, а куплених грунтів 

у вічне володіння

ПресвЪтлЪшого и державн'Ьйшого великого государя его царского 
величества Войска Запорожского гетманъ славного чину святого апостола 
Андрея кавалеръ 1оаннъ Мазепа.

ВсЪмъ вобецъ и кождому зособна, кому колвекъ о томъ видати надлежит, 
а меновите пану полковникови стародубовскому и всему старшому и меншому 
полку того товариству з посполитими людми, симъ унЪверсалнымъ писанемъ 
нашимъ ознаймуемъ, ижъ просилъ насъ панъ Стефанъ Спиридонович Ширая, 
товаришъ войсковий о рейментарское наше потвержене села Гринева в у'Ьзд'Ь 
Стародубовскомъ зостаючого, кгрунтовъ тамъ лежачих его отчистил: и от пана 
Михайла Миклашевского бывшого полковника стародубовского, тестя его ему 
наданих и ставу на рЪц'Ь Вабл'Ь тютюровского, на що все презентовал намъ 
ун'Ьверсалъ даный себ'Ь от того ж  пана М иклашевского, полковника ста
родубовского. Мы теды, выдячи его пана Ширая до услугъ войскових згодного, 
а барзЪй респектуючи на инстанцію помянутого пана Миклашевского, яко 
ствержаемъ ему тое преречоное село Гринево в спокойную державу до ласки 
войсковой, а кгрунта тамъ купление отчистие и наданые такъ теж  и ставъ, 
прозываемый Тютюровский в вечное владЪше, такъ пилно мЬти хочемъ и 
реиментарско грозимъ, абы нихто ему, пану Стефану Шираю, з войскових и 
посполитых людейв владілпо того села, кгрунтовъ и ставу и въ отбираню з них 
належитого пожитку и повинностей жаднымъ способомъ, яко то скупо- 
выванемъ въ томъ селіі кгрунтовъ и ловленемъ въ ставу рибъ найбарзМ нижея 
р^чки Кичеты не см^лъ и не важился найменшой чинити перешкоды, крывды 
и долегливости. Войт зась Гриневский зъ вс'Ьми тамошни ми посполигь/ми 
людми (опрочъ козаковъ), абы ему, пану Стефану Шираю, належитое отдавали 
послушенство и повинности, пилно приказуемъ.

Данъ в Почепі, року 1705, октоврия 14.
Звишменованний гетман, рукою власною.
На арк. 2 зв.\ Универсал на село Гриновъ. №  2.
ЦДІАК України. -  Ф. 1203. -  Оп. 1. -  Спр. 47. -  Арк. 1-2. Оригінал.
Там само. -  Ф. КМФ. -  7. -  Оп. 2. -  Спр. 32. -  Арк. 291. Мікрокопія.
РДАДА. -  Ф. 248. -  Оп. 1. -  Спр. 1813. -  Арк. 291. Копія.
О п у б л і к о в а н о : Генеральне слідство про маєтності Стародубського полку // Український 

архів. -  Т. 1. -  С. 228-229.
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1705, листопада 10. Городла. -  
Універсал Івана Мазепи про заборону зимувати, 
стягати податки і продукти для війська у  селах 

Добромиричі та Пересоловичі на Холмщині

П ресвітл іяш ого  и д ерж авн ій ш аго  государя нашего его царского 
велячества Войскъ 7апорожских гетманъ и славного чину святого апостола 
Андрея и Білого орла кавалеръ 1оанъ Мазепа.

Паном полковникомъ зо всею старшиною полковою, сотникомъ, атаманомъ 
и всему старшому и меншому Войску его царского пресвітлого велячества 
7апорожских товариству и кому колвекъ о том відати належит ознаймуемъ, 
ижъ ми, гетман и кавалер, по указу великого государя нашего его царского 
величества, з вол і и диспозицій королевского велячества и Речи Посполитой 
для далшого проваженя и попиртя воєнних операция против сполного 
непріятеля шведа ку обороні маєстату королевско[го] велячества и Р ічи  
Посполитой, ліокуючи войска реименту нашего на зимовій кватерн в воєводстві 
Белзском573 и зем лі Хелмской574 беремо под особливую нашу оборону добра его 
милости пана Секеринского575, мечника подолского, товариш а корогви 
гусарской ясневел[можной] его милости пана каштеляна краковского ген. 
величества кор[олевского] іменно Добромирице и Пересоловице576, уволняючи 
оние от зимовех консистенций, провіантові», контрибуций и яких колвекъ 
ексакций, поневаж з тих добръ уже належитая на кухню нашу учинилася 
сатисфакціа. чимъ аби жаденъ з старшини и черни вояскъ его царского 
величества реименту нашего не важилъся в помененних добрах его милости 
жадних себі претендовати и забирати консистенций, вимагати провіантовь, 
контрибуций и найменших ексакций пилно варуемъ и грозно под строгим 
каранемъ приказуєм.

Данъ в [...] от Городла577, 10 ноемра, 1705 г.
Zвишмeнoвaнний гетман и кавалер, рукою власною.
ЛНБ НАН України. Відділ рукописів. -  Ф. 4. -  Оп. 2. -  Спр. 602. -  Арк. 16. Оригінал.
О п у б л ік о в а н о : Олександр Дзьобан. Чотири документи Івана Мазепи з 1705 року // 

Записки НТШ. -  Т. 222. -  С. 357-358.

№ 435

№ 4 3 6
Не раніше 1705. -

З універсалу Івана Мазепи чернігівському полковникові 
Павлові Полуботку на село Коровинці, 

що в Роменській сотні Лубенського полку

[...] ВсЪмъ вобецъ и кождому зособна, кому о томъ вЪдати належить, а 
меновите п. пол[ковнику] Луб[енскому], п. старшині его полковой, сотником, 
атаманом и всему старшому и меншому В. е. цп. в Ъ. того полку товариству,
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войтомъ, бурмистромз посполитими людми, особливе п. сотником роменскому, 
атаманови городовому з товариством и войтови тамошнему з посполствомъ, 
чинимъ відом о, ижъ п. Павелъ Полуботок, пол[ковникъ] В. е. ц. п. в. Ъ. 
чер[ніговский], обявляючи намъ монар[шую] его царского пресвітлого 
величества грамоту, данную ему на село Коровинци в полку Лубен[скомъ] в 
со тн і Роменской зостаючое, зъ всім и  до него приналежитостями, яко то 
лісам и, гатми, пахатными и сінокосними полями, млинами на реці Сулі и 
Биш кені при том ж е с е л і найдуючимися, дворцемъ тамошнымъ и всімг 
дворовым господарствомъ, просилъ и нашего себ і на тое потвержателного 
універсалу. Мы теды, гетманъ, давши тому его яко слушному прошенію у себе 
містце, до того согласуючи таковой его монаршой царского величества ку нему 
милости и респектуючи на знатние повірне роняючие в Войску Запорожском на 
рожных м істц а х ь  военных окказияхъ услугы и прислуги, яко тое село 
Коровинці з всіми выжей писаными приналежитостями в зуполное владініе 
симъ нашимъ у н івер сал о м ь  ему, п. Павлу П олуботку пол[ковнику] 
Чер[ниговскому], такъ абы в владінію оного и в обираню з него и помянутих 
приналежитостей всяких приходовъ и пожитковъ п. пол[ковник] луб[енский], 
стар[шина] его пол[ковая] и в с і старшие и меншие войсковие и посполитие того 
полку ж и тел і ему, п. пол[ковнику] чер[ніговскому] не сміли и не важилися 
жадной чинити кривди и перенагабаня, а войтъ того села Коровинецъз 
посполитими людми (юпрочъ козаковъ тамошних, которые службы войсковые 
отбувають и волностеикозацких заживають:), жебы без жадной спреки ему жъ, 
п. пол[ковникови] ч е р [н іго в ск о м у ], яко державци своему отдавали 
подданическую повинности и послушенство, пилно м іти  хочем и реиментарско 
варуєм и приказуєм [... ]

ІР НБУВ. -  Ф. I, 52812 (Лаз. 12. -  Арк. 3). Копія без початку і кінця.



1706 рік

№ 4 3 7

1706, січня 4. Батурин. -  
Універсал Івана Мазепи Андрієві Горленкові, 

синові прилуцького полковника Дмитра Горленка, 
на село Дівицю

П ресвітлійш его и держ авнійш его великого государя его царского 
величества Войскъ Запорозкихъ, гетман славного чину святого апостола Андрея 
и Білого Орла кавалер 1оанъ Мазепа.

Всімь вобецъ и кождому зособна, кому бы колвекъ з старшинъ и черні 
Войска 7апорозкого тепер и на потомъ відати належало, симъ універсаломь 
нашимъ ознаймуемъ, ижъ мы, гетман, респектуючи на значніе пана Димитрия 
Горленка578, полковъника прилуцкого, в Войску гапорозкомъ заслуги, а по немъ 
видячи и сина его пана Андрея Горленка слідамьі отческими поступу (?) и уже 
в походах военныхъ явившаго намъ рейментарові и Войску Запорозкому 
доводній свой праци службы и прислуги, до которих и впред оного заохочаючи, 
надаемъ ему пану Андрею маетность, село в со тн і полковой Прилуцкой 
обрітаючоеся: Дівица579 іменуемое; позволяючи и совершенно вручаючи оному 
з тамошнихъ посполитихъ людей всякое подданское послушенство и обьікліе 
повинности ку пожитку и употребленію своему отбирати, зачимъ о таковойволі 
указу нашомъ відаючи, абы ніхто ему, пану Андрею Горленку, в зуполномъ 
помянутого села Дівици владіню не важился найменших чинити перепоны, 
жителі зас, темошніи дівицкій тяглій абы ему жъ, пану Андрею, яко власному 
своему поссесорові и державци подданское послушенство и вшелякіе належитіе 
отдавалъ в работизнах и інних яких колвекъ звиклих повинностехъ поволних, 
пилно міти хочем и срокго приказуєммъ.

Данъ в Батурині 4 януар., 1706.

Звишмено^анний гетман и кавалер, рукою власною.

ЦДІАК України. -  Ф. 1407. -  Оп. 4. -  Спр. 31. -  Арк. 1. Фотокопія з оригіналу.
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1706, січня 6. Батурин. -  
Універсал Івана Мазепи мглинскому сотникові 

Михайлові Турковському на село Вормин

П р есв ітл ій ш аго  и держ авнійш ого великого государя его царского 
величества Войскъ Запорожскихъ славного чина святого апостола Андрея 
Белого Орла кавалер 1оанъ Мазепа.

Пану п ол ко вн и к ові, тепер наказному, а впред совершенному 
стародубовскому, з старшиною полъковою, особливе урядови мглынъскому и 
вс'Ьмъ, кому бы колвекъ о томъ від ати  належало симъ унЪверсалнымъ 
писашемъ нашимъ ознаймуемъ, и ж  респектуючи мы, гетманъ, на вірній ку нам 
так при боку нашомъ будучи, яко и на уряді сотництва мглыяского гоставши 
въ Войску Запорожскомъ ронячій услуги и подіймуючій в походах воєнних праци 
пана Михайла Турковского580, сотника мглинского, до которих и впредъ 
заохочуючи его, а надто уважаючи, же служачи онъ зичливе его царскому 
пресвітлому величеству и намъ, гетманови, на его ж  монаршой и нашой служби, 
попался бил в неволю непреятелскую шведскую и через долгое время оную 
терпілт, надаемъ ему село, прозиваемое Ворлинъ въ полку Стародубовскомъ, 
въ сотні его ж  Мглинской лежачое, и симъ у!^версаломъ нашимъ ствержаемъ, 
позволяючи од посполитих тамошних жителей, всякій обьіклій повинности и 
послушенства отбирати до ласки войсковое. Відаючи теды о той виразной вол'Ь 
нашой кождій, абы якъ самъ панъ полковникъ зъ старшиною полковою, такъ и 
нихто инъший не с м іл  и не важился ему, пану сотникові, въ обнятю въ свое 
гавідоваїгье того села, въ владінію  тамошними посполитими, найменшой 
перешкоди и кривди чинити не важился пилно варуемъ. Войт зас зо всіми 
Громадскими людми, опрочъ козаковъ, вишей реченного села, абы всякое 
послушенство отдавали и належачіе повинности уйщали, яко державци, 
приказуемъ.

Данъ в Батурині януар 6 д., року 1706а.
Звишъменовашпй гетманъ и кавалер, рукою власною.
Помітка: Таковую подлинную кріпост я до себе принялъ, а на сей копій 

подписался Михайло Турковский тр.
РДАДА. -  Ф. 248. -  Оп. 1. -  Спр. 1813. -  Арк. 426. Копія.
ЦДІАК України. -  Ф. КМФ -  7. -  Оп. 2. -  Спр. 34. -  Арк. 426. Мікрокопія.
О п у б л і к о в а н о : Генеральне слідство про маєтності Стародубського полку // Український 

архів. -  т. 1. -  С. 316-317.
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1 706, січня 12. Батурин. -  
Універсал Івана Мазепи значному війсковому 

товаришеві Данилові Солонині на село Куптів, 
що в Київському полку

П ресвітлійш ого и державнейшого великого государя его царского 
величества Войска ZanopozcKoro гетманъ славного чина святого апостола 
Андрея и Белого Орла кавалеръ 1оанъ Мазепа.

Пану полковникови Войскъ его ж ъ царского пресвітлого величества 
Zaпopoжcкoгo киевскому зъ старшиною полкового и всім ь, кому би коввекъ, 
о томъ в ід а т и  н ал еж ал о , симъ у н івер сал ьн и м ь писаш ем ъ нашимъ 
ознаймуемъ, ижъ респектуючи мы, гетманъ и кавалер на зичливіе и статечніє 
в Войску гапорожскомъ ронение и ронячие услуги и оказуючи прислуги пана 
Данила Солонини, значного товариш а войскового, надаемъ ему и симъ 
укЬверсаломъ ствержаемъ сел це Куптевъ581 в полку Киевскомъ в уезде 
Острицкомъ будучое, зо всім и до оного здавна належними кгрунтами и 
угодиями, позволяючи од тамошних посполитих людей належаще повинности 
и послушенства отбирати до ласки войсковой, відаючи теди о таковой во л і 
нашой, якъ самъ панъ полковникъ киевскій z полковою старшиною, такъ и 
кождій з старшини и черн і того полку, аби не см іл и  и не важилися 
помянутому вишей пану Данилу Солонині в владіній прарачонимъ селцемъ 
и в отбираню од посполитихъ тамошнихъ людей (:опрочъ козаковъ в 
войсковомъ ком путі стоячих и служби войсковие пилнуючих:) обиклих 
послушенствъ и повинностей найменшой кривди и перешкоди чинити, пилно 
под неласкою нашою варуемъ, войтові зас того села зо всеми громадними 
людми (:жеби всякое послушенство отдавали и повинности надлежащие без 
одмови уищали, яко державци своему ему пану С олонині:) имъ грозно 
приказуемъ.

Данъ в Батурині іануаріа 12 д., року 1706.
гвишменованний гетманъ, рукою власною3.
С подленнимъ ун'Ьверсаломъ читалъ канцелярист войсковий Федоръ 

Война.
ЦДІАК України. -  Ф. 5 1 .-  Оп. 3. -  Спр. 3715. -  Арк. 3. Копія.
Там само. -  Ф. КМФ-7. -  Оп. 2. -  Спр. 2. -  Арк. 76. Мікрокопія.
РДАДА. -  Ф. 248. -  On. 1. -  спр. 1808. -  Арк. 76. Копія.
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1 7 0 6 лютого 18. Дубно. -  
Універсал Івана Мазепи київському війтові 

з усім магістратом і міщанами про дозвіл надавати 
підводи на коротку відстань тільки тим подорожнім, 

які мають гетманську або царську подорожну

П ресвйтлійш ого и держ авнійш его великого государя его царского 
величества Войскъ Запорожскихъ гетманъ, славного чина святого апостола 
Андрея и Белого Орла кавалеръ 1оанъ Мазепа.

Вс'Ьмъ вобще и каждому зособна, кому бы колвекъ о томъ відати належало, 
а меновите всякимъ началнимъ и подначалнимъ великороссійскимь, также и 
малороссійскимь рейменту нашого посилаемимъ, а через городъ Клевъ 
переижжаючимъ людемъ, симъ ун^версаломъ нашимъ ознаймуемъ, ижъ 
жалостне прекладали намъ панъ Димитрий Потоцкій, войтъ кіевскій, зъ вс^мъ 
маистратомъ и мещанами, же многие частократніе такъ великороссійскіе, яко 
і малороссійскіе посланные, едны въ д ^л ахь  монаршихъ его царского 
пресвітлого величества войсковыхъ, а другие и въ своихъ интересахъ и бардзМ 
под часъ нинішнего войскового походу переездячи черезъ городъ ихъ Юевъ, 
взявши подводи и то надъ потребу свою, одны затягаю тъ  з собою за 
килконадцетъ, албо и за килкодесятъ миль, а иншихъ и на пропалое беруть, а 
другие такъ выгоняють, що не могучи выходитися въ маломъ ч асі или на томъ 
же м іс т ц і здыхаты мусять, и просили нашое въ томъ помощи и заступленія.

Мы теды, гетманъ, уваживши явную черезъ тое ихъ городови Клеву 
діючуюся обиду и не мірную тяж есть, яко прежде выдалисмо ихъ городови 
таковий указъ, жебы тылко з оного выстатчили тому, хто в войсковых ділехь, 
чи то зъ подорожнимъ монаршимъ его царского пресвітлого величества 
листомъ чили зъ нашею подорожною, колко въ тихъ листахъ будеть виражено 
числомъ подводъ, а хто без подорожнихъ нашихъ листовъ едетъ, не тилко в 
одной подводы абы не дано, але если бы якую прикрость чинилъ, такого из 
безчестямъ отправить, такъ и теперъ симъ повторнимъ унЬверсалнымъ нашимъ 
писашемъ тую ж ъ нашу волю и указъ подтверждаемъ, абы непріменно тилко 
по подорожнихъ государскихъ граматохъ и нашихъ листахъ, а не болшъ 
выстачено подводъ, а тим, кто безъ подорожнихъ йдуть и одной не давано; 
однако и тие, що по подорожнихъ беруть подводы, абы он іхт  въ далекую дорогу 
не затягали и не перебывали, пилно того всего хотячи, приказуемъ.

Данъ в Дубні582, февраля 8а д., року 1706.
Звийіменований гетманъ, рукою власною.
ІР НБУВ -  Ф. 1, 50607. Оригінал.
О п у б л ік о в а н о : А. Лазаревский. Гетманские универсалы о Киевском городском хозяйстве 

1677-1719 // Чтения в ИОНЛ. -  Кн. 16. -  Вып. IV. -  С. 76-77. -  № IV.
Архив ЮЗР. -  Ч. III. -  Т. 2. -  С. 686-688. 3 датою 8 лютого 1706 р.

а Так у тексті: Має бути 18.
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1706, червня 10. Батурин. -  
Універсал Івана Мазепи значному товаришеві 
Григорієві Романовському на село Куритвка

Великого Г осударя нашего его царского величества Войска Запорозского 
гетманъ, славного чину святого апостола Андрея и Белого Орла кавалеръ Иоанъ 
Мазепа.

ВсЪмъ вобецъ и кождому зособна, кому би колвекъ о томъ в ід ати  
надлежало, а особливе пану полковникові ніжинскому, зо всею старшиною 
полковою, сотникамъ, атаманомъ и всему старшому и меншому товариству и 
всЬмъ тамошнимъ полчанамъ симъ ун^версаломъ нашимъ ознаймуемъ, ижъ 
мы, гетманъ, з певного респекту, видячи пана Григорія Романовского, значного 
товариша войскового, здатного и способного до войсковой службы, в якой 
зостаючи, уже намъ на нікоторихь оказіяхь и прислугу свою учинилъ, да и 
впредъ тож ъ м іе т ь  Войску Запорожскому і намъ, рейм ентарові при- 
служиватися, надаемъ ему маетност, именно село Куриловку583, в полку 
Н'Ьжинскомъ будучое, в зуполное держание и владініе, позволяючи и вручаючи 
ему въ ономъ з тамошних посполитихъ жителей всякіе обикліе отбирати 
повинности, послушенства и користи. Зачимъ аби такъ самъ панъ полковникъ 
ніжинский з старшиною полковою и вс ім т  товариствомъ, яко и нихто иншій 
зо всЬхъ обще полчанъ тамошнихъ не важился ему, пану Романовскому, в 
владінію тоей маетности найменшой чинити перепони и трудности; а селяне 
тяглій, куриловскіе обиватели, жеби оному, яко своему державцу, належитое 
во всемъ, в работизнахъ и инихъ абиклихъ повинностяхъ послушенство 
воздавали, пилно м іти  хочемъ и рейментарско приказуемъ.

Данъ в Батурині, июня 10 дня, року 1706а.
Звишменованній гетманъ, рукою власною6.
3 подленним читал сотникъ полковий ніжинский Івань Борсукъ і руку 

свою приложилъ к сей копій універсала сотникъ полковий ніж инский 
Григорий Ивановичъ руку приложил, а подленний к себе принял П. Хрущов

РДАДА -  Ф. 248. -  Оп. 1 .-С пр. 1914.-А рк. 149, 149 зв. Копія.
ЦДІАК України. -  Ф. 57. -  Оп. 1. -  Спр. 39. -  Арк. 371. Копія з засвідчувальним записом: С 

текстовимъ подленнимъ ун'Ьверсаломъ свЬдЬтелствовалъ сотни четвертой полковой сотенний 
писаръ Федор РизнЬковъ.

Там само. -  Ф. КМФ -  7. -  Оп. 2. -  Спр. 37. -  Арк. 149, 149 зв. Мікрокопія.
Опубліковано :  Генеральное следствие о маетностях Нежинского полка. -  С. 130.

№441

а У тексті дописано: В подленномъ подпис таковий.
6 Праворуч від підпису в колі написано: М істо печати гетманской.
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1706, червня 13. Батурин. -
Універсал Івана Мазепи новосанджарівському сотникові 

Якову Мелещенкові на військову частину 
в своєму власному млині

П ресвітл ій ш ого  и держ авнійш ого великого государя его царского 
величества Войскъ Запорожских гетманъ славного чина святого апостола 
Андрея и Белого Орла кавалеръ Иванъ Мазепа.

Пану полковникові Войска его ж ъ царского величества Запорожского 
полтавскому, старшині полковой, сотникомъ и всему старшому и меншому полку 
Полтавского товариству и посполитимъ людемъ, а особно дозорци нашому 
млинами в томъ полку Полтавскомъ завідуючому и кождому, кому тилко 
кольвекъ о томъ відати належить, симъ універсаломь нашимъ ознаймуемъ, 
ижъ просилъ насъ панъ Яковъ Мелещенко, сотникъ новосанджаровский584, 
наданье себ і въ власномъ своемъ млині на Ворсклечку585 на с а з і построеномъ 
войсковой части вм істо  того каменя, який на антецесаров его прешлихъ 
сотниковъ новосанджаровских для въспоможенья ихъ ишолъ. Ми прею, 
гетманъ и кавалер, респектуючи на его пана Мелещенка, такъ передъ урадем, 
яко и на ураді сотництва новосанджаровского охотне ронячиеся услуги и 
видячи его способность до далшой служби войсковой, приймуемъ тое его 
прошение, по которомъ надаемъ ему в мененном млині часть войсковую, 
позволяючи оную отбирати и на свой оборочати пожитокъ. Зачимъ, відаючи о 
такой воли нашой, абы якъ самъ панъ полковникъ полтавский зъ старшиною 
своею, такъ и нихто инший, а барзій  дозорца от насъ млинами, в полку 
Полтавскомъ завідую чи, въ отбираныо оной войсковой части ему, пану 
Мелещенку, наименшой не важился чинити трудности, перешкоди и трубацій, 
варуемъ и приказуемъ.

Дапъ в Батурині, іюня 13 д[ня], року 1706а.
Звишъменованний гетманъ и кавалер, рукою власною6.
1762 году іюня 16 дня.
С подліннимь універсаломь свідетельствоваль и по посвідетельствованію 

подчистокъ, приписокъ, переправокъ и другихъ подобнихъ тому сумнителствъ 
не нашлось.

Полковій миргородській хоружий Марко Козиненковъ.
Войсковий канцеляристъ 1ванъ Паніевский.
Вишеписаного года місяца, таков подлінний універсал по ізвіренію тещі 

моей удовствующий Анни Мелещеиковой обратно к себі принялъ и росписался 
значкоЬий товаришъ 1ванъ Боярский.

ІР Н Б У В -Ф . I, 51866 (Лаз. 11 -А рк. 122). Копія № 398.

№ 442

а У рукопису дописано: На подлинномь подпись.
6 Після печатки праворуч у колі написано: М істо печати.
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1706, червня ІЗ. Батурин. -  
Універсал Івана Мазепи полтавському полковникові 
Іванові Левенцю на війскову частину в його млині 

на Вищій Білицькій греблі

П ресвітлійш его и держ авнійш его великого государя его царского 
величества Войскъ Запорожскихъ гетманъ славного чина святого апостола 
Андрея и Белого Орла кавалеръ Иоанъ Мазепа.

Всімь вобецъ, кождому зособна, кому би колвекъ о томъ відати надлежало, 
а меновите всякой кондицій годности и преложенства такъ войсковим, яко і 
посполитимъ рейменту нашего в полку Полтавськомъ знайдуючимся людей, 
чрезъ сее наше универсальное писан’е чинимъ відомо, ижъ пая Левенецъ586, 
полковникъ Войска его царского пресвітлого величества Запорожского 
полтавскій, міючи на реці Ворсклі на Висшой греблі і на Висшой греблі 
Білицкой млинъ о двох колах мучних, а третомъ ступномъ стоячий вічистою 
куплею в поссесию себі набитій, просил насъ о надане ему в том млині войсковой 
части. Ми прето, гетманъ и ковалеръ, респектуючи на его, пана Івана Левенця 
значние в Войску Запорожском такъ предъ урядомъ полковницства Полтавского 
щире роненние услуги, яко и на уряді у ж і полковничомъ вірне ронячиеся 
праци, надаем ему в вишъ мененном м лині часть на войско належную, 
позволяючи зо вс іх  трох кулъ оную отбирати и на свой похоти своей оборочати 
пожитокъ, в якомъ отбираню войсковой части і во владінию оного млина ему, 
пану Івану Левенцеви, полковникови полтавскому, аби нихто з старших і менших 
войскових і посполитих людей не ім іл т  і не важился жадной найменшой чинити 
трудности і перешкоди, варуемъ и владзою нашою гетманскою под сро^имъ 
каранемъ при казу емъ.

Данъ в Батурині, июня 13 д[ня], року 1706.
Звишъменованшй гетман и кавалеръ, рукою власноюа.
1761 году, марта 7-го дня съ подлиннимъ универсаломъ свідительствовали 

и по посвідителствованїю подъчистокъ, приписокъ, переправокъ и никаких 
других подобнихъ тому сумнителъствъ не нашлось.

Полковий миргородский хоружий Марко Козиненковъ.
Войсковий канцеляристи 1ванъ Паніевский.
Вишеписаного году місяця и числа таковій подлинній yнiвepcaлъ обратно 

к себі принялъ и росписался.
Полковия полтавский судья Григорий Сахновский.
ІР НБУВ -  Ф. Г, 51942 (Лаз. 11/1.- Арк. 438). Копія № 311.

№443

а Після підпису праворуч у колі написано: М істо  печати.
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1706, червня 18. Батурин. -  
Універсал Івана Мазепи значному товаришеві 

Стародубівського полку Офанасієві Єсимонтовському 
і його братові Олексієві з дозволом на власному грунті 

осадити слобідку і хутір, а на річці Осинка -  
насипати греблю і побудувати млин

П ресвітл ій ш ого  и держ авнійш его великого государя его царского 
величества Войскъ Запорожскихъ гетманъ славного чина святого апостола 
Андрея и Белого Орла кавалеръ Иоанъ Мазепа.

В с ім ь  вобецъ и кождому зособна, кому колвекъ о томъ видати належить, 
а меновите пану полковникові стародубовскому, теперь наказному, а впред 
совершенному стар ш и н і полковой, сотникамъ, атам аном ъ, войтомъ, 
бурмистромъ и всім ь старшимъ і меншимъ войсковимъ и посполитимъ того 
полку обивателямъ. Также паномъ сотникамъ почеповскому и мглинскому 
сполне з урадами тамошними озънаймуемъ, ижъ панъ Афанасій Есимонтовский, 
товаришъ значній полку Стародубовского, м ію чи в кгрунтах міскихь 
почеповских і мглинскихъ, прозиваемихъ Догтяровскихъ при р іч ц і Осинці587 
и свой сполние з братомъ его А лексіемь Есимоновским кгрунта добровольною 
куплею набитые, просилъ насъ, абисъмо имъ обомъ з помененнимъ братомъ 
его Алексіемь, позволили на тих кгрунтахъ ихъ власнихъ осадити слободу, 
футоръ поселити и на р іч ц і оной Осинці греблю висипати і млинъ вистановити. 
Мы теды, гетманъ і кавалеръ, респектуючи на значніе в Войску Запорожскомъ 
его пана Афанасия Есимонтовского, прислуги и впредь до онихъ заохочуючи, 
а особливе на тую его мужность и отвагу, якою онъ под часъ погрому божиймъ 
подпущениемъ в Н есвіж у 588 ставшогося од неприятеля шведа на полкъ 
Стародубовский з н ікоторим ь тавариствомъ в кляшторъ запершися і не 
виддаючися его неприятеля постидылъ, а товариство при собі будучое от погуби 
неприятельской сохранилъ и освободилъ, рейментарско взглядъ міючи 
позволили ему сполне з братомъ его на тихъ ихъ власнихъ кгрунтахъ слободу 
осадиты, футоръ поселиты, греблю на той р іч ц і висипаты и млинъ подлугъ 
сили тоей р ічки  выстановиты, в чомъ абы н іх то  з старших и меншихъ 
войсковихъ і посполитих того полку Стародубовского обивателей і нихто инший 
не см'клъ и не важился имъ панамъ Есимонтовским найменшой чиниты перепоны 
и перешкоды, пилно міти хочемъ і повагою сего нашого універсалу приказуємо 
варуемъ. Однакъ тутъ тое жебы чрезъ осажованье тоей слободы и занятье гребли 
людскимъ околичнимъ кгрунтомъ не чинилась шкода.

Данъ в Батурині іюня 18 д., року 1706а.
Звишъменованний гетманъ и кавалеръ, рукою власною6.

№ 444

3 Далі в тексті дописано: В подленномь подпись таковь.
6 Праворуч після підпису в колі написано: М істо печати.
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СвЄдителствовали 
Ротмистръ Федеръ Шеинъ.
Хоружий полковий Григорій Савицкій.
С подлиннимъ читалъ каптЬнариус Федор Житков.
Таковъ подлЄнний по освидетельствовании в комисии о чиненію гене

ральной описи уневерсалъ принял войсковий таварингь 1ванъ Есямонтовский.
ЦДІАК -  Ф. 57. -  Оп. 1. -  Спр. 102. -  Арк. 172. Копія.
Там само. Спр. 105. -  Арк. 26, Копія з датою 18 липня.

№ 4 4 5

1706, червня 21. Батурин. -  
Універсал Івана Мазепи дружині покійного війскового 
хорунжого Зіновії Юркевичевій на село Кренидівку 

і на новоосаджену слободу

ПресвЄтлЄйшого и державнейшего великого государя его царского 
величества Войска Запорожского гетманъ славного чина святого апостола 
Андрея и БЄлого Орла кавалер 1оанъ Мазепа.

Пану полковниковЄ на сей час наказному а въпред совершенному 
стародубовскому, г старшиною полковою, п. сотниковЄ новгородскому го всЄмь 
тамошним урядом и всему старшому и меншому товариству и посполитим того 
полку обивателем и кождому, кому би колвекъ о том ведати належало, симъ 
универсалиям писанием нашим ознаймуем, ижъ яко вгялисмо въ особливую 
нашу оборону и протекцию овдовЄлую п. ЗЄновию Юркевичову, хорунжою 
полковую стародубовскою, так  заховуєм при оной селце, прозиваемое 
Кренидовку589, въ уездЄ Новгородскомъ лежачое, невольнику мужу ей пану 
Юркевичу, хорунжому полковому стародубовскому, о т  нас наданное, и 
ствержаем слободку, га вЄдомом нашим въ том же уездЄ осаженную, и всякие 
зъ мужем своимь набутіе кгрунта и угодия, позволяючи оной, якъ тими селцем 
и слободкою завЄдовати от тамошъних людей належитіе повинности и 
послушенства огбирати, такъ и своими власними кгрунтами и угодиями без 
всякой перепони владети и приходячие з нихъ пожитки отбирати ж. ВЄдаючи 
теди о сеи виразной волЄ нашои кождий з старшини3 чернЄ и посполитих полку 
Стародубовского и [и]нних обивателей, аби в вишше писанном нЄ в чом ей, пане 
Юркевичевой, не смЄли и не важилися наименшой кривди и перешкоди 
^особливе в доконченню зачатой гребли въ новоосаженной слободци и 
построению на оной кл Ьтки млива:) чинити под неласкою нашею и войсковою, 
пилно варуемъ и грозно приказуєм.

Данъ в Батури[нЄ], юня 21, року 1706* 6.

а Слова “ Кождий з старшини” написані двічі.
6 У копії дописано: Въ подлинном подпис таковъ.
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Звишъменованний гетманъ и кавалер, рукою власною3.
РДАДА. -  Ф. 248. -  Оп. 1. -  Стр. 1813. -  Арк 475, 475 зв. Копія.
ЦДІАК України. -  Ф. 57. -  Оп. 1. -  Спр. 147. -  Арк. 504. Копія.
Там само. Ф. КМФ-7. -  Оп. 2. -  Спр. 34. -  Арк. 475, 475 зв. Мікрокопія.
О п у б л ік  овано : Генеральне слідство про маєтності Стародубівського полку // Український 

архів. -  Т. 1. -  с. 347-348.

№ 4 4 6
1706, червня 22. Батурин. -  

Універсал Івана Мазепи про взяття під оборону синів 
київського наказного полковника Петра Борсука, Якова, 

Стефана і Леоніда і залишення при них військової 
частини з млина, грунтів та інших угідь

ПресвЄтлЬйшаго и державнЄшаго великого государя его царского 
величества Войск Запорозкихъ гетман славного чина святого Апостола Андрея 
и Белого Орла ковалеръ Івань Мазепа.

Пану полковникови теперешному наказному, а впредь совершенному, 
старшине полковой, п. сотникови Козелецкому з тамашнимъ урядомъ и вс^мъ, 
кому би колвекъ о томъ відати  надлежало, симъ унЄверсаломь нашимъ 
ознаймуемъ, ижъ респектуючи мы, гетьманъ, на значній и зичливіе в Войску 
Запорозькомъ з молодихъ л Єг ь  ажъ до кончини живота Петра Борсука590 
прошлого наказного кіевского полковника, беремо в особливую нашу оборону 
необожчиковихъ синовъ пп. Якова, Стефана и Леонтія Борсуковъ з рожоною 
ихъ сестрою Мариею, заховуючи при нихъ, такъ войсковую часть млива в 
власномъ ихъ м ли н і на г р е б л і м аской Козелецкой стоячом ъ, яко и 
подсусЪдковъ в дворахъ ихъ, где ли колвекъ обретаются мешкаючихъ и 
ствержаючи имъ в поссесію и владение всякій небожчикомъ отцемъ ихъ набутій, 
кгрунта и угодія, зачимъ вЄдаючи о сей виразной воли нашей, такъ теперь 
наказній, а в пришлій часъ, совершении! панъ полковникъ кіевскій з старшиною 
полковою, особливе старшина козелецкая, яко и кождій з висланних нашихъ 
в тогъ полкъ, аби не смЄли и не важилися имъ пп. Якову, Стефану и Леонтію 
Борсукамъ в владЄніо позосталимы імь в посесію по небожчику ихъ отцу 
кгрунтами и угодіями всякіми в отбиранию войсковое часты з ихъ же власного 
млина розмЄрових пожитковъ найменшой кривди, перепони і перешкоди чиниты 
и подсусЄдковь в дворахъ іхь живучихъ, до жаднихъ мЄскихь работизнъ и 
повинностей примуш ати пилно варуемъ и грозно приказуемъ всЄм ь .

Данъ в Батурине, юня 22, року 1706* 6.
Звишъмепованшй гетманъ и кавалеръ, рукою власною
ІР НБУВ, -  ФХ, 1148. -  № 231. Копія
ЦДІАК України. -  Ф. 1235. Оп. 1 .-С пр. 1247.-А рк. 177-179. Копія.

а Праворуч нижче підпису в колі другої копії написано: МЄсто печати.
6 У копії дописано: В подленном подпис таков.
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1706, липня 5. Батурин. -  
Універсал Івана Мазепи генеральному військовому 

осавулу Іванові Ломиковському на село Лави 
в Сосницькій сотні Чернігівського полку 

з усіма належними до нього грунтами й угіддями

П ресвітлійш ого и держ авніш ого  великого государя его царского 
величества Войска Запорожского гетманъ славного чина Святого Апостола 
Андрія и Билого Орла ковалеръ Иоанъ Мазепа.

Его царского п р е св іт л о го  величества Войска Запороского  пану 
полковникові черн іговском у з старшиною полковою, пану сотникови 
Сосницкому з урядомъ тамошнимъ и всім ь, кому би колвекъ о томъ відати 
надлежало, симъ ун іверсалн и м ь писаниемъ нашим ознаймуем, иж ъ 
респектуючи мы, гетманъ, на щедрие вірніе и значние в Войску Запорожском 
огмногих л іт ь  ронячий и за бивших антецессоровъ наших и нашего уже уряду 
гетманского услуги и прислуги пана Ивана Ламаковского, асаули нашого Войска 
его царского пресвітлого величества Запорожского енералного, до которих и 
сина его пана Ивана Ламиковского, видячи способного и изгодного, надаем ему 
и симъ універсаломь нашим ствержаемъ село Лави591 в полку Черніговскомь 
в сотні Сосницкой лежачое зо всім ядо оного здавна надлежачими крунтами и 
угодиями изобрітаючимися в них ко прежнему пожитками, позволяючи от 
посполитих в томъ се л і мешкаючих людей всіми с належащие повиности и 
послушенства отбирати, відаючи теди о таковой вол і нашой, якъ самъ панъ 
полковникъ черніговский зъ полковою своею старшиною, такъ и панъ сотникъ 
сосницкий з урядомъ городовим тамошним, аби не сміли и не важилися ему, 
пану Ивану Ломиковскому, в выбираню вишупомянутого села Лавъ, в свою 
посесию в владінию  оним в заживанию приналежних кгрунтов, угоди и 
приходячих з них пожитков, такъ же и в отбираню от  тамошних лавами 
посполитих жителей належащих повинностей и послушенств наименшой 
перепони и прешкоди чинить под неласкою нашою и войсковою варуєм, войт 
засъ више помянутого села Лавъ зо всіми громадними людми (: опрочъ козаковъ 
в ономъ сел і мешкаючие, которые м ію ть  при ненарушеню здавна ухвалених 
волностей войскових захованы биты:). Маете и повинны будете во всемъ, ему, 
пану Ламиковскому, якъ уже державці своему повиноватисъ и належатие без 
отречения повинность и послушенства отдавати грозно приказуемъ.

Данъ в Батурині июля 5 д., року 1706а.
Звишменовчаний гетман, рукою власною6.
ЦДІАК Украини. -  Ф. 57. -  Оп 1. -  Спр. 26. -  Арк. 849. Копія.

№ 447

а Далі в тексті дописано: В подленомь подпись таковь.
6 Нижче підпису в колі написано: М істи печати.
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1706, липня 9. Батурин. -  
Універсал Івана Мазепи отцю Данилу Миновичу, 

намісникові менському, пресвітерові храму 
св. Архістратига Михайла на військову частину 

в млині покійного Кирила Давидовича

Его царского пресвітлого величества Войска Запорожского гетманъ и 
кавалеръ Иоанъ Мазепа.

Пану п олковни кові Войска его царского п р есв ітл о го  величества 
Запорожского Черніговскому з старшиною его полковою, а особно п. сотникові 
седневескому зо всім ь урядомъ и посполствомъ тамошнимъ сымъ писаниемъ 
нашимъ озиаймуемъ, ижъ прелестный отецъ Данийлъ Минович, намісникт 
Менский, презвитеръ храму святого Архистратига Михайла просилъ насъ чрезъ 
супліку свою, абы з едного каменя в млині Давидовичевскомъ на реці Снові 
при греблі Седневской о чотирохъ колахъ стоячомъ от небощика Кирила 
Давидовича матки его, отчима тоей же матці яго тестаментом ошисаногочасть 
припадаючихъ розм іровь  войсковою сполне дачею частю нашою моглъ 
отбирати особу. Мы теды, гетманъ, по особливой нашой и уособамъ духовнимъ 
в церкви Божой служащими зичливой прихилности, не огмовивши преречоному 
отцу Данийлу Миновичу ласкавой нашой учинности, позволяемъ ему з 
пререченого млина при своей мелницкой части и часть войсковую розміровихт 
пожитковъ на себе отбирати и оною до ласки нашое войсковое пожитковати, о 
якой вол і нашой відаючи, аби ніхто з старших и меншихъ в отбиранию от 
пререченого майна в с іх ь  огулом пожитковъ жадной найменшой не важился 
чинити кривди и перешкоди, пилно варуемъ и приказуемъ.

Данъ в Б атур ін і, июля 9 д., року 1706.
Звишеименованой гетманъ, рукою власноюа.
ЦДІАК України -  Ф. 57.- Оп. 1. -  Спр. 17. -  Арк. 512. Копія.

№ 448

№ 4 4 9
1706, липня 10. Батурин. -

Універсал Івана Мазепи про підтвердження призначення 
чернігівським і новгородським архієпископом 

Іони Ольховського ігуменом Кам'янського монастиря

Его царского пресвітлого величества Войска Запорожского, гетманъ Іоань 
Мазепа.'

Озиаймуемъ симъ нашимъ універсало.чъ кождому, кому о томь відати 
надлеж ит, такъ  духовного, яко и мирского чину людемъ, а меновите

а Праворуч від підпису в колі написано: М істо  печати.
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закошикомъ монастира Свято Успенского Каменского, поневажъ ясне в Богу 
преосвященній его милост отецъ 1оанъ М аксимовичъ, архиепископъ 
черниговский и новгородскій благоразсмотр'Ьтелнимъ своимъ пастирскимъ 
изволеніемь произведши на урядъ ігуменства каменского человека того чину 
достойного велебного отца Іону Олховского благословителнимъ своимъ 
архиерейскимъ оного утвердилъ. Теди и ми, гетманъ, тому пастирскому 
позволеню и постановленю благоизволительно согласуючи, симъ нашимъ 
реиментарскимъ писанемъ ун'Ьверсалнимъ того жъ преречоного велебного отца 
Іону Олховского на началств'Ь мененого монастира Каменского утвержаемъ и 
потвержаемъ, позволяючи ему всякіе тамъ церковніе и монастирскіе по 
должности своей исправляти порядки ку п олзі душеспасительной людской и 
всЬмъ отнасъ ктиторскимъ усердіемь наданими млинами, селами, кгрунтами и 
ияними угодіями завЪдовати, и зуполно владЪти, быле бы тих вс'Ьхъ добръ 
завЪдоваше и владЪше ку общему монастнрскому стягалося пожиткови, а не 
ку приватному персоналному употреблению, о чомъ всЬ такъ вонсковій, яко и 
посполитій люде, знаючи, аби ему велебному отцу ігумену жадной в томъ 
ігумене твований нихто не важился чинити перешкоди реиментарско пи л но 
приказуемъ.

Данъ в Батурин^, іюля 10, року 1706.
7вьішменованній гетманъ, рукою власноюа.
Помітка: С подлЪними кр'Ьпостми такіе читалъ подленое канцелерист 

крепости войсковіи к себ'Ь Григорій Покорскій принял.
ІР НБУВ -  Ф.І, 61742. -  №926. -  Арк. 4. Копія.

№ 4 5 0
1706, липня 15. Київ. -

Універсал Івана Мазепи Євдокії Яковлевій Солониновій 
про повернення їй половини села Заворич, 

захопленої сином Василем Солониною

ПресвЪтл'Ъйшого и державн'Ьншаго великого государя его царского 
смщеннЪйшого величества Войскъ Zaпopoжcкиx гетманъ славного чину 
святого Апостола Андрея и Белого Орла кавалеръ 1оаннъ Мазепа.

Пану полковников^ наказному Киевскому за всею старшиною полковою, а 
тут же войтови села Заворичъ зо вс'Ьми посполитими людми и кождому, кому 
колвек о том видати надлежит, сим универсалом нашимъ ознаймуем, ижъ 
заносила нам пласливую жалобу своею паїгЬ Евдокія Якововая Солониновая 
на сина своего п. Василія Солонину, что онъ, одержавши нашъ рейментарский 
унЪверсалъ на десят человека в сел'Ь Заворичах жиючих от небожчика отца 
его пана Якова Солонини ему данних, еще половину села въ матки своей 
самоволие и неналежне завлад'Ьлъ и не допускает отбувати посполитих

а Праворуч у колі написано: М'Ъсто печати.
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повинностей. Зачимъ ми, гетманъ, яко тотего п. Василія Солонини неслушний 
и не сыновский противно матки своей поступокъ чинилъ (:и овшем ежели бы 
теперъ не на служ бі монаршой з милимъ нашимъ сестренцемъ паном Аидреемъ 
Войнаровскимъ знаядовался певне бы за таковое свое самоволіе былъ значне 
скаранъ:), такъ росказавши з канцелярій войсковой сей наигь універсаль 
приворочаем знову ей паней Яковой Солониновой тых отторгнених половину 
въ маетности ей сяномъ ей ж ъ п. Василемъ Солониною людей в первобитную 
владзу подданъское послушенство и повинность, позволяючи по прежнему 
всякие повияъности. Зачимъ абы такъ панъ полковникъ наказний кіевскийз 
старшиною полковою, яко и ніхто 3 войскових и посполитих того полку людей, 
а особли і п. Василь Солонина не см іли  и не важилис ей паней Яковой 
Солониновой въ отбіраню  от тамашних посполитих поддаяских людей 
повинностей и послушенствъ наяменшой чинити перешкоди и трудности, пильно 
варуєм и приказуєм.

Данъ в К іеві, юля 15, року 1706.

7вишъменованния гетманъ и кавалер, рукою власною.
На арк. 11: Копія универсалу Мазепиного старой паней Яковой Солониной 

данного на част села Заворичъ, которую одобралъ былъ сынъ ей панъ Василь 
Солонина, за що тут же ему виражена нагана.

ЦДІАК. України -  Ф. 51. -  Оп. 3. -  Спр. 3715.-А рк. 10-11. Копія
Там само. -  Арк 13. Копія з датою липня 11.

№ 4 5 1

1706, липня 30. Батурин. -  
Універсал Івана Мазепи Лубенському Мгарському 

монастиреві з дозволом у селі Домонтове на Дніпрі 
тримати човен для перевозу ченців монастиря при умові, 

що ігумен не дозволятиме ним перевозити прочан

Его царского пресвітлого величества Войскъ Запорожских гетьманъ и 
кавалеръ 1оанъ Мазепа.

Пану полковникови переяславском у3, теперъ наказному, а впредь 
совершенному, з старшиною полковою, сотникомъ, а особливе п. дозорці нашему 
Каневскому, и кому колвекъ о томъ відати належить, симъ нашимъ писанемъ 
ознаймуемъ, ижъ превелебному в Богу отцу игуменови монастира Мгарского 
Лубенского позволилисмо на реці Д н іп рі в Домантові592 липу держать для 
перейзду братій монастирской и иних річей посилаючихся до селъ на томъ 
боку Дніпра в сотні Мошенской будучих, тилко ж  докладаєм тое, абы отець 
ігумеьгь не позво ля лъ тоею липою прочанъ, о тсе ля на тую сторону у ходячих,

а Слово “переяславскому” вписано над рядком.
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перевожувати, чего всего повинна тамош ная старшина домонтовская 
постерігати.

Дань в Батур[ині], іюля ЗО, року 1706а.
Звишъ менованій гетманъ, рукою власною6.
На звороті: Сія копія, что с подлиннимъ универсаломъ сходная в томъ 

присутствующем в гродскомъ Лубенскомъ суд і подписался с приложениемъ 
печати полковий писаръ Яковъ Корніевичь.

Асаулъ полковой Рекченский
Гродского Дубенского суда канцелярист Яковъ Галинский.
ІРНБУВ-Ф. I. 51581 (Лаз. 9 .-А рк. 170). Копія.

№ 4 5 2
1706, серпня 19. Кшв-Печерський. -  

Універсал Івана Мазепи пані Борковській, 
генеральній обозній, на осадження слобід 

і займання гребель

Его царского пресвітлого величества Войска гапорозко го гетманъ славно го 
чина святого апостола Андрея и Б ілого  Орла кавалір 1оанъ Мазепа.

Ознаймуемъ сымъ yнiвepcaлнымъ нашимъ писашемъ кождому, кому 
колвек о томъ тепер и пришлий часъ відати належатимете, ижъ прикладала 
намъ гетманови пані Борковская, обозная енералная, же якъ з войсковихъ, такъ 
и з посполитихъ людей многіе важ атъся в кгрунтахъ ей панеи обозной, 
универсалами нашими и грамотами монаршими утвержденнихъ, то слободки 
осаживати, то греблі гаймати без позволителнихъ нашихъ писмъ и мимо ей 
вЪдомость, що яко противъ слушности и права посполитого д іється , такъ мы 
кождому тотъ самоволный поступокъ ганимъ и ганити не понехаемъ и 
жестокимъ вкривати каранъемъ, кого якъ доведеться обіцуемь. А туть же 
пилно приказуемъ и сурово грозимъ, абы вперед нихто з старшихъ и меншихъ 
войековыхъ и посполитихъ полковъ Черніговского и Стародубского и иныхъ 
обивателей не см іл ь  и не важился в кгрунтахъ ей паней Борковской, обозной 
енералной, ни слободокъ заводити и осажоваги, а ни гребел гаймати и млиновъ 
стройти. А если бы хто колвекъ над тую вишшей вираженою волю нашу 
поважился якимъ-колвекъ способомъ утисненей ей панеи Бурковской в 
кгрунтахъ чинити, албо слободки осажовати и греблі гаймати всякий гаковыи 
не токмо сурового войскового не увойдетъ карапя, лечъ и до шкагули нашой 
повыненъ будете тисячу талярей выни гаплатити обявляем.

Дань в К іеві Печерскомъ, августа 19, року 1706
гвишменоваяный гетман, рукою власиою
ЦДІАК України. -  Ф. 1407. -  Оп. 4. -  Спр. 32. Фото з оригіналу.

а У тексті дописано: на подліномь подпись таковъ.
6 Праворуч від підпису в колі написано: М істо печати.
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1706, серпня 31. Кшв-Печерський. -  
Універсал Івана Мазепи значному товаришеві 

Стародубівського полку Степанові Шираю 
на село Солова

П ресвітл іш  аго и державнійшаго великого государя нашего, его царского 
величества Войска 2апорожского гетманъ славного чына святого Апостола 
Андрея, Б ілого  Орла кавалеръ Магепа.

Пану полковникові, на сея час наказному, а въпред совершенному 
стародубовскому, гъ старшиною полковою, пп. сотникомъ, атаманьі городовой 
и всему старшому и меншому товариству, войтом, міщаном и в ^ м ъ  посполитым 
того полъку обывателемъ, и кождому, кому колъвекъ о томъ відати належит, 
симъ універсалом нашым огнаймуем, ижпросилъ насъ гетмана, панъ Стефанъ 
Ширай, значный полку Стародубовского товаришъ войсковый, о наданъе ку 
въспартю своегогосподарства, селця говомого Солова, в уегді Стародубовском 
будучого, ку власнымъ его покупленным кгрунтам  прилеглого, и о 
потвержателный на млын отчыстый на реці Росусі о двох колахъ мучныхъ, а 
третимъ фалюшковимъ, зовемый Погана Стодолька, гъ гаями и сіножатми 
под селомъ Пестриковомъ стоячый; на млынъ другій отчыстый же, тож о 
двохъ колах мучных а третом фалюшномъ под селомъ Іванцюнками гъ 
дубровою, гаями, и сіножатми, у Тайраковского купленными будучый, да на 
млынъ га фундушемъ небожчика тестя своего пана Михайла Миклашевского, 
полковника стародубовского бывшего, на криниці, говемой Меловая, Липовая 
под селомъ Басыхиномъ власнымъ его коштомъ построенный гъ футоромъ, 
універсале Теды мы, гетманъ, принявши тое его пана Стефана Ширая прошеніе 
га слушное, а до того выдячи его услугъ войсковихъ ггодного, як прерочоное 
селце, въ Стародубовскомъ уегді наидуючоеся, надаем ему во владініе до ласки 
нашой войсковой, такъ и вышъпомянутые млыны гъ гаями, сіножатми, г 
футором и иными угодіями въ купчихъ записах выраженными, ствержаемъ, 
погволяючи од посполитих людей, въ вьішейречонномселі мешкаючих, всеякій 
повинности и послушенства, а млынами гъ прочімьі угодями вічисте самому 
ему, ж ен і и потомкомъ его владіти и всякій приходячій пожитки отбирати и 
на свою корист оборочати. Да тужъ же яко погволисмо ему ж  пану Стефану 
при том наданомъ се л вд і на власныхъ его купленныхъ, а непенных gpyнтax 
сколнадцят человека гъ людей гахожихъ, а не з тамошнихъ околичныхъ, 
осадити, такъ пилно варуєм и грогно прикагуемъ, абы нихто зъ тамошних 
соловскихъ жителей, гъ войскових межи посполитые люде, а з тяглых людей 
въ когацтво въписоватися не уписовалъся, поневаж того вогбраняет накріпко 
монарш ая его царского пресвітлого величества укагъ. А найбаргій чтоб нихто 
не важилъся у тых соловскихъ, жителей кгрунтов скуповат, жебы прото той 
вол і нашой выжей вираженной досит чинилося, пилно повагою и моцъю сего 
нашего універсалу варуемъ. 7асъ  вышеречонного села войтъ го всіми 
посполитими людми (юпрочъ казаковъ, въ компуті когацкомъ будучихъ:) міет

№453
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иповиненъ будет ему, пану Стефану Ш ираеві, всякіе належитые повинности и 
послуш анъства отдавати.

День въ Печерскомъ августа 31 д., року 1706а.
Зъвышъменованный гетманъ и кавалеръ рукою власно.
РДАДА. -  Ф. 248- Оп. 1. -  Спр. 1813. -  Арк. 292. Копія.
ЦДІАК України. -  Ф. КМФ -  7. Оп 2 -  Спр. 32. -  Арк. 292. Мікрокопія.
Оп убл іковано : Генеральне слідство про маєтності Стародубського полку // Україн

ський архів. -  Т. 1. -  С. 229-230.

№ 4 5 4

1706, вересня 3. Київ. -
Універсал Івана Мазепи Глухівському Петропавлівському 

монастиреві на половину риби, виловленої 
в Мутинському стані

Его царского пресвітлого величества Войска Запорозжского гетманъ и 
кавалеръ 1оанъ Мазепа.

Вс'Ьмъ, кому колвекъ о томъ відати належитъ, а особливе дозорцамъ 
нашимъ на стану Мутынском ь будучимъ и впредъ быти м ію чим ^ ознаймуемъ, 
ижъ міючи мы особливую нашу, такъ , ку обытели святой Петро Павловской 
Глуховской прихилость. яко теж ъ и ку самому тоей обытели ігуменови 
превелебному в Богу господину отцу Мелетїю Трофимовичу любовъ, надаемъ 
напреречоньїяГлуховскій монастиръ, вс іх т  стану Мутынского рыбных ловлей 
половину и позволявшъ ему, отцу ігуменови з братією, на пожитокъ свою оную 
отбирати. Зачимъ приказуемъ дозорцамъ поменного стану нашого Мутынского, 
абы коли колвекъ тамъ рибъ св'Ьжихъ, просоловыхъ и вялыхъ, що прибудетъ, 
на дві половины оный розділяючи, едну половину до преречоной обители 
святой Петро Павловской Глуховской всегда отдавали. О що и повторе 
приказуемъ пилно.

Данъ в К іеві, сеп геврія 3, року 1706.
Звишменованый гетман, рукою власиою.
На звороті другого документу: На половину ловлей рибных з стану 

Мутинского от гетмана Мазепи данный.
ІРНБУВ-Ф. I 61914а- №  137.-А рк 12. Оригінал.
РДАДА. -  Ф. 248. -  Оп. -  1. -  Спр. 1814. -  Арк 378 зв. Копія.
ЦДІАК України -  Ф. КМФ -  7. -  Оп.2 -  Спр 41. -  Арк 378 зв. Мікрокопія.
О п у б л і к о в а н о : Генеральное следствие о маетностях Нежинского полка. -  

С. 383 -  384.

а У копії дописано: В подленномъ подписано.
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1706, вересня 11. Київ. -
Універсал Івана Мазепи значному військовому товаришу 

Василеві Солонині на людей у селі Заворичі 
від хутора Помуст, що на річці Гнізна

П ресветлійш ого и держ авнійш ого великого государя его царского 
величества Войскъ Запорожских гетьманъ славного чина святого Апостола 
Андрея и Б ілого Орла Кавалеръ 1оанъ Мазепа.

В с ім ь  въ обецъ и кождому з особна, кому колвекъ о томъ відати 
належить, а меновите пану полковникові кіевскому теперь наказному, а 
впредь совершенному, з старшиною полковою, сотникодтъ и всему старшому 
и меншому того полку товариству, сымъ універсалнимь писаніемь нашым 
ознаймуемъ, ижъ просилъ насъ, гетмана, панъ Василь Солонина, значний 
товаришъ войсковий, о надане себ і людей в се л і Заворичахъ от хутора его 
Помусть на р іц і  Г н ізн і593 будучий свой поселенія иміючих, для вспартя 
своего господарства. Мы прето, гетманъ, респектуючи на его, пана Солонини 
здавна ронячиеся в Войску Запорожскомъ услуги и прислуги, до которих и 
въпредъ еще заохочуючи, яко надаемь ему, пану Солонині для вспартя его 
господарства тих людей о т хутора его ж  Помусть на р іч у ц і Гнізной будучей 
жиючихъ в моцъ и владініе такь пилно м іти  хочемъ и реиментарско при
казуємо абы як самь пань полковникь кіевскій, те ж  и нихто инший не смілт 
и не важился ему, пану Солонині, вь владінію тих людей и в отбираню з 
онихь послушенства найменшой чинити перешкоди. Люде зась тіе посполітіе 
повинни ему, пану Солонині, без жадной спреки всякоеа отдавати послу
шенство в чомъ всемъ абы подлугъ выраженной во л і и указу нашего діялося 
повагою сего нашего уневерсалу и повторе пилно варуемъ и приказуємо

Дано в К іеві септеврія 11 д., року 1706.

Звишьмепований гетманъ и кавалер, рукою власною6.
РДАДА. Ф. 248. -  On. 1. -  Спр. 1808. -  Арк. 99, 99зв. Копія.
ЦДІАК України. -  Ф. КМФ -  7. Оп. 2. -  Спр. 2. -  Арк. 99, 99 зв. Мікрокопія.

№455

а ПіЬля тексту першої сторінки:
Киевский полковникъ подлелную сея крепости принял к себ і [...] Антоний Танский 

і росписался Теодор Солонина, товарищъ бунчуковий кіевский [...]
Село Заворичъ Василию Солонині, значному товариш еві войсковому от хутора 

его ж  полку на р і ц і  Гніздной будучих людей гетм анъ Мазепа для вспартя домового 
ствердил.

°  Праворуч від підпису в колі написано: М істо  печати реиментарской.

490



1706, вересня 15. Батурин. -  
Універсал Івана Мазепи про надання Анні Швайковській 

села Рухів “до ласки войсковой”

Пресвітлійшого и держазнійшого великогогосударя нашего его царского 
пресвітлого величества Войска Запорожского гетманъ и славного чина святого 
Апостола Андрея кавалер 1оанъ Мазепа.

Всей старшині и черни Войска его царского пресвітлого величества 
Запорожского и кождому, кому колвекъ о том в ід ати  надлежитъ сим 
унЪверсаломнашимознаймуемъ, ижуглядаючи мы на знатніе и вірніе въ Войску 
Запорожском роненіе працы и услуги пана М ихайла М иклаш евского, 
полковника Войска его царского пресвітлого  величества Запорожского 
стародубовского, респектуючи на п ан і Анну Швайковсковну, жену его 
пожовниковую стародубовскую, которой отецъ здавна до сей Малороссіи 
усердную міваль прихилность, яко надаемъ ей пані Анні Швайковсковні село 
Руховъ въ полку Стародубовскомв сотни полковой тамошной лежачое, со всіми 
кгрунтами и вшелякими угодіями до него належними. Такъ сым унивірсалом 
нашим оное ствержаемъ, позволяючи ей до ласки нашой войсковой т ім ь  селом 
владіти і належитое во всяких работизнах і инних тяглих повинностях отъ 
люден посполитих тамошних іміти послушенство. Зачим відаючи о таковой 
воли нашой, аби ніхто з старшини и черні в спокойном поменного села владеню 
и заживаню всяких зъ оного пожитковъ ей пані полковниковой не важился 
жадной найменшо// чинити перешкоди. Войтъ зась со всіми тяглими людми 
преречонного села Рухова, абы вшелякое отдавал оной послушенство м іти  
пилно хочем и рейментарско приказуємо

Дань въ Батурині, року 1706, септеврія 15 да.
Звишменованный гетманъ, рукою власною6.
С подліннимь читалъ канцелярист Онисимъ.
ЦДІАК України. -  Ф. 51. -  Оп. 1. -  Спр. 5. -  Арк. 3. Копія.
Там само. -  Оп. 3. -  Спр. 11116. -  Акр. 225. Копія з засвідчувальним записом: Вышеписанная 

копія з подл'іннил/ ун іверсалом нами ниже подписавшимися свидітельствована і что оная с 
подлінним'ь от слова до слова во в сел/ сходна і никаких в оно м універсалі подчисгокъ і 
переправокъ не им іется в том подписались полковникъ Федоръ Миклашевский, судія полковой 
Андрей Рубець.

Судовий Григорий ^аевський
РДАДА. -  Ф. 248. -  Оп. 1. -  Спр 1813. -  Арк 231. Копія.
ЦДІАК України. -  Ф. КМФ -  7. -  Оп. 2. -  2. -  Спр. 39. -  Арк. 232. Мікрокопія.
Опубліковано : Генеральне слідство про маєтності Стародубського полку/ / Український 

архів. - Т. 1 .-С . 183х-  184.
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а Далі в копії дописано: В подлинном подписано тако.
6 Праворуч у копії написано: М істо печати рейментрской.
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1706, вересня 16. Батурин. -  
Універсал Івана Мазепи борзенським міщанам 

про полегшення їх повинностей

Его царского пресвітлаго величества Войскъ Запорожскихъ гетмаяъ и 
кавалеръ Иоанъ Мазепа.

Вамъ, всему старшему и меншому, такъ городовому, яко и сілского сошЬ 
Борзенской товариству, а особливе державцамъ такъ духовнимъ, яко и 
свіцким, в сотн і Борзенской маетности міючимь, и всім ь, кому би колвекъ 
о томъ ведати надлежало, ознаймуелгь, повневаж килько кратній універсали 
наши, м іщ ан ом борзенским, виданніи, упоминателній и приказуючій, аби подъ 
часъ волнихъ наездовъ была з маетностей рознихъ в со тн і Борзенской 
державцовъ чинена подвозами помочь міщ аномь борзенскимъ, -  не міють 
своей поваги, а они, бідніє міщане помененпій, барзій  подъ сей часъ, когда 
премного числа подводъ указуетъ потреба разнимъ, яко з Москви до Киева, 
такъ з Киева до Москви переежжаючимъ особамъ, сами безъ жадной помощи 
з маетностей, подъ державцами будучихъ, тую повинност двигаючи и 
отбуваючи, до остатного пришли знищенія и разоренія, -  теди любо за таковое 
в о л і нашой гетманской преслуш аніе значне бы належ ало державцовъ 
поскромити, однакъ мы з тимъ еще удержавшися, такого заналисмо способу, 
абы в той м іре чинилося досить во л і нашой, жебы з маетностей чинена 
помощь въ подводахъ міщаномь борзенскимъ; ижъ посилаемъ в городъ Борзну 
умислного от боку нашего козака сотн і Батурипской пана Якова Мотузенка, 
который тамъ, по приказу нашомъ застаючи, повиненъ будетъ, когда указо- 
ватимет потреба, брати подводи безъ жадной ф алж и з маетностей такъ 
духовнихъ, яко и свіцкихь, в сотн і Борзенской нойдуючихся, и тимъ чинити 
помочь борзенскимъ обывателемъ, и м іегь досконале проразумітися, хотя 
бы в томъ з державцовъ вол і нашой оказовался быт противным, за которого 
намъ о томъ извіщаніемь, знатимемо, якъ поступити и тую ихъ зухвалост 
поскромити; не тилко або в ім ь  значне роскаж ем о их в том  упорі и 
непослушенстві повстягнути, але и отъ маетностей чуждими учинити. Тотъ 
же помянутій висланній пашъ м іс т ь  з маетностей місячній грошовій датокъ 
на товариство охотницкое, в сотн і Борзенской станцій иміючое, належний 
стягнути и одобрати. Аже многіе люде посполитій такъ в городі Борзні яко 
и в с е л і Красиловці, не хотячи посполитих м іскихь повинностей отбувати 
подъ разнихъ духовнихъ и свіцкихь удалися державцовъ и ихъ протекцею, 
самоволие защищаются отъ належнихъ м іскихь повинностей, теди тотъ же 
посланій нашъ м іе т ь  пилно того досмо грітися, жеби в с і гакіе люде, якъ и в 
город і Б орзні, такъ и в с е л і помененномъ найдуючися, отъ належащей 
посполитой повинности не были волними и о вашемъ якъ в даваню подводъ, 
такъ в вистатченю місячного и иныхъ повинностей м іскихь чинили задосят. 
Абы прето, в томъ н іхто  з старшого и меншого сотн і Борзенской товариства 
и изъ державцов духовних и свіцкихь в о л і нашой не билъ противнимъ пилно
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и сурово, подъ неласкою нашею и непоблажнимъ, пилно и сурово, подъ 
неласкою нашею и непоблажнимъ каранемъ, приказуемъ.

Данъ в Батурин Ь, сентеврія 16, року 1706а.
Звингьменованій гетманъ, рукою власною.
РДАДА. -  ф. 248 -  Оп. 1. -  Спр 1814. -  Арк. 259 -  259 зв. Копія.
ЦДІАК України. -  Ф. МКФ -  7. -  Оп. 2. -  Спр 39. -  Арк 259, 259 зв. Мікрокопія. 
Опубліковано:  Генеральное следствие о материалах Нежинского полка. -  С. 242-243.

№ 458
1706, жовтня 8. Ки їв. -

Універсал Івана Мазепи вибельському сотникові 
Василеві Томарі на села Сядричі і Рогощу

Пресвітліш ого и держ авнійш ого великого государя его царского 
величества Войскъ Запорозскихъ, гетманъ славного чина святого Апостола 
Андрея и Белого Орла кавалеръ 1оанъ Мазепа.

Его жъ царского п р е св ітл о го  величества Войска Зап орож ского  
полковникові черніговскому пану Павлу Полуботку і по немъ быти маючимъ 
полковникамъ, старшинамъ полковимъ, сотникамъ, атаманови й всему старшому 
и меншому товариству, войталтъ, міщанамь и в ^ м ъ  посполитимъ того полку 
обивателемъ, такъ же всякой духовной и мирской власти теперишной и в 
пришлій часъ маючой быти, и в с ім ^  кому колвекъ о томъ відати належатимет, 
симъунЪверсалнимъ писашемъ нашимъ озпаймуем, ижъ панъ Василій Томара, 
сотникъ вибелекій, міючи от насъ, гетмана, наданніей yнiвepcaлoмъ нашимъ 
стверженній дві селцы Сядричы594 и Ротонду595, в томъ же Черн'Ьговскомъ полку 
будучій и в гихъ селахъ и в гихъ селахъ* 6 и иныхъ под разными духовними и 
свіцкими державцями найдуючихся купнимъ правомъ набутые и грунта многые 
исвоймъ коштомъ построеный млины, имено в се л і Рогощи плеци з хатами, 
гай, поля пахатные тамъ же подъ селомъ на річци, прозиваемой Хмелниця596, 
млинъ вешнякъ о едпом ь к ол і в сел і Кошувци маестносты монастира дівичого 
Черніговского, плены з хатами, гай, сіножатьі и млинъ подъ селомъ на р іч ц і 
Білоусі о трохъ колахъ в сел і Ямищах сотні Ройской, хуторъ з двомъ сколько 
человік па купленнихъ плецахъ осажениыхъ, тамъ же млинъ на річци Белоусі 
о четирехъ колахъ, гаювъ два і поля пахатные, дубровы и сінож ать Залузе 
прозиваемую, подъ селомъ Високинею і Пушкарами кгрунтъ именуемій 
Чорткувщина, поля пахатные, дубровы, сіножатьі и іньїе угодія, просилъ насъ, 
такъ о поновленье передъ симъ даного ему на предречоній д в і селцы універсалу 
и о наданье пустихъ до тихъ дЬлъ с'Ьлецъ прилеглихъ земель, яко і о 
потверженье в ^ х ъ  више1менованныхъ кгрунтовъ для спокойного о пришлій 
часъ ему самому ж еп і і потомкомъ ихъ оными владінія. Мы теди, гетманъ и 
кавалеръ, той его прозбі, давши у себе містце, а до того респектуючи на его з

а У тексті дописано: В копій пишетъ.
6 Так у тексті.
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молодихъ л іт ь  и передъ урядомъ сотництва и на уряді ономъ чрезъ долгое 
время в Войску Запорожскомъ роненіе и ронячіе прислуги и заслуги, до 
которихъ и впередъ видячи его быти способного, росказалисмо в канцелярій 
нашой войсковой видати сей нашъ універсалу которого моцью і повагою яко 
оные д в і селцы владініе ему подлугъ первой в о л і нашой ствержаемъ і 
пустошскій землы к тимъ селамъ прилеглій приворочаемъ до оныхъ, такъ и 
в с і выше описанніе кгрунта купнымъ правомъ набутые в спокойное заживанье 
ему самому, ж ен і, потомкомъ ихъ потвержаемъ, варуючи тое пилно подъ 
неласкою нашею войсковою, абы нихто з старшины и черні не см іль и не 
важился ему, пану сотникові, в владіній тими покупленними кгрунтами 
найменшой перешкоды чинити и людей на купленных плецах осаженнихъ до 
жаднихъ роботизнъ і подачокъ заживати і примушати, особливе дуброви до 
кгрунту Чориговского належной (: которой для береженя позволялосмо ему 
дворь построите тамъ же и человіка держати:) пустошити, если его купленая 
есть, жебы прето той вол і нашой во всемъ досить чинено, повторе і подесяте 
под суровымъ каранъемъ варуемъ и грозно приказуемъ.

Дань в Києві, октоврія 8, року 1706а.
Вьішіменованній гетманъ и кавалерь, рукою власною* 6.
ЦДІАК України. -  Ф. 57. -  Оп. 1. -  Спр. 3. -  Арк. 880-881. Копія.

№ 4 5 9
1706, жовтня 9, Київ. -

Універсал Івана Мазепи Семенові Баку лі на військову 
частину в млинах у  селах Каплинці і Кейбалівка, 

що на річці Удай

Его царского пресвітлого величества Войска Запорожского гетманъ и 
кавалерь Іоань Мазепа.

Пану полковнику Войска его царского п р е св іт л о го  величества 
Запорожского Лубенского з старшиною полковою, особливе дозорце млиновъ 
нашихъ войсковихъ, в том полку будучихъ, и кождому, кому бы колвекъ о томъ 
відати належало, сымъ універсальньїмь писанемъ машимъ ознаймуемъ, ижъ 
просимъ насъ, гетмана, панъ Семенъ Вакула, сотникъ Піратинский, о 
потверженіе універсаломь на млинъ, на реці Удай на греблі Каплинской 
стоячій, о двохъ колахъ, у пана Свічкьі Лукяна, знатного товариша войскового, 
купленій, и о наданіе зъ оного войсковой части розмірніхь пріходовь, так же и 
о стверженіе передъ симъ ему позволеного одъ насъ позволения одбирати з 
трохъ ^ласнихъ его каменей, на с а з і реки Удая подъ селомъ Кейбаловкою 
стоячихъ, также розмірніхь пріходовь войсковихъ частей. Мы прето, гетманъ 
и кавалеръ, склонившися на его прошеніе, а до того респектуючи на его и перед

а Далі в копії дописано: На подлінномь подпись таковъ.
6 Після підпису в колі написано: М істо  печати войсковой генералной
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врядомъ сотництва и на врядъ ономъ въ Войску Запорожскомъ, роненіе и 
ронячіяся заслуги и услуги, казалисьмо з канцелярій нашой войсковой выдати 
йому сей наш універсалу которимъ яко тую куплю млина в спокойное владініе 
ствержаемъ, такъ надаемъ и позволяемъ ему ж ъ з оного и особенно о трохъ 
колах власнимъ его коштомъ на с а з і Удайской построенного войсковую часть 
розмЪршхъ пріходову до ласки войсковой, о якой волі нашой віддаючи кождий, 
и именно дозорца млиновъ наших, абы не важилися ему, пану сотнику, въ 
одбераню з поминенихъ его млиновъ, купленного и своимъ коштомъ настро
енного, войсковой части розмЪровъ найменшой части крівдьі и перепонъ чиніти, 
пилно міти хочем и грозно приказуемъ, а особливе варуемъ, жебы поколю- 
щині и показанщины и пана сотника Ператінского не одберано, неодменне 
декларуемъ.

Данъ въ Кіеви, октоврія 9, 1706 року.
Звишъменований гетманъ, рукою власною.
Стороженки. Фамильный архив. -  Т. VI. -  С. 526. -  № 463.

№ 4 6 0
1706, листопада. 15. Батурин. -  

Універсал Івана Мазепи чернігівському полковникові 
Павлові Полуботку з дозволом на річці Снов 

зайняти і засипати греблю та побудувати млин

Его царского пресвітлого величества Войска Запорожского гетманъ и 
кавалеръ Иоанъ Мазепа.

Ознаймуем симъ нашимъ унЬверсалнимъ писашемъ кождому, кому бы 
колвекъ о томъ відати належало, особливе пп. старшине полковой черниговской, 
сотникомъ, атаманьй и всему старшому и меншому товариству, войтомъ, 
м'Ьщаномъ и всім т посполитимъ того полку абывателемъ, ижъ респектуючи мы, 
гетманъ, на вірньїе при реименті нашемъ въ Войску Запорожскомъ и передъ 
урядом и на уряді полковничества ронячій услугы пана Павла Полуботка его 
царского пресвітлого величества Запорожского черніговского да и въпредъ его 
дооныхъ заохочуючи, позволилисмо ему на реці Снови въ его ж ъ полку будучои 
межи селами Боровичами597 противъ Быка или Хващовского Мостица занята и 
засипати греблю и построити на оной, подлугъ силы воды, млины, а построивши, 
всі розміровьіе зъ оныхъ приходы и пожитки для дворовихъ его расходовъ 
отбирати, відаючи теды о таковой вол і нашой вишей вираженной кождій зъ 
старшины и черни того полку, абы нихто не см іл т  и не важился ему, пану 
полковникови, такъ въ заимованю и засипаню тоей гребли и в построешо млиновъ, 
яко въ отбираню зъ онихъ в в ^ х ъ  poзмipoвыxъ приходовъ и пожитковъ 
найменшой перепоны и перешкоды чинить, того пилно м іти хочемъ и грозно 
подъ непоблажнымъ каранемъ приказуемъ, варуемъ, еднакъ и тое, жебы отъ той 
гребли занятю и засипаню людемъ околичнымъ въ кгрунтахъ, л ^ а х ъ  и 
еЬножатехъ, не было жодной шкодыъ.

495



Данъ въ Батурині, ноеврія 15, року 1706.
Звишменованній гетманъ и кавалеръ, рукою власною и печать войсковая 

приложена.
ЦДІАК України, -  ф. 57. -  Оп. 1. -  Спр. 17. -  Арк. 202. Копія з таким вступом: Року: 1710, 

місяця мая 16 д. № 10.
На маистрате его царского прсвітглого величества чернкговскомъ, передъ нами Федоромъ 

Лопатою, войтомъ чернкговскимъ, Федоромъ Якимовичомъ, Герасимомъ Звііромь, бурмистрами 
и раицами въ ратуши Чернкговскомъ зо векми его милость панъ Павелъ Полуботокъ, полковникъ 
Войска ега царского пресвітлого величества Запорожского чернкговскій презентовалъ висоце 
поважній ун'кверсалъ реиментарскіи на фундоване гребли на рецгк Снови подъ селомъ Новими 
Боровичами данніи и уступленые своихъ на той же рецк заимишъ и урочищъ отъ высоце в Богу 
превелебного отца архимандрита свяготроицкого стверженое и отъ пана Василя Полу некого, 
бывшего сотника любецкого, купчой листъ до той же гребли належачие потребуючи, абы были 
приняты и для тых лепшое твердости в Книги, ратуша Черниговского уписаны, которые мы 
пріимуючи передъ собою читать казали, а по прочитаню уписать повелели, о чомъ тіе листы ширей 
и достатечн ки опЪваютъ и такъ се въ соб і  писмомъ руским писаніс мають.

№ 4 6 1

1706, ли стоп ада 15. Б атурин . -  
Універсал Івана Мазепи про передачу чернігівському 

полковникові Павлові Полуботку села Наумівка 
в Киселівській сотні, оскільки його мати, за якою воно 

було закріплене гетьманським універсалом, по смерті 
Леонтія Полуботка прийняла інокинський сан

П ресвітлейш ого і держави Ьйшого великого государя его царского 
священнійшого величества Войскъ Запорожских гетманъ славного чина 
святого апостола Андрея и б ілого орла кавалеръ Иоанъ Мазепа.

Всей старшин і  Войска его царского пресвітлого величества Запорожского, 
особливе пп. старшин^ полковой черниговской, сотникомъ, атамани и всему 
старшому и меншому товариству, войгамъ, мЬщанамъ и всЪмъ посполитим того 
полку обывателемъ, и кождому, кому бы колвекъ о томъ відати належало, симъ 
унЪверсалнимъ писаниемъ нашимъ огнаймуемъ, ижъ любо перед симъ з 
позосталих блаженния памяти небожчика пана Леонгия Полуботка значного 
товариш а войскового добръ позволилисмо были овдовілой ж ені небожчиковской 
паней Полубогковой селомъ Наумовкою598 в сотні Киселівской лежачимъ з 
прилеглими до оного кгрунтами и угодиями владел и до ласки нашой войсковой. 
Однакъ кеди теперъ, она панк Полуботкова соизволила в чинъ инокинскии 
постригатися, теди оное село зо всіми належащими грунтами и угодиями в 
первобытную поссесію приварочаемъ с/шови небожчиковскому пану Павлу 
Полуботникови, полковникови Войска его царского пресвітлого величества 
Запорожского черніговскому, позволяючи ему одъ посполитих тамошнихъ 
наумовских жителей всякій обикліи повинности и послушенства отбирати, 
відаючи прето о той виразной вол і нашой кождой старшині и черні того 
Черніговского полку, аби нихто не с м ^ ъ  и не важился ему, пану полковникови
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полку, в обнятю в свое заведование преречоного села, якой и в владаній онымъ и 
всякими приналежними грунтами и угодиями с такъ тех и в отбыранню од 
посполитих людей належащих повинностей и послушенствъ, жадной найменшой 
перешкоды и перепони чинити, пилно повагою и моцю сего универсалу нашего 
варуемъ и сурово грозимъ, в них засъ тамошній наумовский зо всЄми громадними 
людми (: опрочъ козаковъ, которіе при належитих козацких волностях повинни 
заховани быти:) абы всякое послушенство ему, пану полковникови, отдавали и 
належитие повинности без отреченя умщали приказуемъ.

В Батурине, ноябра 15 дня, 1706 годуа.
Звингьменованній гетманъ и кавалеръ, рукою власною.
ІРНБУВ.-Ф . I, 52810 (Лаз. 12/5. -А рк  1). Копія.

№ 4 6 2
1706, листопада 21. Батурин. -  

Універсал Івана Мазепи про схвалення рішення 
Генерального військового суду про повернення вдові 
М арії Борковській, чернігівському полковому осавулі 

Андрієві Стаховичу та іншим діброви, що здавна 
належала до Седнівської міської греблі, яка була 

захоплена військовим товаришем Яковом Лизогубом

ПресвЄтлаго державнЄшаго великого государя царского величества Войскъ 
Запорожских, гетманъ славного чина святого апостола Андрея и БЄлого орла 
кавалеръ 1оанъ Мазепа.

Его ж ъ царского пресвЄтлого величества Войска Запорож ского 
полковникови чернЄговскому, пану Павлу Полуботкови, старшине полковой, 
сотникомъ, атаманомъ, войтомъ, бурместромъ, а особливе урядови Седневскому 
зъ всЄми тамошними и цЄлого полку ЧернЄговского старшими и меншими 
войскового посполитого чипу обивателми и кождому, кому бы колвекъ тепер и 
в потомніе часи о томъ вЬдати належало, симъ уневерсалнимъ писашемъ нашимъ 
ознаймуемъ, поневажъ в справе межи державцами и мелниками млиновъ на реце 
СновЄ на гребли Седневской мЄской знайдуючихся, именно, межи панею Марією 
Василіевою Борковською, обозною енералъною вдовствующою, паномъ 
Стефаномъ Бут енкомъ, асауломъ полковимъ чернЄговским, паномъ Андреемъ 
Стаховичемъ, сотником, городницкимъ, паномъ Самойломъ и паномъ Демяномъ 
Мокріевичами, паном Семеномъ Шубою, знатнимъ товаристъомъ войсковиа/, 
п. Даниломъ Стриевскимъ, панею Евфросиміею Мокриевичевою, п. Иваномъ 
Даниловичомъ, Л еон тіем т Римшою, Романомъ Знуйкомъ, Грицкомъ 
Давиденкомъ, Иваномъ Савенкомъ, Семеномъ Савенкомъ и Настею Лаптихою, 
особами сторони поводовой, а межи паномъ Яковомъ Лизогубомъ, значнимъ 
товаришем войсковиа/ и подданими его жителми Бегацкими, стороною

У рукопису дописано: В подленномъ такъ подписано.
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обжалованною, перед судом нашим войсковим Енералнимъ о дуброву здавна до 
гребли Седоевской маской належачую, точачойся, первей і презентованной от 
поводовой сторони и цивилизацій за ведомом и позволешемъ пана Павла 
Полуботка, полковника теперешняго черниговского, а за зополнимъ обойхъ 
поводовой и обжалованной сторон соглааемъ черезъ особ полку Черниговских, 
именно черезъ пана Николая Кгрембецкого обозного, п. Василя Томару, сотника 
вибелского и инныхо томъ виведенной из виразной обойх старой контроверсій, а 
потом изустаною старинних обецне тому ж  судови нашому войсковому 
Енералыюму притолшихъ, віри годнихъ людей, созная, которій тое свое сознаеть 
и крестнимъ ц'Ьлованіемь подтвердили, явніе, ясніє и правдивые показалися 
доводи, что тая дуброва здавна, еще за полковництва в Чернігові небожчика пана 
Івана Аврамовича за згоднимъ и совітними значнійших седневских обивателей 
позволениемъ, на гачене греблі седневской (жоторая всім ь обще для переезду 
потребна была:) і на удоволствованіе млинових деревні погребахъ, вічними 
часами отведена и певними знаками оггрунтовъ Бигацких такъ; едучи дорогою 
от гр е б л і седневской до села Сахновки понад рекою Сновю лежачою, і 
повернувши з опой на другую дорогу до Дирчина ведучую, а тоей Дирчинскою 
дорогою до урочища Топорца, а од того урочища по Старое Гутище, по лівой 
стороні от реки Снови до гребли Седневской опреділена и ограничена, и для 
того судъ нангь войсковій Енералній и впредъ оную при той же гребли седневской 
заховуетъ и декретом ствержает, а пана Якова Лизогуба, потомковъ его, такъже 
обивателей Б ^ац к и хъ  вічними часи чуждими чинит. Прето мы, гетманъи 
кавалер, правнимъ у том артикулам и декретовой суду нашого войскового 
Енералного, децизіей послідуючи, а послужном поводовой сторони всЬхъ вижей 
виражених особ прошенію, видаючи сей нашъ універсалу помянутою дуброву, 
якъ ся в давном своемъ органиченню м іет при оних же и греблі ихъ седневской 
вічними часи змоцняемъ, ствержаемъ и укрепляемъ, а его пана Лизогуба и 
потомков его, такъ же Бігацких жителей, вічними ж  часи от оной отручаемъ, 
пилно и грозно варуючи, абы п. Лизогуб, потомкове его и обиватели Бігацкій 
жадного мірою впредъ до тоей дуброви не важился, і не интересовался претексту, 
якого неслушнаго, и найменшой близости забирати і имъ млинов седневскихъ 
державцомъ і мелником в оной порубами, албо якими нибудь способами, кривди 
и долегливости наносити, оны зась державци и мелники волни Ї моцны будут до 
угочення гребли и давних млинових потреб, тоей дуброви безперешкодно 
заж ивати . Аже перед тим же судам нашим войсковимъ Енералнымпо 
свидетелству людей виражепних в вишпомянутой же інквизиций через пана 
Кгрембецкого, пана Томару из ных особ чepнiгoвcкиxъ виведенной показалося 
явними документами и тое, что онъ же панъ Яковъ Лизогуб не мало сіножатей 
до млиновъ, на той же седневской греблі на реці Снові, найдуючихся паней 
Марий Василевой Борковской, обозной Енералной , пана Стефана Бутенка, асаула 
полкового черніговского, и Леонтия Римши, товариша сотн і Седневской, 
належачих, купним правом з млинами совокупно набитих без правне ce6t 
превлащалъ и неналежне завлад ілу  на якіе онъ сеножаті купчіе записи перед 
судомъ Енералним презентовали и з тихъ м ір  судъ нашъ войсковій Енералній от 
его пана Лизогуба, тые с ін о ж а т і отсуждаетъ и заховует оніе при млинахъ
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седневских паней обозной Енералной; п. асаули полкового черниговского и 
Римши, товариш а сотні Седневской. Теди мы тоей декреталной з суду нашего 
войскового Енералного, яко слушне ведлугъ правних артикулом ферованной 
децизі ни в чомъ не нарушаючи, ствержаем симъ нашим універсалом тіе сіножи, 
оной же паней обозной Енералной, п. асаулови полковому черніговскому и 
Римши, товаришеві сотн і Седневской в вічное владініе и заживане, а пана 
Лизогуба, потомков его и жителей Бигацких в вічніе часи отдаляемъ, одоних, 
якіе то сінож аті по праведном свідителствующихь сознают тими опреділяемся 
одинших границь знаками, почавши од Чорновой Лозы Рудкою, Подлокнис- 
нянскіе поля и гай, где болото, зовемое Мориливъ, межи полями Локни- 
стянскими и тими до Седневской греблі належитими сіножатми граничит, а од 
то го болота в річку под Г ніздище, а од Г ніздища по Г рязное, а з Г рязного в тое 
речище, од которого Чорновая починается Лоза, альбо панъ Яковъ Лизогуб, 
доставши до своихъ рук способомъ в секреті судовом вираженним писмо, данное 
на тіе сіножати за небожчика пана Івана Аврамовича, полковника черніговского, 
од намісника его Седневского Яцкевича, прежнимъ державцамъ тихъ млиновъ, 
якіе тепер купним способомъ досталися паяеи обозной Енералной, пану асаулі 
полковому черніговскому и Римши, у себе оное удержалъ и виничи майстратовія 
ратуша черніговского інтродуковаль и екстракт з них взял, однакъ, когда не 
такъ власгне, як в томъ Яцкевичовомъ п и см і было о тих с ін о ж а т е х ь  
изображено, и о границах виписано до книг подалъ, переформовавши болить на 
свою сторону и пожиток, а ку ихъ ш коді и убитку, яко тое з устного живих 
свЪдков зознотя показал ос, да и самого Яцкевичового орийналного писма не 
показал. Прето тот его випис з книги взятий повагою сего нашего універсалу 
чиним не важним, касуєм, и вічними часи аннигчилюемъ, даючи зуполную моцъ 
ивладзу оной панеи обозной Енералной, пану осаулови полковому черніговскому 
и Римши тіми сіножатми, яко при млинах купленими, ведлугъ границь свідками 
обясненнихъ, а не ведлугъ описания оних, в неправдивомъ екстр ак ті пана 
Лизогуба изображенного, владіти без жадного от его ж  пана Лизогуба, потомков 
его и обивателей Бігацкихь перенагабання и перешкоди. А если бы пану Лизогуб 
чи то самъ явнимъ, албо скритим якимъ способомъ поважилися, чили теж  
подданыий своймъ ж ителемъ Б ігац к и м ь допустил в помянутую дуброву 
рубанемъ, а сіножати вкошуванием ся, над вираженніе о декреті судовомъ и тутъ 
граници упорне втручатися и шкоди чинити, то неопустне вини в декреті 
судовомъ заложенной, дві тисячи талярей до скарбу нашего войскового заплатат, 
всі прето тутъ  виписанніе о т  части, а в д е к р ет і судовомъ обширне 
спецификованніе варунки и каявзулі, аби тепер и в потомніе часи, вічне ни в чом 
ненарушне при своей моци зоставали повагою сего нашего універсалу оніе 
закріпляемь, которий подписом властним нашой гетманской руки и 
притисненемъ печати войсковой утверждаем и умоцняемъ.

Даяз канцелярій войсковой в Батурині, ноеврія 21, року 1706.
Звишменованный гетмая и кавалер, рукою власною3.
ЦДІАК України -  Ф. 57. -  Оп. 1. -  Спр. 2. -  Арк. 303-304. Копія.

а Праворуч від підпису в колі написано: М істо  печати.
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1706, листопада 25. Батурин. -  
Універсал Івана Мазепи про заборону монастирям 
і козакам шинкувати на шкоду Київській ратуші

Его царского пресвітлого величества Войскъ Запорожскихъ гетманъ и 
кавалеръ 1оаннъ Мазепа.

В с ім ь  вообще и каждому засобна, кому колвекъ о томъ відати належить, 
а особливе властямъ духовнимъ кіевскиму такъ тежъ п. сотникови кіевскому 
и атаманови тамошнему зъ товариствомъ ознаймуемъ, ижъ донеслъ намъ панъ 
войтъ кіевскій зъ майстратомъ, что за відомомь велебного отца началника 
манастыря святыхъ верховныхъ апостолъ Петра и Павла, въ дворі монас- 
тирскомъ и въ прочихъ нікоторьіхт духовного и казацкого чину людей, въ 
дворахъ не тилко потаємно, але и явно безъ всякой опасности горілчаньїе 
отправуются шинки, через що значная шпіхлерови ратуша Кіевского чинится 
убылъ и оскудініе, зъ которого такъ здешные, яко и заграничные безпрес- 
танными найбардзій подъ сей часъ наездами и переездами великороссшскихъ 
особъ началнихъ нанесеные расходы отбываютъ и когда самъ его царское 
пресвітлое величество зъ войсками изволилъ найдоватися в К іеві вистатчано 
доволства. Гамуючи прето мы и поскромляючи таковое самоволс гво, абы далЪй 
ратушови Кіевскому не было уймы и ущербку, велілисмо видати зъ канцеляріей 
войсковой сей нашъ універсалу которого моцю повагою гаруєм (варуемъ?) и 
пилно приказуемъ абы ніхто, такъ з властей духовнихъ, яко и зъ товариства 
сотні Кіевской, н і  явнимъ, а н і потаемнымъ, а н і иннымъ яковымъ способомъ 
не и м ^ ъ  и не с м ^ ъ  и не важился гор ілокт своихъ шинковати подъ великою 
нашею и под утратою всей худобы. А лбовім у  если упоромъ и самовольствомъ 
въ преречоныхъ дворахъ шинковатися гор ілки  будутъ, то певне ратушъ 
Кіевскій, пришедши чрезъ тое до остатного недостатку, не мітиметь чимъ 
противъ расходовъ м ^к и х ъ  опертися и не будетъ могти бы, и наипилнішая 
указа потреба, помощи дати з належитимъ доволствомъ. А такъ для того 
велимо брати горілки зъ дворовъ тихъ, въ которихъ оные будутъ самоволие 
шинковатися и давали на расходы міскіе ратушные симъ же нашимъ універ- 
саламъ майстратови Кіевскому позволяемъ.

Данъ сей въ Батурині, ноеврія 25, року 1706.
Звишменований гетман, рукою власною.
ІР НБУВ. -  Ф. I, 50608 (Лаз.5). -  Арк. 1. Оригінал.
О п у б л і к о в а н о :  А. Лазаревський. Гетманские универсалы о киевском городском 

хозяйстве (1617-1719) // Чтения в ИОНЛ. -  Кн. 16. Вып. IV -  № У т е .  77-78.
Частково опубліковано: Тищенко М. Боротьба київських козаків з магістратам за право 

шинкувати горілкою // Праці комісії для виучування історії західноруського та вкраїнського 
права. -  К., 1926. -  Вип. 2. -  С. 203.
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1707 рік

№ 4 6 4
1707, січня 7. Батурин. -  

Універсал Івана Мазепи вдові Олені Борохович 
про “послушенство” їй лютинських, борковських, 

соколівських і загрунівських обивателів

Его царского пресв'Ьтл'Ьйшого величества Войска Запорожского гетманъ 
и кавалеръ 1оаннъ Мазепа.

Вамъ, войтамъ лютенскому, борковскому, сакаловському и загрунов- 
ському, со всЪми тамошними людми посполитими в подданств^ панеи 
Бороховичевой, полковниковоягадяцкой, будучим, симъ писашемъ нашимъ 
ознаймуемъ, иж ъ будучи у нас гетмана, з належ итимъ праздничнимъ 
поклономъ, она, панЪ Бороховичева, прекладала иамъ, же многіе зъ межи 
васъ, а мало не всЪ, не хочете ей належитого послушенства и обиклых 
повинностей отдавати и уйщати, якъ за небожчика мужа ей, пана Бороховича, 
полковника гадяцкого, отдавували; якій огурній и власти противний вамъ 
поступокъ, яко не по малу ганимъ вамъ, такъ пилно упоминаемъ и грозно 
вс'Ьмъ приказуемъ, абысте по прежнему во всемъ ей, паней Бороховичевоя, 
были послушни и належитій повинности уйщали без отреченія, так же и 
достойное пошанованне отдавали, яко держ авці, о що и повторе пилно, 
пилно вамъ приказавши, Богу поручаемъ.

Данъ въ Батурин^, януарія 7 дня, року 1707.
Звишменованнія гетман рукою власноюа.
Бунчуковий товаришъ сводилъ
РДАДА, ф. 248 .- Оп. 1. -  Спр. 1809. -А рк. 230. Копія.
ЦДІАК України -  Ф. КМФ -  7 -  Оп. 2. -  Спр. - 7. -  Арк. 230. Мікрокопія
Опубліковано :  Генеральное следствие о маетностях Гадяцкого полка. -  С. 35.

а Праворуч від підпису в копії написано: М'Гсто печати рейментарской.

501



1707, січня 9. Батурин. -
Універсал Івана Мазепи стародубівському полковому 

сотникові Іванові Чорнолуцькому на селі Хвоєвичі, 
яке до того було в посесії його брата Петра

П р е с в іт л іш  аго и д ерж авн іш  аго великаго государя его царского 
величества Войскъ Запорожскихъ гетманъ славного чина святого апостола 
Андрея и Белого Орла кавалер 1оаннъ Мазепа.

Всей старш ині и черні Войска его царского пресвітлого величества 
Запорож ского, а меновите пану полковникові стародубовскому, тепер 
наказаному, а въпред и совершеному, старшині полковой, сотникамъ и всімт 
того полку старшимъ и меншимъ войскового и посполитого чину обывателемъ 
и кождому, кому би колвекъ о том відати надлежало, симъ універсаломт 
нашимъ озънаймуемъ, ижъ просимъ нас п. 1ванъ Чарнолузъскш, сотникъ 
полковій стародубовъский о наданне себ і села въ полку Стародубовскомъ 
найдуючогося, а іменно Хвоевичъ, которое прежде въ поссесыи болшей 
двадцати л іт ь  брата его родного зоставало, а тепер по смерти братней до 
двору небожчикаа п. М иклаш евского, полковъника стародубовъского 
отойшло. Мы прето, гетманъ и кавалер, респекътуючи на зънатше его пана 
Чарнолузъкого въ Войску Запорозъкомъ отправованіе на ураді асаулства 
полку Стародубовъского услуги, въ которихъ и въпред на нашемъ 
сотни[ц]тва полкового уряді абы не уставалъ заохочуючи, а до того уважаючи 
и на тое, что под час несщасливого Хесвіж ского попугцешемъ божшмъ за 
скритую стороні нашой недоброхотниковъ зърадою ставъшогося погрому на 
полкъ Стародубовъскш , онъ панъ Ч ернолузъкш  не толко всеей своей 
субстанцій тамъ отстрадалъ, лечъ и самъ въ рукы неприятелскіе достался 
былъ и на висвобожене его зъ тоей неволі жона его ж ъ значне запозичилася, 
подаемъ ему въ поссесію преречоное село Хвоевичи, позъволяючи от людей 
посполитихъ (: кромы козаковъ, которіи при своихъ войсковихъ волностяхъ 
всегда ненарушно повинни заставати:) послушенство и всякіе подданскіе 
повинности отбирати въ чомъ всемъ, абы якъ сам паяъ полковникъ 
стародубовскій, старшина полковая, такъ и н іхто  изъ иншихъ, зъгола зъ 
старш ихъ и меншихъ того полку обивателей ему пану Чарнолузкому 
сотникові полковому* 6 стародубовъскому жадной найменшой не важилъся 
чинити перешкоды, кривъды и перегабання. Войтъ засъ того села Хвоевичъ 
зъ поспулствомъ повинни будут подданъско ему, пану Чернолузкому во въсемъ 
быть послушними. Таковую нашу волю подписомъ въласной нашой руки и 
притисненемъ печати войсковой ствержаючи о ненарушне оною пилно, и 
грозно, и суворо повагою сего універсалу пржазуемъ.

№465

а Небожчика -  написано збоку.
6 Полковому вписано над рядком.
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Данъ въ Батурині, януарія 9 дня, року 1707-го.
2вышменованный гетманъ і кавалеръ, рукою власноюі
РДАДА. Ф. 248. -О п  1. -С пр1813. -  Арк 268. Копія.
ЦДІАК України. -  Ф. КМФ -  7. -  Оп 2. -  Спр. 32 Арк. 268. Мікрокопія.
Там само. -  Ф. 57. -  Оп. 1. -  Спр. 112. -  Арк. 398-399. Копія .
ІР НБУВ. -  Ф. I, 63940. -  Арк. 580. Копія.
Опубл іковано :  Генеральне слідство Стародубського полку // Український архів. -  

Т.1.-С. 209-210.

№ 4 6 6
1707, січня 10. Батурин. -  

Універсал Івана Мазепи знатному товаришеві 
Стародубівського полку Пилипові Данченку на зайняття 

на річці Істрівці греблі і побудову млина

Пресвітлішого и державнішого великого государя его царского вели
чества Войскъ Запорожскихъ гетманъ славного чина святого Апостола Андрея 
и Белого Орла кавалеръ 1оанъ Мазепа.

Всей старшин^ и черні Войска его царского пресвітлого величества 
Запорожского, особливе пану полковникові, теперъ наказному, а впредъ 
совершенному стародубовскому зъ старшиною  полковою , сотником, 
атамани,войтам, бурмистрамъ и в с ім т  посполитимъ того полку обывателемъ 
икождому, кому бы колвек о том відати  надлежит, симъ писашемъ нашим 
ознаймуемъ, иж просил насъ, гетмана, м. Филипъ Данченко, значный полку 
Стародубовского товаришъ о позволене на заняте на р іч ц і  Истровце599 на 
урочищи прозиваемом Б р у д і, г р е б л і и построене млина ку вспартю 
господарства своего. Прето мы, давши тому его прошенію у себе м ісгце 
велілисмо зъ  канцелярій  нашей войсковой видати оному сей нашъ 
універсалу позволяючи черезъ оный на вишъпомеиномъ містцу греблю 
засипати и млинъ, подлугъ сили води, построити. В ідаю чи теди о той 
виразной в о л і нашой кождій зъ старшины и черні, абы не с м іл т  и не 
важился ему п. Филиппу Данченку в займаню и за[сы]паню оной гребл і и в 
построеню млына найменшой кривды и перешкоды чинити, пилно варуемъ 
и грозно приказуемъ, а тут  же прекладаемъ, жебы от занятя тоей гребл і 
околичнымъ людемъ в с ін о ж ат е х т  и инних господарских угодіяхь не 
діялася найменшая перешкода и кривда.

Данъ въ Батурині, іануарія 10, року 1707* 6.
Звишъменоваяный гетманъ и кавалеръ рукою власноюв.
Свидетельствовали

а У копії дописано: М істо  печати рейментарской.
6 Далі в тексті дописано: На подлінномт подпись таковт. 
в На підпису в колі написано: М істо  печати.
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Съ подлинным читал полковой канцеляристъ Антонъ Демент1евичъ 
Закревскш

Таков подл'Ьний универсал по засвидЪтелствованш коммисий принялъ 
бунчуковый товаришъ 1ванъ Нестеровичъ Данченко.

ЦД1АК Укра’ши -  Ф. 57. -  Оп. 1. -  Спр. 80. -  Арк. 11. Котя.

№ 4 6 7
І 707, січня 12. Батурин. -  

Універсал Івана Мазепи Григорієві Костенецькому 
на уряд сотника

ВсТмъ, кому би о томъ видати надлежало, а особливо пановЬ атаманув'Ь 
городовому конотопському со всФмъ войсковимъ товариствомъ войтовЪ 
тамошному съ посполитыми людьми, также и атаманов^ съ товариствомъ и 
войтамъ съ поспольствомъ въ селахъ до Конотопской сотнТ належачихъ, 
знайдуючимся, симъ унФверсаломъ нашимъ ознаймуемъ: ижъ, вТдаючи мы 
згодного и способного до уряду сотницкого пана Григорія Костенецкого600, 
товариш а войскового, а до того знаючи согласное всего товариства сотн'Ь 
Конотопской о немъ до насъ, гетмана, занесеное прошеніе, посылаемъ отъ боку 
нашего пана Данила Болбота, значного канцеляриста войскового, до васъ в 
Конотопъ, злФцивши тотъ урядъ сотничества вручить и короговъ дати ему, пану 
Григорію Костенецькому, который, тотъ урядъ сотничества обнявши, должен 
будетъ добрыхъ миловати, а злыхъ и проступнихъ карати. Зачимъ мТти хочемъ 
и приказуемъ, абы всяк з старшого и младшого сотни той товариства и 
посполитыхъ обывателей, видаючи о таковой волЪ пашой, повиновеніе, яко 
старшому, и належитое отдавали послушенство ему, пану Костенецкому.

Данъ въ Батурин^, генваря 12, року 1707.
Звишменований гетманъ, рукою власною.
Акад. Ник. Василенко. Збірка матеріалів до історії Лівобережної України та українського 

права ХУІІ-ХУІІІ вв // Український археографічний збірник. Видає Археографічна комісія УАН. 
Т. 1. -  У Києві, 1926. -  С. 101. -  № 31.

№ 4 6 8
[1707], січня 17. Батурин. -

Універсал Івана Мазепи про затвердження розмежування 
грунтів між селами Грим’яче і Семенівка, з одного боку, 

і селами Ш ептаківської волості, з другого, 
що здавна до гетьманської булави належали

П ресвітліш их державніших великих государей их царского пресвітлого 
величества Войска Запорозского гетманъ 1ванъ Мазепа

Их же царского п ресвітлого  величества Войска Запорозского, всей 
старшині и черні и кому колвекъ в полку Сгародубовскомъ відати надлежит,
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ознаймуемъ, ижъ по росказаню нашомъ, яко панъ 1ванъ Білозорецкия, дозорца 
добръ наших войскових Почеповских висланъ будучи на розездъ розграниченне 
вкгрунтах, з едной сторони, наших Шептаковских, здавна до булави гетманской 
належних, а з другой сторони, Гримячого села старожитних учинилъ, а по немъ 
ипанъ Захарія Шашкевичъ з нимнаштоваришъ войсковий, тое ж ъ висланнимъ 
отнасъ будучи в полкъ Стародубовский для многих справь тое ж ъ  
розграничение узнавши за правдивое и слушное, потвердилъ непорушно 
укрЬпилъ своймъ писмомъ, а оттоль поехавши з нимъ паном Білозорецкимь 
онъ, панъ Захарии, учинили розграниченне межъ Семиополкою и селами 
волости Шептаковской, которими зазначили якіе кгрунта вічне быти мают до 
якои сторони, такъ теди и мы по помеженних висланих наших, узнани тое, оних 
розграниченне симъ універсаломь нашим ствержаем, а оразъ пилно варуемъ и 
сурово приказуемъ, абы в том учиненном розграниченню симъ універсаломь 
межи Гримячим, Семионовскою и волости Шептаковскою о кгрунта жаденъ, 
такъ старшина полку Стародубовского, яко и старши сотни в Ш ептакахъ 
найдуючіеся отнюдь не важился никогда найменшого чинити нарушения, якобы 
всегда могло оное розграниченее в своей крепости зоставати, подлугъ тиемъ 
розездних и сего универсалу нашего чинити нарушения, якобы всегда могло 
оное розграниченне в своей крепости зоставати, подлугъ тиемъ розездних и 
сего універсалу нашего.

Дань в Батурині, 17 януарія, рокъа.
Звишминованний гетманъ рукою власною, року* 6.
С подленним читал
Писар судовий Григорій Гаевский
Концеляристъ Стефанъ Журавка.
ІР -  НБУВ -  Ф. I 58449. Копія.

№ 4 6 9
1707, березня 2. Батурин. -  

Універсал Івана Мазепи товаришеві Глухівської сотні 
Якову Урвихвостові на всі маєтності 

в селах Божок і Спаське

Его царского пресвітлого величества Войскъ Запорозских гетманъ і 
кавалеръ Іоань Мазепа.

Всімь, кому бы колвекъ о томъ відати надлежало, такъ вайскового, яко і 
посполитого чина старшимъ і меншимъ рейменту нашего людемъ, а особливе 
отцу городничому маетностей монастира Батуринского селъ Спаского601 и 
Божка теперь и на потомъ будучому, симъ нашимъ упіверсалнимь писаниемъ 
ознаймуемъ, ижъ просилъ насъ Яковъ Алексіевичь Урвихвостъ, товаришъ 
сотні Глуховской о потвержене на отчістие свои власние вічистою куплею

а Рік у тексті не вказано. У рукопису дописано: В подленномт подпист.
6 Нижче в колі: М.П.
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набытие Грунта и на чотири дворци, два в сел і Спаскомъ, а два в сел і Божку 
зостаючие. Ми теди, гетманъ и кавалеръ принявши тое его прошеніе за 
слушность, а ку тому респектуючи на небощика родича его войсковие услуги, 
на которых онъ застаючи, под часъ таванского города в облеженню от 
неприятелей будучого, от неприятелских же рукъ тамъ в Тавани живота 
пострадалъ, и сподіваючися, же и онъ войсковие служби нелениво будетъ 
отправовати и в никуда подлугъ звания своего обходитися, яко симъ нашимъ 
унФ.версаломъ ему Якову Урвихвостови в с і его Грунта, дворци и футоры з всіми 
до них принадлежностми вичистимъ правомъ набитие в владение и поссесию 
ствержаемъ і умоцняемъ, такъ аби нихто з сътаршини и черни войсковых и 
посполитих людей, также и городничіи тих селъ Спаского и Божка не смілт и 
не важился ему ж, Якову Урвихвостови в спокойномъ тых его дворцовъ, 
футоровъ, кгрунтовъ владіню  и в отбираню з них належитих пожитковъ 
жадной наяменшой чинит кривды, долегливости, утисковъ і спустошеня, пилно 
міти хочемъ, варуемъ и рейментарско приказуемъ.

Данъ в Батурині, марта 2, року 177а.
Бишъ менованний гетманъ, рукою власною.
ЦДІАК України. -  Оп. 3. -  Спр. 9098. -  Арк. 41. Копія.

№ 4 7 0
1 7 0 7 березня 4. Батурин. -  

Універсал Івана Мазепи дружині колишнього 
лубенського полковника Леонтія Свічки з синами 

Василем і Лук ’яном на доходи від їхніх млинів

П р е св ітл іш о го  и держ авнійш ого великого государя его царского 
величества Вюйскъ Запорозкихъ гетманъ и кавалеръ 1оанъ Мазепа.

Вс'Ъмъ вобецъ и кождому з особна, кому бы колвекъ о томъ видати належало, 
а меновите пану полковникові Войска его царского пресвітлого величества 
Запорожского лубенскому з старшиною полковою, сотникомъ, атамани и всему 
старшому и меншому товариству, войтомъ, бурмистромъ, міщаномь и всімт 
посполитимъ того полку обивателемъ, симъ універсалнимь шсашемъ нашимъ 
ознаймуемъ, ижъ просила насъ, гетмана, овдовилая пані Леонтіева Свіччиная з 
синами своими пп. Василіемт и Лукяномъ Свічками, знатними товаришами 
войсковими в потверженне, а заховане при нихъ войсковое часты розміровихь 
приходовъ покулущини и покабанщини, з млиновъ ихъ власнихъ ниже описаних 
на реці Удай и на иншихъ р ^ а х ъ  будучихъ, именно под м ^том ъ Піратиномь. 
едно, а на гаткахъ д в і клітки в осми колахъ, на Чумгаці д в і клітки о чотирохъ 
колах, на Сухой Оржиці. една клітка о двохъ колахъ, в сел і Гурбинцяхъ три 
клитки о семи колахъ, под Городищемъ на Оржици д в і клітки о пяти колахъ, 
под Кручею три клітки о девяти колахъ, на Воробювской греблі една клітка о

а Так у тексті. Напевне має бути: 1707.
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чотирохъ колахъ, тамъ же на спусті весняномъ од села Г№сокъ една клетка о 
двохъ колахъ, а на Каплинской греблі одна клетка о двохъ колахъ, да на той же 
греблі дві клітки о четирохъ к ол іхт. Теди ми, гетманъ, памятуючи на вірніе и 
зьічливіе блаженной памяти пана Леонтія Свічки, на тот часъ полковника 
лубенского, з молодихъ л іт ь  и перед урядом и на уряді полковничества оно го 
аж за кончини живота его в Войску Запорожскомъ роненіе працы и заслуги, а до 
того респектуючи на вдовство ей паней Свігчиной и видячи синовъ ихъ 
преречонихъ пп. Василія и Лукяна Свічокт неліниво войсковіе праці и служби 
наудил походов воєнних не опираючи отбуваючихъ, до которих прозбъ и услугъ 
ивпредъ заохочуючи онихъ росказалисмо были [кан]ляріи войсковой видати ей 
пані Свіччиной и вишей помянутимъ ей синамъ сей нашъ універсалу которого 
моцю и повагою, яко заховуемъ при нихъ за всіхт  ихъ власнихъ вишь менованнихъ 
млиновъ тую войсковою частъ розм ірови хт приходовъ поколюнщину и 
покабанщину и чинимъ ихъ волнимя од висилання до Батурина од тихъ млынов 
ременимовъ, такъ пилно м іти  хочемъ и грозно приказуемъ, абы кождий з 
старшины и черні того Лубенского полку особливе дозорца нашъ тамошнихъ 
млиновъ відаючи о той вашей вираженной вол і нашой, не сміли и не важилися 
ейпанеи Свіччиной з синами пп. Василиемъ и Лукяномъ в отбиранию з тихъ ихъ 
млиновъ войсковое часты р озм ірови хт и в заживанню поколющини и 
покабанщини найменшой трудности вносити и кривди и перешкоди чинити, жебы 
теди во всемъ той нашой вол і чинилося доси г повторе и подевяте под утратою 
ласки нашоя варуемъ и приказуемъ.

Данъ в Батурині, марта 4, року 1707а.
Звишмеиованний гетманъ и кавалеръ, рукою власного.
С подлиннимъ універсалом читалъ бунчуковия товарищ Алексей Свічка.
Такій копій універсаловт в доме А лексіа Свічки находится, с которого и 

сія копія не та куля того...
Перед текстом: Копія 1707. III. 14. -  №  251.
Чернігівський історичний музей. Колекція. -  Інв. № Ал. 501/9/54.
Інв. № м.т. ЦІ Р. Копія
ЦДІАК України. -  Ф 1407. -  Оп. 4. -  Спр. 33. -  Арк. 1-2. Фотокопія з копії.
Опубліковано :  Сіверянський літопис. 1998. №2. -  С. 44-45. -  № 40.

№ 4 7 1
17079 березня 9. Батурин. -  

Оборонний універсал Івана Мазепи Королівському 
ковальському цеху

Его царского пресвітлого велячества Войска Запорожского гетманъ и 
кавалеръ 1оанъ Мазепа.

В сім у  кому колвекъ тилко о томъ відати належитимет, а меновите п. 
сотникови короповскому, атаманови городовому з товариствомъ и войтови

а У копії дописано: На подленном подпись таковъ.
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тамошнему з посполитими людми симъ універсалом  нашимъ ознаймуемъ; ижъ 
Сидор Котляр з Коропа прекладалъ намъ жалоб ливе, что любо м іет цех 
ковалский королскій, до которого и онъ належит, оборонній універсаль по 
указу нашомъ з канцелярій войсковой виданий, жебы к о вал і на жадніе 
работизни приватніе от урядових коропских не били помикани для того, же 
они всякое д іл о  около армати войсковой ремесломъ своимъ отбуваютиз замку 
нашего Батуринского присилаючіеся, всякіе дворовіе потреби панщиною 
направуютъ и вновь долають, однакъ сотникъ бувшій коропскій п. Логвиненко 
и иншіе урядовіе нарушаючи тот универсал всегда бывало до домових своихъ 
работизнъ на панщину потягають, и для тих причинъ просилъ себ і особного 
нашого универсалу оборонного. Мы прето, гетманъ и кавалеръ, склонившеся 
на слушное его, Сидора Котляра, прошеніе росказалисмо сей нашъ особній ему 
видати універсаль для оборони, которимъ пилно варуемъ и приказуемъ, абы п. 
сотникъ короповскій зо всім ь тамошнимь урядомъ жаднімь способомъ его, 
Сидора Котляра, до своихъ работизнъ не важился примушати, уходячи себі от 
насъ за тое нагани и не пощадного караня, онъ засъ Сидоръ Котляръ всегда 
повиненъ будет присиланніе з замку нашого Батуринского річи  працею и 
ремесломъ своимъ долати з иншими помощниками своими, тилко жъ войтъ 
королскій на таковое наше д іло  з замку присилаючое угодя и матери потребнихъ 
неотмовне з м іста  долженъ будет вистаччати, якая воля наша, аби была 
ненарушене захованна и повторе варуемъ, упоминаемъ, грозимъ и приказуемъ.

Данъ в Батурині, марта 9, року 1707.
7вишъ менованнии гетманъ, рукою власною
ЦДІАК України. -  Ф. 51. -  Оп. 3. -  Спр. 3442. -  Арк. 5. Копія
Там само. -  Ф. 57. -  Оп. 1. -  Спр 68. -  Арк. 479. Копія з заголовком: цеху Ковальского, 

котлярского Короповского.

№ 4 7 2
1707, березня 12. Батурин. -  

Універсал Івана Мазепи значковому товаришеві 
Кузьмі Побожію на греблю в Топальській сотні 

під селом Сита Буда на річці Іванова і побудову млина

Его царского пресвітлого величества Войска Запорожского гетманъ и 
кавалеръ Иоанъ Мазепа.

Всему старшому, меншому Войска Запорожского Стародубовского полку 
товариству, а особливе господинові сотникові топалскому зъ урядом и каждому, 
кому колвекъ о томъ відати належить, ознаймуемъ, ижъ усмотрівши и здавна 
себі панъ Козма Побожій, значковій товаришъ полку Стародубовского згодное 
містце до построенія млина в полку Стародубовском в сотні Топалской под 
селомъ Ситая Буда, зовемимъ на рец і Йванові з волной Пущи козацкой 
найдуючаеся просил нашего себ і фундуш а. Мы прето давши у себе прозбі его 
м істце респектомъ нелиновой службы его и працы, якой онъ у кождихъ
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военнихъ походахъ ложити не ж а л іе т ь , велилисмо видати з канцелярій 
войсковой сей нашъ фундушевой універсалу позволяючи ему на преречному 
займищу при тихъ вишеписанних околичностях греблю укрипити и млинъ, 
подлуг сили води постройте, а такъ м іти  хочем и полно приказуемъ, абы ему п. 
Кузми Побожневі нихто з старших и менших в построению того млина к 
отбиранию з него належних розмирових приходов жадной и найменшой не 
важился чинити перешкоди и трудности, однакъ же тут докладаемъ и пил но 
варуемъ, абы отъ того построения млинъ и припинення воды людским 
тамошнимъ околичнимъ кгрунтам жадной не было кривди, шкоды и утіснения.

Дань в Батурині месяца, марта 12-го, 1704 годуа.
Звишъименованш гетманъ, рукою власною* 6 *.
ЦДІАК України. -  Ф. 57. -  Оп. 1. -  Спр. 114. -  Арк 54 зв. -  55. Копія.

№ 4 7 3
1707, квітня 25. Батурин. -  

Універсал Івана Мазепи значковому товаришеві 
Чернігівського полку Іванові Шершанівському 

про закріплення за ним тяглих людей, 
що поселилися на його грунтах

Его царского пресвітлого велич єства Войска Запорожского гетманъ 1оанъ 
Мазепа.

Ознаймуемъ симь нашимъ універсаломь кождому, кому би колвекъ о томь 
відати належало, а особливе пану полковникови черніговскому, сотникові 
ройскому, ижсупліковалдо насп. 1ванъ Шершановскій8, значній товаришполку 
Черниговского, просячи абисмо человіка пяти тяглихъ людей на власномего 
отцевском кгрунті осіли при нем заховали и нашимъ гетманским ствердили 
унЪверсаломъ. Мы теды, давши его прозбі у себе містце, и респектом услугъ и 
працъ его в том полку роненнихъ, а и вперед ронитися маючихъ, яко т і і  
вишменованніі пят человік при нем заховуемъ, такъ м іти  пилно хочем и 
приказуєм, аби ему пану Івану Шершиновскому в владішо тими людми панъ 
полковникъ черніговский и сотникъ роіскій найменшой не чинил перешкоди.

Данъ в Батурині, апреля 25, року 1707.
7вишменованний гетманъ, рукою власноюг.
ЦДІАК України. -  Ф. 51. -  Оп. 3. -  Спр. 2893. -  Арк. 3. Копія з заголовком: Копія з листу 

гетманского слово в слово.

а Далі в тексті дописано: В подлиннамъ у н іверсал і подпись такова
6 Праворуч від підпису в колі написано: М істо  печати.
“Супліку див. у тій же справі на арк. 2.
г Після підпису в колі написано: М істо  печати гетманской.
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І 707, травня 24. Батурин. -  
Універсал Івана Мазепи про затвердження 

двох куплених пасік за Київським Михайлівським 
Видубицьким монастирем

П р е св ітл ій ш о го  держ авній ш ого великого государя его царского 
величества Войскъ Запорожскихъ гетманъ славного чина святого апостола 
Андрея и Белого Орла кавалеръ Иоанъ Мазепа.

Всей старшин^ и черни Войска его царского пресвітлого величества 
Запорозского и всякой кондицій стану и годности людемъ по обоихъ сторонахъ 
реки Дніпра зостаючимъ под рейментомъ нашимъ и кождому, кому колвекъ 
о томъ теперь и в потомные часы відати будетъ належало, симъ універсаломт 
нашимъ ознаймуемъ: ижъ будучи от превелебного в Богу господина отца 
В арлаам а С тр и хо вск о го , игумена м онастиря свято-М ихайловского 
Выдубицкого Киевского и от всей братіи тамошней выправленными, велебный 
отець Варлаамъ духовнимъ того ж ъ монастиря до нас в Батуринъ презен- 
товалъ намъ купчій записи на д в і  п асік и  от Василя Бобира, житела 
Голякувского и от инокині Федосіи Хмильницкой монастиреві Выдубецкому, 
данные, и просилъ пасъ, абысмо оные для, спокойного заживанья и владінія 
рейментарскимъ нашимъ ствержили універсаломь. Мы прето, гетманъ и 
кавалірь, принявши тое слушное прошенія казали з канцелляріи войсковой 
сей нашъ видати ун іверсалу  которымъ, яко тие вышеписаные пасики для 
спокойнішого заживаня диспонованья и владінія ствержаемъ, такъ, абы 
нихто зъ старших и менших войсковихъ и посполитих людей не сміль и не 
важился въ диспонованью тихъ пасикъ монастиреві Видубецкому жаднымъ 
способомъ найменшой чинити перешкоды, кривды, долеглевости, утяженья 
и спустошена, повагою сего універсалу варуемъ и владзою нашою гетманскою 
накріпко приказуєм о.

Дань въ Батурині, маія 24, 1707 рокуа.
Войскъ Запорожскихъ гетманъ и кавалеръ 1оанъ Мазепа.
На обороті того жъ листа надпись таковая на: пасіки Хмилницкой и 

бобировъ въ л і с і  Лебедині обрітающейся на сем боку Дніпра от полской 
стороны. №  17-й.

ЦДІАК Украини. -  Ф. 1253. -  Оп. 1. -  Спр. 1 а. -  Арк. 1 зв. Копія.

№ 474

а У копії дописані слова: “На подлинномъ подписанъ” ... Печать б іл ая  тисненая.
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1707, червня 24. Батурин. -  
Універсал Івана Мазепи Чернігівському Єлецькому 

монастиреві про затвердження за ним 
новоосілого селища Лемеппвка

Пресвітлійшого и державн^йшого великого государя его царского 
величества Войскъ Запорожских гетмаиъ славного чина святого апостола 
Андрея и Белого Орла кавалер 1оанъ Мазепа.

Пану полковников^ черниговскому, паномъ старшин^ полковой, сотником, 
атаманом и вс^мъ старшимъ и меншимъ того полку войсковим и посполитимъ 
обивателемъ и кождому, кому колвекъ о томъ видати належить, симъ нашимъ 
унЪверсалнимъ писаниемъ ознаймуемъ, ижъ просилъ нас висоце в Богу 
превелебний его милость господинь отець Ісаакій Васішкевич, архимандрить 
монастира Елецкого Ч ерниговского зо всею тоей обители братиею о 
потверженне новос'Ълого селищ а, болш ъ м^Ьли дале от  села Мощонки 
обр'Ьтаючогося, Лемешовкою602 зовемое, которое при наданю села оного 
Мощонки за архимаядристъа блаженной и вечной памяти просвящемного 
архиепископа черяЬговского Феодосия Углицкого позволисмо осадити и они 
за тим нашим позволениемъ осадили людми тогобочним/т заграничними. Ми 
теди, гетманъ и кавалеръ, тому его мило[сти] отца архимандрити Елецкого и 
всей тоей обители братий прошению давши в себе мЪстце, яко сим нашимъ 
уігЬверсаломь преречонное селище Лемешовку во владение тоей святой обытели 
Елецкой ствержаемъ, зо всЪми до него принадлежитостямяи всякими угодиями, 
якій здавна свойм ограниченнемдо оного належать, позволяючи з оного к общой 
монастярской потребі належитие отбора™ користи, повинности и поддапское 
з людей тамо мешкаючих послушенство, такт пилно м Ьти хочем и приказу емь, 
абы нихго з старшини и чернЪ и всііхь  того полку Черниговского обивателей 
неважился во владению того поменного селища и в отбиранию з оного користей 
и повинностей жадной наймеяшой пререченой обители святой Елецкой чинити 
перепоны и кривды.

Дань в БатуринЪ 1707 року, юня 24 дняа.
7вишъменованний гетманъ и кавалер, рукою власною* 6.
Универсалы к себ'Ь принялъ, а к симъ копиямъ руку приложилъ обители 

Елецкой Черниговской намЪсникъ іеромонахь Феофилъ Созичъ.
С подленнимъ читал канцляристъ войсковій Ыиколай Соколовскій.
ЦДІАК України. -  Ф. 51. -  Оп. 3. -  Спр. 2793. -  Арк. 12. Копія.

№ 475

а Далі в тексті дописано: В подлияномъ подписано.
6 Нижче підпису праворуч у колі написано: МЪсто печати войсковой.
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1707, вересня 18. Київ. -
Універсал Івана Мазепи про підтвердження дарчої отця 
Корнила Глухівському Петропавлівському монастиреві 
на ліс Мариця, що в Глухівській сотні, пасіки і греблі

ПресвЄтлЄйшого и державігЬйшого великого государя его царского 
величества Войскъ Запорожскихъ гетманъ славного чина святого Апостола 
Андрея и Белого орла кавалеръ 1оанъ Мазепа.

Пану полковникови нежинскому, теперь наказному, а впредь совершенному, 
по немъ старшине полковой, сотником, а особливе п. сотникови глуховскому, 
атаманови городовому и войтови тамошнимъ и всЄмь старшимъ и меншымъ 
войсковым и посполитимъ глуховскимъ и всей сотііЄ Глуховской обывателемъ 
и кождому, кому бы колвекъ о томъ теперь и в потомные часы вЬдати належало, 
симъ унЄверсаломь нашимъ ознаймуемъ, ижъ законникъ, честный отецъ 
Корнилій, мЄючи лЄсь власный, прозываемый Марица, в сотнЄ Глуховской 
положенемъ, знайдуючійся, в которомъ от лЄть  сорока до сего дне живеть и 
такъ пасеки позаводилъ и гребелки позаймалъ, а чуючися в глубокой своей 
старости ближшимъ быти къ смерти, нижели къ долгому житію, завчасу 
добраволне, тотъ  л Є сь, пасеки  и гребелки працою, старанемъ и 
килкодєсятолЄтньіми трудами своими приобретенные лекгуетъ и в вЄчистую 
поссесію подаетъ обытели Глуховской святыхъ верховныхъ апостололъ Петра 
и Павла превелебному в Богу господину отцу Мелетію Трофимовичу, ігуменови 
тамошнему зъ всею о Христе братією, а жебы тля его лекгація теперь и в 
потомные часы была крепка и важна, просимъ нашего унЄверсалного на оную 
потвержепя. Мы прето, гетманъ и кавалеръ, видаючи тую лекгацію праву 
посполитому и самой слушпосги непротивную, яко ствержаемъ оную в 
потомный вЄкъ симъ нашимъ унЄверсаломь, позволявши превелебному в Богу 
отцу ігуменови Глуховскому зъ всею о Христе братією и потомнимъ ігуменамь 
з братією ж  тым лЄсомь, пасеками и гребелками вечисто спокойне владіти и 
къ общой монастырской потребе пожитки тамошные отбирати, такъ пилно 
приказуемъ, упоминаемъ и грозно варуемъ, абы панъ полковникъ н Ьжинскійз 
старшиною полковою, п. сотникъ глуховскій зъ всЄми сотнЄ своей войсковими 
и посполитыми обывателми, особливе папе Миклашевская зъ всЄмь домомъ 
своимъ и нихто иншій помянутому превелебному в Богу отцу ігуменови 
Глуховскому зъ братією и наследникамъ ихъ в спокойпомъ заживашо тыхъ 
добръ, не смЄли и не важилися жадной чинити перешкоды и крывды. Тутъже 
пилно приказуемъ, абы пане Миклашевская конечне уступила монастиреви 
Глуховскому зарубу того, якій небощикъ малжопокъ ей панъ полковникъ 
стародубовскій усиловне одорвал оттого л Ьса и пасеку тамъ завювъ, если так 
есть що тотзарубъ здавна до того леса належавъ. Подобним способом пилно 
приказуєм, абы п. Афанасъ ДорофЄевичь уступил помянутому монастиреви 
безправне завладЄлой певной в том же лЄсЄ Марице части. Если на оную 
жадного права и крепости не покажетъ. В том всем волЄ нашой абы задокъ
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было чинено, повторе и подесяте упоминаем, варуемъ грозно и сурово 
приказуемъ.

Данъ в Кіеві, септеврія 18, року 1707.
На звороті: УнЪверсалъ на Марицю Івана Мазепи, гетмана.
ІР НБУВ. -  Ф I, 61916. -  № 142. -  Арк. 14. Оригінал. Печатка знищена.

№ 4 7 7
1707, вересня 18. Київ-Печерський. -  
Універсал Івана Мазепи про знесення 

новозаснованого порому на річці Сейм 
під селом Камінь

Его царского пресвітлого величества Войска Запорожского гетманъ и 
кавалер 1оанъ Мазепа.

Вамъ, пану Андрію Лизогубу, товаришеви войсковому, симъ универсалнымъ 
писанемъ нашимь ознаймуемъ, ижъ жалостне прекладалъ намъ превелебный в 
Богу отецъ Мелетий Трофимовичъ, ігумент монастира Петро Павловского 
Глуховского, что ви на перешкоду перевозови Мутинскому, а на значный убитокъ 
обители святой Глуховской без відома и позволения нашего важилистися вновъ 
подселомъ Коменемъ на р іц і  Сейму до села Хирокъ построити перевозь, якій 
ваигь самоволный поступокъ, яко симъ універсаломь нашимъ ганимъ, та к пилно 
подсрокгимъ и неопустнымъ каранемъ и под виною тисячи талерей приказуемъ, 
абы же скоро за одобранемъ оного заразъ тотъ свой ново построенный под селомъ 
Каменем до села Хирокъ перевозъ спровадили и болшъ на перешкоду перевозови 
Мутинскому, а на значный убитокъ обители святой Глуховской не держали. 
Подданые зась такъ ваши, яко и наших державцовъ, когда будет через тотъ 
перевозъ М утинский (:до монастира Петро П авловского Глуховского 
належачих:) ехати, жеби належитую повинность отдавали без жадной спреки. 
А особливе вамъ вс ім т  жителемъ Мутинскимъ, козакомъ и посполитимъ 
людямъ, пилно и срокго приказуемъ, абисте за перевозъ помянутий Мутинский, 
належную повинность до монастира Глуховского без жадной вимовки отдавали 
иущали.

Данъ в К іеві Печерскомъ, септеврія 18, року 1707.
2вишъменованний гетман, рука власна.
На зв. другого аркушу: О знесешо порома на Сейму под селомъ Каменемъ 

новозведенного от гетмана Мазепи данный.
ІР НБУВ -  Ф. I, 61915. -  № 143. -  Арк 13. Оригінал.
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1707, вересня 23. Київ-Пе перський -  
Універсал Івана Мазепи про затвердження здійсненого 

комісарами розмежування грунтів, угідь тощо 
між містами Чигирин-Дуброва, Вереміївка,
Жовнин, Бужин і селами Гусин і Лялинці

П ресв ітл ій ш аго  и держ авнійш ого великого государя его царского 
величества Войскъ Запорожских гетманъ славного чина святого апостола 
Андрея и Белого орла кавалеръ 1оанъ Мазепа.

Его ж ъ  царского п р есв ітл о го  величества Войскъ Запорожских!, 
полковникові! Лубенскому пану Дмитрию Зеленскому з всею старшиною 
полковою и по немъ впредъ міючимт бити на томъ уряді полковникамъ з 
полковими ж  старшинами, сотникомъ, а меновите: Чигиринъ-Дубровскому 
атамаповы и вой говы тамошнымъ з войсковими и посполитими людми, такъ же 
атамани и войтомъ містечокт Жовнина603, Вужина604, Вераміевки605 и села 
Гусиного, з всім ь обще народомъ войскового и посполитого чину, и кождому, 
кому би колвекъ о томъ теперъ и впредъ відати надлежало симъ універсалом! 
нашимъ ознаймуемъ, ижъ мы, гетманъ и кавалер, по должности христианской, к 
болшой чести хвалі и славі всемогущаго Бога к разширешо и помноженю церквей 
его святихъ, воздвигнувши старожитній от килкохъ сотъ л іт ь  запустілій 
епископій Переяславской престолъ, особливимъ нашимъ старанемъ, коштомъ и 
накладомъ яко всячески фундаторско о благостояній оного приліжное иміеть 
попеченіе, такъ хотячи абы и межи поддаными тоей же кагедры Переяславской 
обывателмы села Лялинецъ606 з ласки нашой и войсковой наданного в заводі 
ихъ о gpyнтa чрез немалое время почившомся з жителями вишъ меннихъ 
м Ьстечокъ Чигиринъ-Дуброви, Жовнина, Бужина, Вереміевкьі и села Гусиного 
споры, ссоры, незгоди, турбацій и заборы устали впредъ не огновлялися и 
виконечні били іскореиеньї, а покой святій згода и сусідская  приязнъ 
утвер[ж]денна била и в помпий часъ моцно трвала границу вновъ теперъ тамъ 
учиненую и старую поновленную всемъ. 1707-мъ году умислне зсиланними от 
боку нашего коммисарами паном АлексеемъТуранскимъ, сотникомъ глуховскымъ 
и паномъ Елисеемъ Козловскимъ, канцеляристок) войсковимъ, по жалобі всіх! 
козаковъ и посполитства сотні Чигиринъ-Дубровской перед насъ, гетмана, 
занесенной на честного отца городничого Феофила катедри Переяславской 
лялинского и жителей тамошнихъ вс іхт  обще, намъ на писмі обшырне поданную 
ствержаемъ симъ нашимъ унЬверсаломъ на прошение ясне в Богу преве- 
лебн ій ш аго  господина его милости Захарій К орнілови ча первого по 
реставрованю нинішнемт епископій Переяславской епископа и админістратора 
митрополій Киевской, тая засъ граница якъ ся в себі опреділеніями копцами 
знаками и урочищами м іеть, іменно спеціфікуемся такъ, первая от містечка 
Чигринъ-Дуброви почавши о треки Сули, вышше гребли войнской (: где при такой
Г р е б л і  ДЛЯ П р и еЖ Ж аЮ Ч И Х  ВСЯКИХ ЛЮ ДеЙ ДО МЛИНОВЪ Н а ВОЛНІЙ ВИПуСКЪ КОНЯМ!

№ 478

514



певное попущенно місце:) черезъ шляхъ ідучій отЧигринъ-Дуброви до Лялинеггь 
просто на Холодное озеро дорогою чрез Глушецъ озеро до Стадниці607 небощыка 
Рубана, где озеро Різакьі знайдуется, отРезаковъ до самого Дніпра прозиваемого 
три Днепры и тамъ Нижей Закутного острова, против Самойлового острова на 
урочищі Сопарянскомъ конецъ границы, якая вся вновъ опреділенна и тридцатми 
итрома концами означенна. Другая огмісгечка Жовнина почавши отШышового 
Горба над самою Сулою рекою знийдуючогося, черезъ дубнины на могылы Острую 
и Крутую понад комишамы великими и от тых могылъ чрезъ шлях йдучій до 
Жовнина от Лялинецъ Кучугурами до самой річки Боброди Мокрой, тая зас 
річкьі Мокрая Бобродъ608 пополамъ розділена, от Лялинецъ лялинцямъ, а от 
Жовнина жовнинцямъ до левочкового луга, сяя вся границя по старихъ копцях 
опреділенна і вновъ свіжьіми копцами утвержденна. Третая от м істечка 
Вереміевкьі и села Гусипого, почавши откозацкого Чилядского старинного окопу 
от самого Бистрика609 річки дорогою понад річкою Старцемъ610 (: где правая 
сторона от Днепра лялинцямъ, а л івая вepeмieвцямъ и гусинцямъ:) на урочище 
Погребище до Хвенювского озера через шляхъ веремівскій до Чигринъ Дуброви 
ідучій поблизу річкьі Сухой Бобради611 ажъ до Мокрой Бобрады, где обохъ 
річокь вершини вкупу зойшлися конецъ границі просто горба високого вишше 
Кисличиного Луга сяя границя вновъ учиненна и копцями узначена, особно три 
островы Дніпровие, прозиваемие Печинскій, Старечый и Кравецкій, лозами 
зорослие, якие яко здавна не розграниченны, але волны били до робленя сіновь 
и рубаню лозъ околичнимъ м істечкам ь Чигиршгь-Дуброві, Верем іевці, 
Жовнину, Бужину и селамъ Гусиному и Лялинцямъ, такъ и теперъ безъ 
ограниченя вишъ мененими нашими коммисарами узнани быти за волние ж  и 
свободно общое тим же містечкамь и селамъ заживене позволенны. А такъ 
рейментарско м іти  хочемъ пилно упоминаемъ, грозно варуемъ и сурово 
приказуемъ, абы панъ полковникъ лубенскій теперешный и впредъ по немъ міючій 
бити на томъ уряді полковника з старшинамы полковимы, сотникы, особливе 
чигрин-дубровскій, такъ же вс і вишъ помянутихъ містечокь и селъ обивателі 
войсковій и посполитій, нихто оншій згола не см іль и не важился тоей за згоднимъ 
обойхъ сторонъ согласіемь учиненной чрезъ помянутих нашихъ коммисаровъ 
границы кассовати и в вс іх ь  оное знакахъ, копцахъ, урочищахъ, прикметах и 
инихъ в семъ же універсалі виражених опреділеніяхь нарушати, наимній 
повреждати и тим самимъ межи народомъ успокоенія незгоди уморенія заводы 
іскорененіе неприязны, зновляти ссоры, споры правій контроверсій й турбацій 
вносити сами засъ обьвателі чигршгь-дубровскій, вереміевскій, бужинскій, 
жовнинській й гусинськіи за границю лялинскую не повинній будуть ни в чомъ 
втручатся і якой колвек лялинцам в Грунтахъ ихъ чинити шкоди, а лялинцы 
взаємне не имію ть за йхъ границю ни до чого интересоватся контентуючися 
обідві сторони власніти свойми о гграниченными за зобополнымъ же согласіемь 
и згодою Ґрунтами, добрамъ и угодіямь, а естли бы хто з жителей войсковихъ и 
посполитих мененних містечок и села Гусиного над сее составленное ограничене 
поважился, когда колвекъ Грунта лялинцям отграниченіе упорнимъ самоволіемь 
упиратася, шкоды яковіе и утискъ такъ чинити; то таковій неопустне заложенную 
тими ж нашими коммисарами в ограниченю выну, а именно: тисячу талерей до
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шкатулы нашой заплатить, а наибарзій тотъ, хто бы м іл ь  вышней писаніе три 
островы Днепровие самоволие граничиты и к одной своей поссеи притягати, а 
инъшимъ борониты, а поневажъ в том же розграниченю, нам на писмі поданнымъ 
положенно и тое, что если хто ж іе т ь  власній якій колвекъ грунты купнимъ 
правомъ набитій, а тотъ грунтъ под часъ нинішнего розграниченя отойшолъ за 
чужую границю, то тотъ грунтъ при своемъ же поссесорови м іеть  зоставати и 
претексомъ тимъ, что за чужую границю знайдуется, не повиненъ нихто его во 
свою границю утягати и отривати огпоссесора быле бы поссесоръ м іль  на оній 
правные муніментьі и кріпостьі, албо посвідченя о томъ господних віри особъ. 
Теди мы в томъ узнавшы слушность, пилно приказуемъ, аби если хто з лялинския 
жителей м іеть  таковій грунтъ купленний, якій бы границею, албо веема билъ 
отділень од грунтовъ лялинских и в чужой границы знайдовался положенемъ 
албо границею ж ъ переполовиненніи, іли в наименшой своей части пресіченніи 
Чигиринь-Добровці, и иныхъ помянутих містечокь и селъ Г усиного обывателе 
такого, якого колвекъ грунта не важились имъ, лялинцамъ боронити до 
заживаня. А хто бы дерзнулъ в томъ указови нашому быти противънымъ, то 
таковій во ограниченю ж ъ положенную вину числомъ тисячу талерей до нашей 
ж е шкатули нехыбне заплатить, таковая наша воля в семь універсалі 
выраженная, абы теперь и в потомніе часы при своей моцы и кріпости все ціле 
зосътавала и в вс іх ь  свойхъ пунктахъ, комматахъ и клявзулахъ ненарушне у 
всякого стану и кондиций рейменти нашего людей захована была. Повторе и по 
десяте сего ж ъ нашего універсалу повагою пилно, грозно и сурово упоминаемъ, 
варуемъ и приказуемъ.

Данъ в К иєві Печерскомъ, септеврия 23, року 1707а.
Звишьменнованій гетманъ і кавалеръ, рукою власною* 6.
С подлиннимъ чигалъ хоружий полковой лубенский Петръ Луняковичъ.
1767 года, іюля 4 дня таковий подленний у н іверсаль я принялъ і 

росписался.
Правитель комиссій ієромонах Меркурий.
ІР НБУВ. -  Ф. I, 58250. -  Арк. 1-3. Копія.

№  479-^80
1707 жовтня 11. Києво-Печерська фортеця. -  

Універсал Івана Мазепи про послушенство жителів 
села Ситець панії Євфімії Петровській

Его царского пресвітлого величества Войска Запорожского гетманъ и 
кавалеръ Иоанъ Мазепа.

Вамъ, войтові села Ситець зо всіми тамошними посполитими людми, симъ 
універсаломь нашимъ пилно и грозно приказуемъ, абысте, яко прежде сего

а У рукопису дописано: В подлиномь подпись таковь.
6 Під текстом у колі написано: М істо  печати войсковой.

516



пану ЛукапіевЄ Петровскому, писареві полковому переяславскому, державці 
своему должны подданское отдавати послушенство, такъ теперъ и малженце 
его паней Евфимии П етровской н єотм Є ннє во всемъ повиновалися и 
обыкновенъние подданскые по прежнему без жадной спреки отбивали работизны 
и отдавали повинносты, до далшой волЄ нашей гетмаяскоя и ласки войсковой, 
оякой вираженной волЄ нашой, ведаючи абысте ни в чемъ ей паней Петровской 
не были спречними и повторе васъ упоминаемъ, пилно варуемъ и приказуемъ.

Дань в фортеци Клевопечерской, октября 11, року 1707-го.
Звишъменованний гетманъ, рукою власноюа.
Таковы подленные Афаиасей Васильевъ к себе принялъ.
ЦДІАК України. -  Ф. 57. -  Оп. 1. -  Спр. 282. -  Арк. 87 зв. Копія.

№ 4 8 1
1707, жовтня 29. Київ-Печерський. -  

Універсал Івана Мазепи про підтвердження 
за Глухівським Петропавлівським монастирем 

села Богданівка, наданого йому Іваном Самойловичем

ПресвЄтлЄяшого и державнЄйшого великого государя его царского 
величества Войскъ Запороских, гетманъ славного чина святого апостола Андрея 
и БЄлого орла кавалер 1оанъ Мазепа.

Пану полковникови тепер наказному нежинскому, а впред совершенному, 
а особливе особам власти духовной и, кождому кому колвекъ о том видати 
належить, ознаймуемъ, ижъ презентовалъ намъ превелебній в Богу его 
милост отець М елетія Трофимовичъ, ігумень монастира святих верховних 
апостолъ Петра и Павла. Глуховского ун^версаль от антецессора нашего 
славной памяти пана Івана Самойловича даныя на млынъ о двох колах в 
селе БогдановцЄ на рЄчце ИІустцЄ будучыя и просилъ насъ, абысмо 
универсалом нашым яко т о г  ун^версаль, такъ и млынъ для лучшой в 
потомный часъ крепости потвердили. Мы теды, гетманъ, давши мЄстцє 
слушному его отца ігумена прошенію, а до того мЄючи особливый нашъ, 
такъ на особу славного его милости о7ца ігумена глуховского, яко и на 
обител святую  тамош ную  респ ектъ и прихилност, яко млынъ то тъ  
вишъреченный з двома, колами подлугунЄверсалу антецессора нашего сым 
нашым унЄверсалом в непорушимую непременную облает и спокойное 
заживане преречному его мял ости отцу ігумену глуховскому з братією и по 
немсукцессоромствержаем, позволяючи по прежному з оного млина всякые 
приходячые пожитки къ удоволствованію монастирскому отбЄрати такъ 
пилно варуемъ, абы нихто з старшых и меншых войсковых и посполитых 
пожу Нежинского обывателем, а особливе з властей духовных не важилися

а Праворуч нижче підпису в колі написано: Место печати.
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жадной до оного млина имііти претенсій и чинити в спокойном влад'Ьнію и 
заживаню его и в отб^ране пожитковъ перешкоды и кривды.

Данъ в Кіев'Ь Печерском 1707 року, 29 актовріа
Звишменованый гетман и кавалер рука власна.
На зв. другого аркушу: Ун^версалъ Івана Мазепы, гетмана на млынъ 

Бочановскій на peut ШустарЬ служачій от гетмана Самойловича данный.
ІР НБУВ. -  Ф. I, 61917. -  № 145.-А рк 15. Оригінал.
РДАДА. -  Ф. 248. -  On. 1. -  Спр. 1814. -  Арк 376 зв. Копія.
ЦДІАК України. Ф. МКФ - 7. -  Оп. 2. -  Спр. 33. -  Арк. 376 зв. Мікрокопія. 
О п у б л ік о в а н о :  Генеральное следствие о маетностях Нежинского полка. -  С. 280-281.

№ 4 8 2
1707, листопада 7. Київ-Пе перський. -  

Універсал Івана Мазепи стародубівському полковому 
сотникові Іванові Чорнолуцькому зайняти на річці Любчі 

греблю і побудувати млин

Пресв'Ьтл'Ьйшого и державнЪйшого великого государя его царского 
величества Войскъ Запорожских гетманъ славного чина святого апостола 
Андрея и Белого орла кавалеръ Иоанъ Мазепа.

Пану полковникові, тепер наказному, а впред совершенному старо- 
дубовскому, пп. старшині полковой и вс^мъ, кому бы колвекъ о томъ видати 
належало, симъ писаннемъ нашим ознаймуемъ, ижъ просилъ насъ, гетмана, 
панъ Иванъ Чорнолускій, сотникъ полковій стародубовскій, о позволено и о 
фундушъ на заняте на речц'Ь Любчи612 в селЪ своемъ Хвоевичах гребли и 
построене трох на оних млиновъ. Мы теди, гетман и кавалеръ, давши тому 
прошению его у себе м^стце, росказалисмо з канцелярій нашой войсковой выдати 
ему пану сотникові сей листъ, которого повагою, яко позволяем ему на вишъ 
помянутой речцГ в его селЪ Хвоевичах гребли занята и млини стройти, (:если 
не будет яка я через тое діятися кому перешкода:), а построивши тые млины, 
всякие з оних пожитки отбирати, такъ м'Ьти хочемъ и пилно варуемъ, абы нихто 
ему, пану сотников^ в тыхъ гребляхъ займаню и мълиновъ строению не важился 
чинити перешкоди и перепоны.

Данъ в Киевк Печерском, ноябра 7 дня, 1707а.
Звишъименованшй гетман и кавалер, рукою власною* 6.
Свидетелствовалъ
С подлиннимь читалъ вахмистръ 1ванъ Звегинцовъ.
Таковъ подлинный универсал ь къ отдачЬ господину бунчуковому товаришу 

пану Чарнолускому принялъ и в приема росписался земский канцеляристъ
Алексей Лукянов
ЦДІАК України. -  Ф. 57. -  Оп. 1. -  Спр. 112. -  Арк. 400. Копія.

а Далі в тексті дописано: В подал'Ьннол/ подпись.
6 Після підпису в колі написано: Міісто пенати.
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1707, листопада 15. Київ-Печерський.
Універсал Івана Мазепи чернігівському полковникові 

і сосницькому сотникові про надання військової частини 
прибутків матері Іоаникія Сенютовича

Его царского пресвітлого величества Войскъ Запорожскихъ гетманъ и 
кавалеръ 1оаннъ Мазепа.

Пану полковникови черниговскому, старш ині полковой, согникомъ, а 
меновите п. сотникови сосницкому зо вс ім ь  тамошнимъ урядомъ и кождому, 
кому бы колвекъ о томъ відати належало, а особливе пп. Дорошенкамъ, симъ 
нашимъ універсаломь ознаймуемъ, йжъ просилъ насъ, гетмана, превелебный 
в Богу отець Іоаникій Сенютовичъ, намістникь Свлтософійской катедры 
митрополитанской кіевской, абысмо в мльїні власномъ родителки его ку 
вспартю скудостей ей удовинных и ку подпоможеню двомъ меншимъ братамъ 
его ж в коллегіумь кіевскимь, для педпори церкви святой восточной 
учащимъся част войсковую розміровихь приходовъ надали и універсаломь 
нашимъ ствердили. Мы прето, гетманъ и кавалер, міючи его превелебного 
отца Сенютовича в особливомъ призрінїй, и такъ респектуючи на значніе его 
в церкви божой прислуги, яко и з особливого христіанского нашего ку вдовамъ 
и сиротамъ милосердія надаемъ в томъ власномъ родителки его млині, ку 
подпоможеню ей удовинному й для препитапїя тых двохъ меншихъ братовъ 
его ж отца Сенютовича часть войсковую, позволяючи оную имъ на себе 
отбыраги, и ку своему пожиткови употребляти. Зачемъ відаючи о такой воли 
нашой, абы нихто з старших и менших войскових и посполитых людей, такъ 
же дозорца нашъ сосницкий, а барзій  пп. Дорошенки в отбираню тоей 
войсковой части родителці и братамъ его огца Сенютовича не важилися 
найменшого чинити трудности и перешкоды пилно варуєм, грозим и 
приказуемъ.

Дань в Кіеві-Печерскомь, ноевріа 15, року 1707.
Після печатки дописано: У н іверсал  на част войсковую роди телці 

превелебного] отца Сенютовича На К. М. Кіевак
На арк. 2 з в Мазепіяньскій.
По 6 описи №  2
По архиву №  1255.
ЦДІАК України. -  Ф 128. -  Оп. 1-а вотч. -  Спр. 43. -  арк. 1-2. Оригінал.
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1707’ листопада 15. Кшв-Печерський. -  
Універсал Івана Мазепи матері отця Іоаникія 

Сенютовича з дозволом зайняти греблю на річці Убедь
і побудувати млин

П ресвітл ій ш ого  и державнійш ого великого государя его царского 
величества Войскъ Запорожскихъ гегманъ славного чина святого Апостола 
Андрея и Белого орла кавалеръ 1оаннъ Мазепа.

Пану полковникови черниговскому, старшині его полковой й сотникомъ, 
а особливе п. сотникови сосницкому зо вс ім ь  тамошнимурядомъ и кождому, 
кому бы колвекъ о томъ відати  належало, симъ універсалом ь нашимъ 
ознаймуемъ, ижъ мы, гетманъ и кавалеръ, міючи превелебного в Богу отца 
Іоаникія Сенютовича, намістника катедралного святософийского митро- 
политанского, кіевского в особливомъ нашомъ призрініи и респектуючи на 
значній его в церкви Божой прислуги, склонившися до его прошенія, 
позволяемъ родителці его ж  на кгрунті, прозиваемомъ Сенютинці, наречці 
У беді греблу засипати, млынъ построиты и в с і  розміровіе приходы з частю 
войсковою з того млына отбирати и оборочати на удоволствованіе скудостей 
своих удовиннихъ, и на препитаніе двох братовъ его менших, на сей часъ в 
каллегіумь кіевскимь учащихъся. Однакъ варуемъ того пилно, аби от 
занятя тоей гр е б л і людемъ в кгрунтах околичных подтопомъ не было 
шкоды, которая, если не п окаж еться  теды, абы нихто з войсковых и 
посполитихъ людей, так теж  и дозорца нашъ сосницкий ни в чомъ томъ 
вышевираженомъ не важилъся чинити трудности и перешкоды, варуемъ 
грозно и приказуемъ.

Данъ в К іеві Печерскомъ, ноеврія 15, року 1707.
Звишменованний гетман и кавалер, рука власна.
Нижче печатки дописано: Фундушъ м атці прев, от Женятовича Н. Іс. М. 

Кіевского
На арк. 2. зв.: На Сешотилці Мазепіяньский універсале
2) Его милости пана отамана города Мени.
3) Богъ нашъ на небеси и на земли вся велика восхотівш аго воглино 

сонмище совокупи.
По 6 описи
По архиву №  1256

ЦДІАК України. -  Ф. 128: -  Оп. 1а -  вотч. -  Спр. 42. -  Арк 1-2. Оригінал. Печатка 
військова.
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1707. листопада 20. Київ-Печерський -  
Універсал Івана Мазепи полковому обозному і наказному 
стародубівському полковникові про підтвердження його 
власних грунтів, що в полковій Стародубівській сотні, 

і млина на річці Ш тат під його ж  власним хутором

П ресвітлійш ого и держ авнійш ого великого государя его царского 
величества Войскъ Запорожских гегманъ славного чина святого Апостола 
Андрея и Б ілого  орла кавалеръ Иоанъ Мазепа.

Всей старшин^ и черні Войскъ его царского пресвітлого величества 
Запорожских в полку Стародубовскомъ обрітаючойся, а особливе паномъ 
полковникомъ стародубовскимъ впредъ міючи быти старшинамъ полковимъ, 
сотникомъ и всякой кондицій и годности того полку людемъ и кождому, кому 
бы колвекъ теперъ и в потомный часъ о томъ відати належало, симъ універ- 
саломъ нашымъ ознаймуемъ, ижъ панъ Прокопій Силевичъ, обозный толковый 
иполковникъ наказный стародубовскій, міючи власние свой купленимспособомъ 
набытые грунта в полку Стародубовскомъ в сотн і полковой положенемъ 
знайдуючиеся рожними правними муніментами и кріпостями обварованые, якъ 
такъ спецификуются грунта, прозиваемие Иванков Л іс у  коштом власнимъ, и 
копание границею, з одного боку, от половины изова мостка у Зберновские пожні 
до Яцковой дороги з села Анушина идучой, а от дороги Яцковской на шлях 
Герцовскій, а Герцовскимъ шляхомъ знову в половинникъ преведеною оцирклю- 
ваные, такъже и мли/гъ на р іц і  Пітали подъ его жъ Росускимъ хуторомъ за 
вЪдомомъ небощика пана Миклашевского, полковника стародубовского, власним 
коштомъ построеный, просилъ нашого універсалного по[тверж]еня для ліпшой 
в потомный час кріпости. Мы прето, гетманъ и кавалеръ, таковому его пана 
обозного полкового и полковника наказного стародубовского прошению праву 
посполитому и самой слушносте непротивному, давши у себе мітце, казалисмо 
дати з канцеляріей войсковой сей нашъ універсалу которого моцъю и повагою, 
яко ствержаемъ в зуполную потомную поссесию самому пану Прокопию 
Силенкови, ж он і и потомству его выш выраженью власные купные кгрунта и 
млынъ власнымъ коштомъ построеный, ПОЗВОЛЯЮЧИ В С ІМ Т  тымъ, яко своимъ 
власнымъ спокойне владіти и якъ хотя диспоновати такъ пилно упоминаемъ, 
грозно варуемъ и сурово приказуемъ, абы панове полковники стародубовскій, 
впредъ міючій быти, старшина полковая, [полковники и нихто иншій з войскових 
ипосполитихъ того полку обивателей в отбирапю з тих грунтовъ и з млина всяких 
пожитков ему, пану полковникови наказному стародубовскому, ж он і и потомству 
его не см ілт и не важился жадной найменшой теди впредъ чинити перешкоды, 
кривды и пренагабаня, таковую нашу волю подписомъ власное руки и гетманской 
притисненемъ печати войсковой ствержаемъ.

а У тексті помилково: 1077.



Данъ в новофундованной фортеци Кіево-Печерской, ноеврія 20, року 1707а. 
Вишьименованній гегманъ и кавалеръ, рукою власноюа.

Свидетелствовали 
Подполковникъ Венемшъ 
С подлинным читал вахмистр Іван Ващинский

Таковъ под ленной универсал по освидетелствовании от комисіи принялъ 
казак первой полковой сотн і Михайло Силевичъ

ЦДІАК. України Ф. 57. -  Оп. 1. -  Спр. 79. -  Арк. 952-953. Копія з заголовком: Козака сотні 
1 полковой Михайли Силевича. Текст зашитий у середній частині.

№ 4 8 6
1707, листопада 27. Батурин. -  

Універсал Івана Мазепи писареві Стародубівського 
магістрату Григорієві Отвіновському на млин за селом 

Ущерп’є і грунт у  селі Обухівка

П р есв ітл ій ш о го  и держ авн іш ого  великого государя его царского 
величества Войскъ 7апорожских гетъманъ славного чина святого апостола 
Андрея и Белого Орла кавалер 1оанъ Мазепа.

Пану п ол ковн и кові, тепер наказному, а впредъ совершенному 
стародубовскому, з старшиною полковою, сотникомъ, атаманив, и всему 
старшему и меншому товариству, пану войтові тамошнему з майстратомъ, и 
інним войтамъ, бурмистрамъ, мЬщанамъ, и все^мъ посполитимъ того пожу 
обивателемъ и кождому, кому бы колвекъ о томъ видати належало, симъ 
ун^версалънимъ писаніемь нашимъ ознаймуемъ, ижъ з певного респекъту, 
взявши в особливую нашу оборону и протекцию пана Григория Отвіновского, 
писара маистратового стародубовского, позволилисмо ему при его жъ млину 
за селомъ Ущерпенъ, на ричци Речици стоячомъ, поселити дворовъ с кижа 
людми непенними, лечъ ъ гаграници захожими, если не будетъ кому через тое 
діятися якая перешкода, и по его прошению ствержаемъ куплений кгрунтъ, в 
се л і Обуховці лежачий, и трохъ человека на ономъ поселившихся при немъ 
гаховуемъ, позволяючи означеннимъ купленнимъ кгрунтомъ подлуг купчого 
запису, владати и всякие з оно го взятки, приходи отбирати, и тими уже 
поселившимся на ономъ кгрунтЪ, и еще при поменномъ млилку осісти маючими 
людми, завідовати и належитие от них послушенства и повинности отбирати 
ж. О якои вол к нашои відаючи, якъ салтъ панъ пожовникъ, теперъ наказний, а 
впредъ совершенний, старшина полковая, такъ и кождий з старшини и черні 
того полку Стародубовского, не смілт» и не важился ему, пану Отвіновскому в 
заживаню того купленого кгрунту, в осажованню млинку непенних, но свобод- 
них людей, и в отбирашо от них обиклях послушенствъ и повинностей, 
наименшои кривди, перепони и пренагабаня чинити, особливе до суду пожового, 
хочъ бы мЪлъ до его якій претеїгьсій, потягати; лечъ всякий пов^ненъ до насъ

а Праворуч від підпису в колі написано: М істо  печати.
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албо до суду наш ого Е нералъного апелліовати , у которого всякому 
укривжоному неотволочная чиниться управа, м іти  всего того хочемъ и грозно 
приказу емъ.

Дань в Батурині, ноеврия 27-го, 1707 рокуа.
2вишменнованний гетманъ и кавалеръ, рукою власною.
РДАДА. -  Ф. 248. -  Оп. 1. -  Спр. 1813. -  Арк. 234, -  234 зв. Копія
ЦЦІАК України. -  Ф. КМФ -  7. -  Оп. 2. -  Спр. 31. -  Арк 234, 234 зв. Мікрокопія.
Опубліковано:  Генеральне слідство про маєтності Стародубського полку // Український 

архів.-Т. 1 .-С . 185-186.

№ 4 8 7
1707 р. грудня 2. Батурин. -  

Універсал Івана Мазепи Батуринському Крупицькому 
Микілському монастиреві на грунти і сіножаті 

в селах Тиниця, Дібровка і Красненьке

Его царского пресвітлого величества Войска Запорожского, гетманъ 
славного чина святого апостола Андрея и Б ілого  Орла кавалеръ Іоань Мазепа.

Всей старшині и черні Войскъ его царского пресвітлого величества 
Запорожскихъ, а особливе папу полковникові ніжинскому, осауломъ, сотникомъ, 
атаманомъ и всему старшому и меншому товариству в томъ полку найдуючомуся, 
вшелякого стану и кондицій людемъ и кождому, кому бы колвекъ о томъ відати 
належало, симъ універсаломь нашимъ ознаймуемъ, ижъ прекладал намъ 
прошеніемь своимъ висоце в богу превелебный его милость господинь огецъ 
Гедеонъ Одорский архимандритъ монастиря Святониколаевского Крупицкого 
Батуринского, что издревле того ж ъ монастыри Батуринского в сел і Тиниці613 
знайдуется ихъ хуторъ для содержания скота, и до того хутора имію гь они в 
степу займище, прозиваемое Голінковщину, и другая сінож ать прозываемая 
Клинъ подъ Голінку, наданніе тому монасть/ру от Павла Кохловского, дворянина 
нашего, да Якова Овменія, старосты нашого Корибутовского, которіе и 
ограниченіе показали в своемъ ли сті межи сіножатми з едной стороны пана 
Чечеля, полковника піхотного, а з другой стороны канцеляристовъ войсковихъ 
сіножати до самой могилы тих же вишъ писаннихъ Павла и Якова сіножати, а 
зъ гретой стороны чрезъ шляхъ наша гетманская сіножать, третій лан ь из 
сіножатно в Дубровці614 подъ Самборомъ615 и прочая до того хутора належачія 
поля и угодія, да в сел і Красненкомъ имію гь они дворецъ свой, иаданый от 
козака Федора Лисовца и до того ж ъ двора надалъ тоть же Лисовецъ во вс Ьхъ 
трохъ руках с потребу поля и сіножат и да гай, до того жъ дворця надано ставокъ 
измлинкомъ, вешнякомъ объ едномъ к о л і мучномъ от пана Алексія Урвихвоста 
и просилъ нас, абы на више помянутое грунта и всякія угодія, яко то више 
упомянуто, видань билъ нангь гетманскій універсаль, прето мы з особливого 
нашего респекту такъ ку особі самого висоце в богу превелебного его милости

а У копії дописано: В подлинномъ подписано.
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отца архимандрита батуринского, яко тежъ найбарзій горливость иміючи ку 
обители святой Крупицкой видать повелели, абы теперь такъ и в потомніе часи 
при своей моци и крепости ненарушне, якъ отець архимандритъ крупицкий 
батуринскій и братія того ж ъ монастыря, такожъ и по нихъ будучіе, уживали и 
вічне оними више помянутими грунтами владіли, повторе и подесяте повагою 
сею нашего універсалу ствержаемъ.

Дань [в] Батурині, року 1707, декабря 2 дня.
Звишменоваяний гетман, рукою власною.
Перед текстом на арк. 1: По архиву №  1475.
На арк. 2: Універсал” Мазепинский наТиницкие и села Красненкого грунты, 

на Телницу с соженъ.
ЦДІАК України, ф  154, -  Оп. 1. -  Спр. 23, Арк. 1, 2. Оригінал.

№  488-489
І 707, грудня 16. Батурин. -  

Універсал Івана Мазепи стародубівському полковому 
писареві Григорію Носикевичу на медову данину 
з грунтів Лядинщина і Нижче, яка до того йшла 

стародубівському полковникові

Его царского пресвітлого величества Войскъ Запорожскихъ гетманъ и 
кавалеръ Иоанъ Мазепа.

Пану полковни кові Войска его царского п р есв ітл о го  величества 
Запорожского стародубовскому, старшині полковой и всім ь, кому бы колвекъо 
томъ ведаты надлежало, ознаймуемъ симъ універсалом ь нашимъ, ижъ 
респектуючи мы на вірніе в Войску нашемъ Запорожскомъ. такъ, предъ писар- 
ствомъ, яко і на писарстві полковомъ стародубовскомъ услуги пана Гордая 
Носікевича и теперь намъ, гетману, прислуги, яко пред симъ надалисмо ему 
пустовскій грунтъ, називаемій Ляденщина и к тому кгрунтъ другій Незчое зовемій, 
за Ипутемъ найдуючиеся, такъ теперь в тихъ кгрунтахъ зъ отчинъ тамошнихъ 
осмъ пудовъ дани медовой, именно з Ляденщини шесть, а з Неезчого два пуди, 
которая пред тымъ йшла на особу полковничую, надаемъ до ласки нашой ему, 
пану Носікевичу, прето, відаючи о таковой в о л і нашой , абы такъ панъ 
полковникъ стародубовскій, яко и нихто иншій з старших и менших полку 
Стародубовского обывателей в томъ ему, пану Носікевичу, жадной не важился 
чинити трудности и перепони, а отчичи, в помененних кгрунтах заводы свои 
ежчинскіе міючіе, абы подлугъ давного абыкновения без жадной спреки и 
вимовки належитую от себе осмъ пудовъ дані медовой щороку ему, пану Носіке
вичу, повиностъ отдавали и ушцали, варуемъ, м іти хочемъ и пилно приказуемъ.

Данъ в Батурині, декемврия 16 д[ня], року 1707а.
Звышменованний гетманъ, рукою власною* 6.

а У рукопису дописано: На п од л^н ом ъ  подпись таков.
6 Нижче написано: Место печати гетманской.
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ІР НБУВ. -  Ф. X, 11436. Копія з копій XVIII ст. Бумаги Черн. Арк. комм., Архивъ Шираевъ.

№ 4 9 0

1707, грудня 20. Батурин. -  
Універсал Івана Мазепи колишньому кролевецькому 
сотникові Іванові Маковському про закріплення його 
маетностей за синами Павлом, Яковом і Дем’яном, 

оскільки він йде в Києво-Печерську лавру

П ресвітлійш ого и держ авнійш ого великого государя его царского 
величества Войскъ Запорожских гетман славного чина святого апостола Андрея 
и Білого Орла кавалер 1оанъ Мазепа.

Всімь, кому бы колвекъ о том видати тепер и в потомний час належало, 
аменовите пану полковникові Войска его царского пресвітлого величества 
Запорожского нежинскому з старшиною полковою, такж е п. сотникові 
кролевецкому, атам ан ові городовому и в с ім ь  тоей с о т н і войсковы м  и 
посполитим обивателем ознаймуемъ, ижъ пан Івань Маковский, бывший 
сотник кролевецкий з побожного своего обіщ ан іа от  служби рейменту 
нашого войскового до служби матери Божой и любимой ей обители святия 
чудотворніа Лаври Кіево-П ечерскіа удаючися, а хотячи в оной стан ь 
іноческий воспріати, просилъ насъ, гетмана, абысми добра працею его набитіе 
й вічною купчою в поссесию ему спалие, при синах его часгномъ отцу Павлу 
и панах Якову й Дементіану Маковских заховали и универсалом нашим для 
спокойнійшого имъ владініа ствердили. Мы прето, гетманъ и кавалер, тому 
его пана Івана М аковского слушному прошенію и праву посполитому 
непротивному, не о умовивши и респекту ючи на его ж  значніе з молодих л іт ь  
в Войску 2апорожском перед урядом сотницгва и на ураді роненніе услуги, 
а до того видячи и синов его помененних панов Маковских до тое й же 
служби згодных и способних, стверж аем имъ сым нашим універсалом  
добра ихь отцевскіе, а именно млинъ под м істо м  Кролевцем на р іч ц і  
Свидні о двох колах стоячий, другой на той же річце нижше о двох колах 
мучних, а третом  ступном построенняй, в с е л і  зас Бистрику на р іч ц і  
Бистрику ж  при шляху млия о двохь колах мучних, а третом ступном. Там 
же в селі Бистрику на рец і Р ет і млия о двох колах поставлеяний, а нижше 
того другий млия на той же р іч ц і о двох колах мучних и третом ступном 
найдуючийся на р ец і Ретику о двох колах мучних, а третом ступном 
найдуючийся на рец і Ретику о двох колах мучних, а третом ступном да на 
реці Р еті, прозиваемый Красная Гурка о двох колах мучних, а третом  
ступном будучий млинъ. Также л іси , гай, поля, сінож ати и ииние кгрунта, 
так купленніе, яко и здавна занятіе и в с і обще добра, якими онъ п. Маков
ский вл ад іл ь , и пилно м іти  хочем и повагою сего нашего універсалу 
варуючи, приказуєм, аби нихто в спокойномтих добръ владіш о и в отбираню 
з оних належитих пожитков не с м іл ь  и не важился имъ, отцу Павлу и
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паномъ Якову и Дементіану М аковским, жадной найменшой чинити 
трудности и перешкоди и до оних жадной не имЬти претеясій, якая воля 
наш а аби ненарушне была захована и належитую моцъ и повагу мітла и 
повторе всЪхъ обще упоминаем и приказуєм.

Д аяв Батурин^, декавріа 20, року 1707а.
2вишъменованный гетманъ, рукою власною.
ІР НБУВ. -  Ф. I. 54157 (Лаз. 16. -  Арк. 156). Копія.
ЦДІАК України. -  Ф. 1235. -  Оп. 1. -  Спр. 1259. Арк. 127-128. Копія з датою: 15 грудня 

1707 р.

а У рукопису дописано: На подлЪннол* унЪверсал'Ь печат войсковая и подписано
так.
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1708 рік

№ 4 9 1
1708, січня 9. Батурин. -  

Універсал Івана Мазепи терехтемирівському 
сотникові Климу Іскрі на село Городище, 

що в Переяславському полку

П р е св іт л іш о го  і д ер ж авн іш о го  великого государя его царского 
величества Войска Запорозкого гетманъ славного чина святого апостола 
Андрея и Белого Орла 1оанъ Мазепа.

Пану полковникови переяславськом у, тепер наказному, а впред 
совершенному, старш ині полковой, сотникомъ і вс ім ь старшимъ і меншимъ 
войскового и посполитого чину в полку Переяславском знайдуючимся обива- 
телемъ, і кождому, кому би колвекъ теперь і впредь о томъ відати належало, 
симъ універсалом ь нашимъ ознаймуемъ, іж  панъ К лім ь Іскра, сотникъ 
Терехгеміровскій обънявши по ласце нашей войсковой по смерти тестя своего 
пана Федора Драгана, тотъ сотницкій урядъ, просилъ нашего такого респекту, 
абы село, прозиваемое Городище в полку Переяславскомъ знайдуючоеся, ку 
вспартю господарство его было надано, якимъ селомъ помянутій тест его 
небощикъ вл ад іл ь . Мы прето, гетманъ и кавалеръ, ганячи его пана Іскру, 
сотника терехтемировского, годнимъ бити того респекту, поневажъ видимъ его 
по преселеній в П ереяслові з тимъ тоей сторони Днепра, вірне в Войску 
Запорожскомъ працуючого, а и впреді ко войсковим же услугамъ способній 
может бити, надаемъ ему тое село Городище, позволяючи онымъ спокойне 
владіти, всякіе користи и от людей посполитих послушенство отбирати, зачимъ 
аби панъ полковникъ переясловскій, старшина полковая і нихто з полчанъ 
тамошних не см іл ь  і не важился в томъ всем чинити перешкоди і кривди ему, 
пану Іскри, войт зась городскій, опрочъ козаковъ, повиненъ его пана сотника 
терехтемировского всемъ, яко державну, служ агі повинности всякіе подданскіе 
отдавати, тое все повторе і по десяте пилно -  пилно приказуемъ.

Данъ в Батурині януарїя, року 1708.
7вишьменоваяній гетманъ і кавалер, рукою власною.
К сей коп іі вм істо  дозорці Евдокіі п ан і Іскриной, по ее ж  прошенію 

Никифор Демяновичъ, писар сотні первополковой подписался, а подленній к 
себ'Ь одобралъ Василь Томара, полковникъ наказний переяславский.
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В семъ ун іверсалі написано Климу Ісекрі, сотником в той час будучому, 
мужу первому ниніш ной держ авци дано село Городище за услуги 
олида.

РДАДА. -  ф  248. -  Оп. 1. -  Спр 1808. -  Арк 342, 342 зв. Копія.
ЦДІАКУкраїни. -  Ф. КМФ. 7. Оп. 2. -  Спр. 5. -  Арк 342, 342 зв. Мікрокопія.

№ 4 9 2
1708, січня 11. Батурин. -  

Універсал Івана Мазепи значному товаришеві 
стародубівського полку Стефанові Ґоломбійовському 

на село Кневичі

П ресвітл ій ш о го  и держ авнійш ого великого государя, его царского 
величества Войскъ Запорожских гетманъ славного чина святого апостола 
Андрея и Белого Орла кавалер 1оанъ Магепа.

Пану п олковнікови Войска его царского п р е св ітл о го  величества 
2апорожского, стародубовскому, пп. старшині полковой, сотникомъ, атаманом 
городовим и сілски м ь и всему старшому и меншому того полку товариству 
такъже п. войтови стародубовскому г майстратовими, и з всім ь пого ж  полку 
посполствомъ и кождому, кому о томъ відати належит, симъ Кашимъ універ- 
салним писаньіемь чинимъ відомо, иж з певних: нашихъ ку пану Стефану 
Кголембовскому, гначному товаришеві полку Стародубовского, респектовъ и 
для заохочення ку войсковимъ служъбамъ, яко ггодного и способного надаем 
ему въ в л а д ін іе  до ласки нашой войсковой село Кневичи в полку 
Стародубовскомъ и въ у е зд і тамошнем, же гостаю чое ъъ всім и  до его 
належачими кгрунтами и угодіами. Зачим абы так самъ панъ полковшкъ 
стародубовскій, старшина полковая, яко и нихто иншій г старшини и черни 
войскових и посполитих людей не см іл  и не важилъся жадной, найменшой ему, 
пану Кголембовскому в владінію того села Кневичъ и въ отбиранъю г него 
всяких пожитков, а г людей послушенства, чинити перешкоди и препятіа. 
Войтъ засъ тамошній кневичцкий го всіми тамошними ж  посполитими людми 
(: опрочъ когаковъ в том се л і мешкаючихъ и служби войсковіе отбиваючихъ, 
которіе при своей волности м ію ть заховани быти:), долженъ и повиненъ будет 
ему пану Кголембовскому, яко державци своему, всякое подданическое 
послушание и повинное г отдавати, пилно тое все повагою сего ж ъ нашого 
універсалу варуемъ и приказуєм.

Дань в Батурині, януаріа 11 д., року 1708а.
2виигьменованній гетманъ и кавалер, рукою власною.
РДАДА. -  ф  248. -  Оп. 1. -  Спр. 1813. -  Арк 364 зв. Копія.
ЦДІАК України. -  Ф. КМФ - 7. -  Оп. 2. -  Спр. 33. -  Арк. 364 б. Мікрокопія.
О п у б л ік о в а н о :  Генеральне слідство про маєтності Стародубського полку. Український 

архів. -  Т. 1. -  С. 272. -  273.

а У копії дописано: В подленномъ подписано.
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1708, січня 15. Батурин. -
Універсал Івана Мазепи стародубівському сотникові 

Йосипу Єллінському з дозволом зайняти греблю  
і побудувати млин на річці Ковпиті, 

а на урочищах осадити кілька чоловік

Его царского пресвітлого величества Войска Запорожского гегманъ и 
кавалеръ Иоанъ Мазепа.

Пану полковникові Войска его ж царского п ресвітлого  величества 
Запорозского стародубовскому, пп. стар ш и н і полковой, також де пп. 
сотникомъ, атамани городовой і всему старшому і меншому товариству, 
войтам, м іщ анам ь и всемъ посполитимъ того полку обывателямъ, симъ 
писашемъ нашимъ ознаймуемъ, ижъ просилъ насъ, гетмана, п. Иосифъ 
Еллінский, сотник стародубовский пихотинский о позволение заняти на 
річці К овп иті616 греблю , а построити на оной млинъ веш някъ своимъ 
власнимъ коштомъ, посадити сколко ч ел ов ік а  заграничнихъ людей на 
урочищахъ Ковпицком і Мшицкомъ при границы Литовской за двадцать миль 
отъ Стародубова лежащихъ. Мы теды, гетман и кавалер, склонившися на тую 
его прозбу, яко позволяемъ ему на помененнихъ на речцы засипати греблю и 
построити млинъ вешнякъ, а па урощихъ осадити людей человіка колко, такъ 
пилно міти хочемъ і приказуемъ, абы нихто з старшины и черні того полку 
во всемъ томъ не чинил;ъ ему Елинскому, найменшой кривди і перешкоды. 
Еднакъ тутъ же обявляемъ гое, если би м іл а  людямъ тамъ мешкаючимъ в 
якихъ грунтахъ и угодіяхь д іятися якая перешкода отъ занято тоей греблі, 
а як бо не заграничнихъ, але тамошних Стародубовского полку тамъ осадити 
людей, а намъ о томъ донесеться відати, то роскажем и греблю роскопати и 
людей на прежніе ихъ жилища розогнати.

Данъ в Батурині, іапуарія 15 д., року 1708-гоа.
Звиихыменовапний гетмапъ, рукою власною* 6.
Свидетелствовал
С подленным універсале читал полковой канцелярист Григорій Ицк<ж
Таковъ подлінній упіверсалт по засвидігелствованїю откомисій принялъ 

іросписался умершого значкового товариша Івана Елинского синъ М атвій 
Елинскій, а вм істо  его неграмотного по его прошенію волости Погарской 
писарь Іван Рева подписался.

ЦДІАК України -  Ф. 57. -  Оп. l .- C n p .  123. -  Арк. 421. Копія.
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а Далі в тексті дописано: В подлГномъ подпись таково.
6 Після підпису в колі написано: М істо  печати.
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1708, січня 25. Батурин. -  
Універсал Івана Мазепи хорунжому Пилипові 

Нафіровичу Данченку на спорудження греблі, 
млина, винниці й заснування хутора

П р есв ітл ій ш о го  и д е р ж авн іш аго  великого государя его царского 
величества Войскъ Запорожских гетманъ и славного чина святого апостола 
Андрея і Белого Орла кавалер 1оанъ Мазепа.

Пану п олковн и кові Войска его царского п р е св ітл о го  величества 
Запорожского стародубовскому з старшиною полковою, сотникомъ, атаманові 
городовому, а особливе п. войту стародубовскому з майстратовими тамошнимі 
и в с ім ь  старшимъ и меншимъ, войсковымъ и посполитимъ того полку 
обывателемъ и кому бы колвекъ о томъ відати належало, ознаймуемъ, ижъ 
просилъ насъ черезъ супліку свою п. Филиппъ НеуміровичтД хоружий сотні 
полковой Стародубовской, абысмо позволили для подпори господарства на 
волном непенномъ містцу, а іменно на р іч ц і Сновці греблю засипати и млинъ, 
подлугъ сили воды, на оной построите и універсаломь нашимъ гое ствердити 
приказали. Мы прето, гетм анъ и кавалер, принявши его п. Филиппа 
Неуміровича въ той міре прошеніе респектомъ службы войсковой, од которой 
нікогда оддалялъся, яко позволяемъ на преречоной р іч ц і Снувці, если містце 
непенное греблю засипати, млинъ на оной построите, всякіе зъ оного розміровіе 
приходячіе користе отбірати; тамъ же винницю поставити и футор завести; 
такъ казавши зъ каїтьцеллярій нашой войсковой сей нашъ на засипанъе греблі, 
построенъя млына и заведанъя тамъ футора зъ винницею выдати універсалі; 
пилно черезъ оной приказуемъ, абы панъ полковникъ стародубовскій з 
старшиною н іхто  інший ему, Филиппу Неуміровичу, не важилъся чинити 
перепоны и шкоды въ томъ построенъю млына; варуемъ однакъ тое, абы 
людскимъ околичпымъ кгрунтамъ од тоей гребл і и млинка не учиналася 
кривда.

Дапъ в Батурині, генвар. 25 д., року 1708* * 6.
7вишъменованый гетманъ и кавалер, рукою власною.
РДАДА. -  Ф. 248. -  On. 1. -С п р  1813. -  Арк. 254. Копія.
ЦДІАК України. -  Ф. КМФ-7. -  Оп. 2. -  Спр. 31. -  Арк. 254. Мікрокопія.
Опублі кова но :  Генеральне слідство про маєтності Стародубського полку / / Український 

архів. -T . 1 . - С .  198 -  199.
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а Н еуміровичі переправлено, але виправлення не можна прочитати. У чернетці -  Пяна
Филиппа Неміровича Данченка. -  Арк 285-288.

6 У копії дописано: В подліномт подписано тако.
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1708, січня 25. Батурин. -  
Універсал Івана Мазепи київському полковникові 

Федорові Вольському на Бобровицьку сотню та інші 
маєтності, належні до уряду Київського полку

П ресвітл ійш ого и держ авнійш ого великого государя его царского 
свящеянішого величества Вояскъ Запорожских гетманъ славного чина святого 
апостола Андрея и Белого Орла кавалеръ 1оанъ Мазепа.

Вс'Ьмъ, кому би колвек о томъ відати  належало, а особливе старш ині 
полковой Киевской, сотникомъ, атаманомъ и войтомъ и в с ім т  старшимъ и 
меншимъ войсковимъ и посполитимъ того полку обивателемъ ознаймуемъ, ижъ 
вручивши мы уряд полковництва киевского пану Федору Волскому для всякого 
его ж удоволствования сотню Бобровицкою, млинъ на реці О стрі на греблі 
Козелецкой стоячій, озера, синожати и інние здавна до уряду полковництва 
киевского належние угодия (: которими антецесорове его пана Волского 
полковника кіевского влад ели :) приворочаемъ, позволяючи о т  людей 
посполитихъ сотні Бобровицкой належитое послушенство отбирати з млина 
мененного на гр ебл і Козелецкой стоячого, всякіе розміровие приходи на 
пожитокъ оборочати, озерами, с ін ож атм и  и іними угодиями владати  и 
пожитковати, на що яко казалисми з канцелярій нашой войсковой сей нашъ 
видати ун іверсалу потвержаючи онимъ сотню вишреченную Бобровицкую, 
млинъ на гребл і Козелской на рец і О стр і стоячій, озера, синожати и в с і 
здавна до уряду полковництва Киевского належние угодия. Такъ чрез оній 
пилно м'Ьти хочемъ и рейментарско приказуемъ, абы н іх то  з старшихъ и 
менших войскових и посполитих полку Киевского жителей, відаючи о таковой 
волі нашой не см іл т  и не важилъся ему пану Федору Волскому, полковникові 
своему в отбиранию належного от людей посполитихъ со тн і Бобровицкой 
послушенства з млина мененпого на гр е б л і Козелской стоячого всяких 
приходячих користей в владению озеръ, сіножатей и інних грунтов и угодій (: 
которие и антецессорове его в посесій своей міли:) найменшой чинити кривди, 
перепони и трудности, войтъ зась бобровицкій и іние тоей сотні з посполитими 
людми ему, пану Федору Волскому, полковнікови киевскому повинни всегда 
належитое всякое 07даваги во всемъ послуш енство и повиновенїе без 
найменших вимовокъ и спрекъ, такъ, якъ и антецессорамъ, его пана полковника 
отдавали, якая воля и указ в семъ універсалів вишспеціфикованниму абы 
ненарушона била заховаяна и за досить с тимъ чинилося и повторе варуемъ, 
сурово грозимъ и упоминаемъ.

Данъ в Батурині, генвара 25, року 1708.
7вишменованній гетманъ и кавалеръ, рукою власною и росписалсяа.
РДАДА. -  ф. 248. -  On. 1. -  Спр 1808. -  Арк. 54-54 зв. Копія.
ЦДІАК України. -  Ф. КМФ -  7. -  Оп. 2. -  Спр. 2. -  Арк 54-54 зв. Фотокопія з копії.
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1708 р., березня 14. Обоз біля Фастова. -  
Універсал Івана Мазепи Батуринському Крупицькому 

Микільському монастиреві на село Обмачів, 
за винятком 15 дворів посполитих, які мають 

обслуговувати гетьманський замок

П р есв ітл ій ш о го  и держ авнійш ого великого государя его царского 
величества Войскъ Запорожскихъ, гегманъ славного чипа святого апостола 
Андрея и Белого Орла кавалер 1оанъ Мазепа.

Всей старш и ні и черні Войскъ его царского пресвітлого величества 
Запорож скихъ, а особливе пану сотникови батуриискому, такъж е пану 
господареви замку нашого Батуринского и всім  вобецъ, кому бы колвекъ о том 
теперъ и в потомный часъ в ідати  належало, симъ універсалом т нашимъ 
ознаймуемъ: Ижъ мы, гетманъ и кавалеръ, должнымъ почитаміемт заховуючи 
при своемъ валіорі и ненарушной цілос ги такъ высоце поважные монаршые его 
царского п р е св ітл о го  величества грамоты, яко и рожныхъ гетмановъ 
антецессоровъ нашихъ універсальї данные монастыреви Батуриискому Свято- 
Николаевскому Крупицкому на село Обмачевъ зъ всімн добрами и до того 
м ію чи ку той святой обытели особливую нашу горливость и респекта 
приворочаемъ до оной въ первобытную поссес’по в зуполное и вечистое владЬніе 
тое село Обмочевъ (якое до тыхъ часъ в несовершенной монастирской владзи 
для певныхъ причинъ зоставало) зъ всіми обще добрами и угодїями здавна и 
теперъ до оного належачими, позволявши высоце в Богу превелебнішому 
господину его милости отцу Гедеону Одорскому, архимаидритЬ тамошнему зъ 
всім  и в Христа братияд/и и сукцесорамъ его, волне и свободне безъ всякой 
перешкоды тым селомъ Обмочевомъ владі™  и якъ хотя диспоиовати, в чомъ 
абы панъ сотникъ батуринскій, такъже господарь замку нашого Батуринского 
и нихто иншій з старшини и черн і ему высоце в Богу превелебнішому 
господину его милости о т у  Гедеону Одорскому архимандриту батуриискому 
Свято Николскому Крупєицкому з братїею и сукцессоромъ его теперъ и впредь 
жадной найменшой не с м іл т  и не важилъся чинити перешкоды, крывды, 
трудности пилно варуемъ и приказуемъ. Войт зась обмочовскїй з посполытым 
людми повиненъ его милости отца архимандриты з братїею въ всемъ слухати и 
всякій належитые подданскїе повинности уйщати монастыреви. А козаки при 
ненарушныхъ своихъ войсковыхъ волностяхъ в том се л і м ію ть  зоставати и 
правомъ козацкимъ щититися. А поиеваж ь в томъ же се л і Обмочеві дворъ 
нашъ знаидуетъся, которїй безъ людей не мож етъ тамъ быть, прето для 
послугъ и всякихъ потребъ о тд іл яем  ь от Обмочева пятнадцят человек 
посполитыхъ до того нашого двора; до которых такъ его милость отецъ 
архимандритъ нынешний з братїею и сукцессорі его, якой войт обмачувский не 
повини будуть ни в чомъ витручатися; взаемъ зась до монастырских подданыях 
(опрочъ вьіділенньїх пятнадцяти человік до двора). П[анъ] господаръ нашъ 
замковый и дворникъ обмочовский не повинни жадног о м іги интересу в томъ
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всемъ волі и указови нашому аби досит тепер и впредъ было чиненно повторе 
и по десяте пил но и грозно варуемъ и приказуемъ.

Дань в обоз'Ь от Хвастова, марта 14, року 1708.
Звишменованит/ гетман и кавалер, рука власна.
На звороті: По архиву №  1476. М. П.
ЦДІАК України -  Ф. 154. -  On. 1, -  Спр. 21. -  Арк. 1. Оригінал.
IP. НБУВ. -Ф.1, 61893. -  N- 1070. -  Арк. 284. Копія з поміткою: До сей копій з подленных 

переписанных ієромонах Ворсоннфий Гуторовичъ, ігумен ь монастира Крупицкого Батуринского 
Свято Николского руку приложил, а подленный к себі взялъ.

Там само. -  Ф.І, 61899. -  Ny 1073. -  Арк. 293 зв. -  294. Копія з заголовком: Копия 
вишеписаннос з універсала Івана Мазепи, гетмана на село Обмачевъ во вічное владеніе.

№ 4 9 7
1708, квітня 20. Біла Церква. -  

Універсал Івана Мазепи бубнівському сотникові 
Денисові Деркачу на село Сушки

Пресвіітл Ьйшог о и д ерж авн іяш ого  великого государя его царского 
величества BoZ/скъ 7апорожскихъ гетманъ славного чина святого апостола 
Андрея и Білого Орла Кавалеръ 1оанъ Мазепа.

Пану полковникові! переяславскому, старшин^ полковой, сотникомъ и 
всЬмъ старшими и меншимъ войскового и посполитого чину в полку томъ 
знайдуючим ъся обывателемъ и кождому, кому бы колвекъ о томъ відати  
належало, симъ у н івер сал о м т нашимъ озмаймуемъ, иж ъ панъ Денисъ 
Деркачъ617, сотникъ бубповскїи просилъ нашого такого респекту, абисмо къ 
вспартю домовихъ его потребъ надали ему село Сушки618 в полку Переяслав- 
скомъ в сотн і Бубповской знайдуючоеся. Мы прето гетманъ и кавалеръ 
респектуючи на роненые его и теперъ ронячіеся в Войску 7апорожскомъ 
услуги, а и впредъ до оныхъ заохочуючи, а до того углядаючи и на тое, что онъ 
панъ С07НИКЪ бубповскїй чрезъ певное время неволю швецкую терп^лъ и тымъ 
самымъ до крайнего на субстанцій своей пришолъ знищеня, надаемъ ему, пану 
Денису, сотпикови бубновскому преречоное село Сушки в зуполную поссесію зъ 
всіми кгрунтами, добрами и угодіями здавна и тепер туда приналежачими, 
позволяючи от людей посполитих належитое послушенство и повинности аз 
грунтовъ и добр ь тамошниых користи всякіе и пожитки 07бирати, за чимъ абы 
панъ полковникъ переяславскій, тепер наказный, а впред совершенный, 
старшина полковая, сотники и нихто згола, не важился, ему пану Деркачу, в том 
жадной чинити перешкоды, пилно приказуєм и грозно варуєм, воитъ засъ 
тамошній съ посполством, опрочъ самих козаковъ (?), повинны въсей 
послушенство и повинности ему, п. Деркачу, отдавать.

Данъ в Білой Церкви, апреля 20, року 1708.
Звишъменованний гетманъ и кавалер, рукою власною.
Чернігівський історичний музей. Колекція.
ІНв. № Ал. 501 /9/59;1нв. N- M. T. 156 р. Оригінал.
ЦДІАК України. -  Ф. 1407. -  Оп. 4. -  Спр. 34-Арк. 1. Фото з оригіналу.
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Там само: ф. 57. -  On. 1. -  Спр. 193. -  Арк 9. Копія з таким засвідчувальним записом: С 
подленнимъ свидетельствовалъ ротный кватрирмейстер Терентсй Перепел кин. Таковой подлілой 
с комиссий ревизиальной обратно принялъ к себТ и на сей копій росписался возний мкщанинъ 
Антонъ Деркачъ.

Там само: Ф. 1235. -  On. 1. -  Спр. 1265. -  Арк 19-22. Копія.
РДАДА. -  Ф. 248. -  On. 1. -  Спр. 1808. -  Арк 315-315 зв. Копія з поміткою: В семь 

унТверсалТ написано бувшому сотнику бубновскому Денису Деркачу село Сушки дано за услуги 
войсковіе в зуполное влад Ьние. А нынЬ владТют сини оного Деркача.

О п у б л і к о в а н о : Сіверянський літопис. 1998. -  № 2. -  С. 45-46. № 42.

№  498
1708, квітня 22. Біла Церква. -  

Універсал Івана Мазепи на грунти в селі Озаричі 
і про звільнення від повинностей та подачок

Пресв^тл'Ьйшого и державн'Ьйшого великого государя его царского 
величества Войскъ 2апорозких гетманъ, славного чина святого апостола 
Андрея и Белого Орла кавалеръ 1оанъ Мазепа.

Пану полковникові стародубовскому, пп. старшин^ полковой, сотником, 
атаманнФ и всему старшому и меншому товариству, особливе пану войтов  ̂
тамошному го вс'Ьмъ маистратом  и всФмъ, кому колвекъ о том видати 
надлежит, симъ нашил/ унФверсалним писашемъ ознаймуем, ижъ оказателъ 
оного панъ Леонъ Пилатовичъ, преселившися з заграници под рейменгь нашъ 
до Стародуба на мешканне, присил насъ о протекцію и оборону. Мы прею, 
гетманъ и кавалеръ, давши тому его пана Пилатовича прошенію у себе мТйстпе, 
взялисмо его в особливую пашу оборону и протекцию, уволняючи огвойскових 
походов и всякихъ посполитихъ повинностей и подачокъ и варуючи пилно, абы 
в дворФ его в м ЬстФ Стародубов'Ь купленнод/, пріежджаючихь рознил людей не 
становлено, и в грунтах, в селе Озаровце покупленних, и если еще где купит, 
найменшой шкоды не чинено, найбарзіш до судовъ полкового и маистратового 
не потягано, хочъ хто будет мЬти до его якій претенсіи, лечъ кождый повиненъ 
будетапалліоваги до насъ, гетмана, и суду нашего войскового Енералного, пред 
которид/ъ всякому укривж оному з винних неогволочная чиниться 
справедливость. Якой вишиейвираженной волФ нашой, абы во всед/досит 
чинилос, пилно мФти хочем и приказуєм.

Данъ в Б^лой Церкви, април. 22, року 1708а.
2вишьменованій гетманъ тр. рукою власною.
РДАДА. -  Ф. 248. -  Оп. 1. -  Спр. 1813. -  Арк. 166. Копія.
ЦДІАК України. -  Ф. 57. -  Оп. 1. -  Спр. 80. -  Арк 921. Копія.
Там само. Ф. КМФ -  7. -  Оп. 2. -  Спр. 30. -  Ар. 166. Мікрокопія.
О п у б л ік о в а н о :  Генеральне слідство про маєтності Стародубського полку // Український 

архів. -Т . 1 .-С . 132- 133.

а У копії дописано: М.П. В подлинном подпись таковъ.
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№  499-500
1708, травня 20. Біла Церква. -  

Універсал Івана Мазепи прилуцькому полковникові 
Дмитрові Горленку з приводу орендної плати 

за село Васьківці

Его царского пресвітлого величества Войска гапорожского гетманъ и 
кавалер 1оаннъ Мазепа.

Всімь, кому колвекъ належало тепер, и в потомний часъ відати належати 
будетъ, сымъ писаніемь нашимъ ознаймуемъ, ижъ панъ Дмитрий Горленко, 
полковникъ Войска его царского п ресвітлого  величества Запорожского 
прилуцкий уплатилъ до скарбу войскового арендовой рати за полкъ, належной 
зарокъ 1706 о дню придбаного Онуфріа 12 іюня скончитися маючих; першей в 
року 1706-О 24 мая д в і тисячи шестсот и осмъдесят зол. да тепер року и місяца 
на даті положеного толко ж ъ д в і тисячи шестсотъ и осмъдесятъ зол. при
нято, зась в рахубі за село Васковці князя его милости Юрія Святополка 
Четвертенского в сотн і Срібранской будучое, сто и пятдесятъ золотих сумма 
пягтисячъ пятсотъ и десять зол., опрочъ сотні Красноколядинское, 3 якой 
теди суммы у ищеня его, пана полковника сымъ, же писаніемь квітуемь.

Дань в Білой Церкви, мая 20, року 1708.
гвишъменованный гетман, рукою власною.
ЦДІАК України -  Ф. 1407. -  Оп. 4. -  Спр. 35. -  Арк. 1. Фотокопія з оригіналу.

№ 5 0 1
1708, травня 25. Білоцерківська фортеця. -  

Універсал Івана Мазепи генеральному осавулові 
Михайлові Гамалії на село Лозняки

П р есв ітл іш аго  и д ерж авн ій ш аго  великого государя его царского 
величества Войскъ Запорожскихъ гетманъ, славного чина святого апостола 
Андрея и Б ілого Орла кавалер, Іоань Мазепа.

Всей старшині и черні Войскъ его ж  царского величества Запорожскихъ, 
а особливе пану полковникові лубенскому, старшині полковой, сотникомъ, 
меновите чорнускому, и всім ь старшимъ и меншимъ войскового и посполитого 
чину в том полку знайдуючимся обывателемъ, и кождому, кому бы колвек о 
томъ відати тепер и в потомний часъ належало, симъ універсаломь нашимъ 
ознаймуемъ, ижъ респектуючи мы, гетманъ и кавалер на значные вірньїе, 
зичливые и радітельньїе пана Михайла Гамалій, асаули войскового енералного, 
въ Войску Запорожскомъ зъ отца и з д іда роненные, такъ прежде знаменитихъ 
урядовъ бунчучництва енералного, а потомъ хоружества енералного ж, яко и 
на конферованномъ теперь такъ ж е енералномъ асаулскомъ достоинстві 
зъуконтентованнемъ нашымъ ронячіеся услуги и заслуги, надаемъ ему село 
Пузники въ полку Лубенскомъ въ сотн і Чорну ской знайдуючоеся, зо всіми до
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того села здавна и теперъ належачими грунтами, добрами и угодіями, 
позволяючи от людей пос по литых послушенство и всякие подтданскіе 
повинности, а з грунтовъ и всякихъ тамошнихъ обще угодій користи и пожитки 
отбирати. Зачимъ абы панъ полковникъ лубенскій зъ старшиною полковою, 
сотникъ чорнускій и нихто зго л а зъ старш ихъ и меншихъ того полку 
обывателей не смЪлъ и не важился ему, пану Михайлу Гамалеи, асаулови 
Войска Запорожского енералному въ обнятю под свою посессію того села и въ 
отбираню от людей посполитихъ послушенства, а з добръ приходячихъ 
пожитковъ, жадной найменшой теперъ впредъ чинити перешкоди, кривды, 
трудности и перенагабання, пилно и грозно варуемъ, упоминаемъ и приказуемъ. 
Войтъ засъ пузниковскій зъ всЄми посполитими людми (: кроме козаковъ, 
которій при своихъ ненарушнихъ войсковыхъ волностех и правах мЄють 
зоставати:) повиненъ его пана Гамалеи, асаули войскового енералного во всемъ 
слухати, уищаючи подданскіе всякіе належитости. Таковая наша воля и указъ 
абы тепер и въпред при належитой своей моцы и повазЄ ненарушне у всЬхъ 
консервована была, повторе и подесяте пилъно упоминаемъ, варуемъ и 
приказуемъ.

Данъ з канцелярией войсковой въ фортеци Белоцерковской, мая 25, року 
1708а.

Звышъменованный гетманъ и кавалер, рукою власною.
РДАДА. -  Ф 248. -  Оп. 1 .-С пр. 1810. -А рк. 128-128 зв. Копія
ЦДІАК України. -  Ф. КМФ -  7. -  Оп. 2. -  Спр. Арк 128, 128 зв. Мікрокопія.
Там само. -  Ф. 1235. -  Оп. 1. -  Спр. 1252. -  Арк 84-87. Копія
О п у б л ік о в а н о :  Генеральне слідство про маєтності Стародубського полку //Український 

архів. -  Т. 4. -  С. 97.

№ 5 0 2
1708, травня 27. Білоцерківська фортеця. -  

Універсал Івана Мазепи генеральному військовому 
обозному Іванові Ломиковському про дозвіл засипати 

греблю і побудувати млин, а для потреб рудні 
оселити дві слободи

ПресвЄтлЄйшого и державнЄшого великого государя его царского 
свящєннЄйшого величества Войск ь 7апорожских гетман славного чину святого 
апостола Андрея и БЄлого Орла кавалер 1оаннъ Mazena

Всей старшине и чернЄ Войска его царского пресвЄтлого величества 
Запорожского, а меновите папу полковникови стародубовскому зо всЄмт 
старшимъ и ме/лнимъ товарне гвомъ и всЄми того полку обивателми и кождому, 
кому колвекъ о томъ ведати надлеж ит тепер и в потомъные часи, симъ 
универсаломъ нашимъ ознаймуемъ, иж ъ просилъ у насъ панъ 1ванъ

а У копії дописано: В подленномъ подписано тако.
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Ломиковския619, обозния Войска 7апорожского Енералный позволеня на рТчце 
ТуроснЪ в сотнТ Топалской на власномъ кгрунтТ своемъ (: прозиваемом 
Німченки:) у Івана Власенка, жителя з села Кропивны, Левона Федоровича, 
жителя села Заполя и Павла Стефановича з села Рабцева спод державцевъ 
вічньїмь правиломъ тых кгруятовъ товариства сотнТ полковой Стародубовской, 
купленномъ Ново на свою и потомковъ своихъ потребу и пожитокъ греблю 
постройти и при ней, ведлугъ потребы рудниковъ поселити, а для помочи 
всякой роботизне в той же РуднТ отправляючойся также на своемъ кгрунтЬ у 
Микити Іволги, козака и жителя Бутовска, в вершинТ тоей же рТчки Туроски 
купленомъ едну, слободку, а другую там же близко у рТчки прозиваемой, Мостки 
вкгрунтТ Немченскомъ осадити. Теды мы, гетманъ и кавалеръ, респектуючи на 
гначніе его пана Івана ЛомТковского з молодих лТтъ ажъ до старости своей еще 
впред гнаменитому урядомъ обозницства войскового енералного роиеніе на 
асаулствЪ войсковомъ енералномъ праци, прислуги и не меншіе в Войску 
7апорожскомъ заслуги, яко позволяемъ ему на мененной р^чиТ вновь з 
фундаменту греблю засипати, млыни и рудпю построяти, рудников поселити и 
напреречоных мТсцахъ двТ слободки осадити. Такъ и купчіе менованных 
кгрунтовъ на майстрату стародубовскомъ гаписанные въ всТхъ пунктах и 
клявзулах ему самому и потомномъ его ствержаемъ. Зачимъ вТдати о такой 
виразной вол'Ь нашой, абы ніхто з старших и менших войсковых и посполитих 
рейменту нашого обивателей в строешо млиновъ и руднТ, осажованю слободъ, 
иогвершины тых р Ьчокъ до устя и ведлугъ ограничеяя в гаписахъ выраженого, 
неважился найменшой чинити шкоди, кривди и перешкоди повагою сего 
універсалу нашого варуемъ и звТрхнТйшою владзою нашею приказуемъ.

Дань в фортеци БЬлоцеркувской, мая 27, року 1708.
Звишъменоваяний гетман и кавалер, рукою власною.
Після тексту дописано: Его милости пану Івану Ломиковскому, обозному 

войсковому енералному на заняте гребли и построене рудни и на посажене двох 
слободокъ.

На звороті іншим почеркомъ: №  7. универсалъ гетмана Мазепы, данный 
генералному обозному Ивану Ломиковскому, подтверждающий права на 
владініе родовими им^ніями и на построеніе новой мТлницы на р'ЬкЪ 1708 года.

ІР НБУВ. -  Ф. I, 50531 (Лаз. 4. -  Арк 22.). Оригінал. Печатка військова.

№ 5 0 3
1708, липня 1, 3  обозу за Тетієвим. -  
Оборонний універсал Івана Мазепи 

дилерському старості Ласку на його маєтність 
Воротнів з приналежностями

Пресв'Ьтл'Ьйшого и державн'Ьйшого великого государя его царского 
величества Войска 7апорожского гетманъ и славного чина святого апостола 
Андрея кавалер 1оанъ Мазепа.
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Ознаймуемъ сим нашимъ ун'Ьверсаломъ Войску рейме/ггу нашого 
Запорож скому комендерованному, по указу его царского пресвітлого 
величества ординованному на суккурсъ Речи Посполито// Полской, а особливе 
комендіером нашим паном полковникомъ кіевскому и білоцерковскому, и кому 
о том відати належит, и ж  добра велможного его милости пана Ласки, старости 
димерского, именно Воротнювъ620 з приналежитостями в особливую нашу 
оборону и протекцію беремо, охороняючи оніе от всяких явних и потаемнихъ 
ангигравацій их пустошеня. 7ачим абы кождий з тих наших комендерованих 
войскъ в помянутих его милости добрах переходами ночлігами и попасовисками 
не с м іл ь  и не важился жадной найменшой чинити ангиграваціи кривдъ, 
долегливостей и наіменшихь вимагати датковъ, пилно варуемъ и грозно 
приказуемъ, а преступного, яко противного указови нашому, на горлі карати 
декларуемъ.

Данъ в О бозі заТетіевомт>621, іюля 1, року 1708.
Звишменованний гетманъ и кавалер рукою власною.
Чернігівський історичний музей. Колекція. -  Інв. № Ал. 501/9/61. Інв. № М. Т. 158р. 

Оригінал пошкоджений -  протертий на згинах, 2-й арк. розірваний навпіл. Папір дуже пожовтів.
ЦДІАК України. -  Ф. 1407. -  Оп. 4. -  Спр. 36. -  Арк. 1. Фото з оригіналу.
О п у б л ік о в а н о :  Сіверянський літопис. 1998. -  №2. -  С. 46. -  № 43.

№ 5 0 4
1708, серпня 3. Обоз під Києвом над Либеддю. -  

Універсал Івана Мазепи панам Василеві і Данилові 
Сергієнкам з дозволом між своїми грунтами на річці 

Убеді засипати греблю і побудувати млин

П р есв іл ій ш о го  и держ авн ій ш ого  великого государя его царского 
величества Войскъ Запорожскихъ гетманъ славного чина святого апостола 
Андрея и Б ілого  Орла кавалеръ 1оанъ Мазепа.

Пану п ол ковн и к ові Войска его царского п р е св іт л о го  величества 
Запорожского черніговскому з старшиною полковою, а особливе сотнику 
Сосницкому, атаманови городовому и войтові тамошному з урядовими и всімт 
старшимъ и меншимъ войсковимъ и посполитымъ того полку обывателемъ и 
кому бы о гомъ відати надлежало ознаймуемъ, ижъ просили насъ пп. Василий 
и Данилъ Сергіеики о таковій у н ів е р сал у  за которимъ бы могли мезжи 
власними отческими кгрунтами на речці У беді к самой Д есні лежачими 
греблю засипати и млинъ построити. Мы прето слушному ихъ прошенію, давши 
у себе містце, а имъ респектуючи па прислуги при боку нашемъ рояячіеся п. 
Данила Вреблевского, казали з канцелярій нашей войсковой видати сей нангь 
універсалу позволяючи имъ на више реченной речці Убеді греблю засипати 
и млинъ построй™ и всякіе розміровіе приходячие пожитки себі отбират3,

а У іншій копії: избирати.
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варуєм однакъ тое абы о тто го  занятя греблі и построения млина людским 
околичним кгрунтамъ и угодіям не учинилася шкода, за чимъ пилно иміти 
хочемъ и рейментарско приказуемъ, абы н іхто  з старшины и черні полку 
Черніговского им, пп. Сергіенкамь в засипанню гр е б л і межи власними 
отческими кгрунтами, зовемими Сезоновскими, построению млина и отбиранию 
приходячих користей не м іл ь  и не важился жадной найменшой чинити кривди, 
трудности и перепони.

Данъ в О бозі под Клевомъ над Либедю, августа 3 д[ня], 1708а.
Звиїїгьіменованній гетманъ и кавалеръ, рукою власною6.
ЦДІАК України -  Ф. 5 1 .-  Оп. 3. -  Спр. 11728. -  Арк. 87. Копія.
Там само. -  Ф. 57. -  Оп. 1. -  Спр. 26. -  Арк 844. Копія.

№ 5 0 5
1708, серпня 4. Обоз під Києвом -  

Універсал Івана Мазепи Полтавському Паненському 
монастиреві про підтвердження двох каменів млива 

і надання права збирати з них військову частину 
“на монастирские потреби”

П ресвітлійш ого и держ авнійш ого великого государя его царского 
величества Войскъ Запорожскихъ гетманъ славного чина святого апостола 
Андрея и Б ілого Орла кавалер 1оанъ Мазепа.

Ознаймуемъ симъ нашимъ універсаломь всім ь вобецъ и кождому з особна, 
кому би колвекъ о томъ в ід ати  належало, а особливе старш и ні и черні 
войскового і посполитого стану в полку Полтавскомъ знайдуючомся, также 
дозорци млинов в том же полку будучихъ, ижъ честній законници монастира 
Полтавского Паненского, міючи два камені млива на рек і Ворсклі въ балках: 
одинъ чрезъ их же самихъ купленний до обители святой, а другий от пана Івана 
Левенца, полковника полтавского наданній, просили насъ такъ со потвержеяеи 
тихъ каменей, яко и о надане части войсковой з оних же. Ми прето респектуючи 
на тую святую обитель убогую Полтавскую Паненскую, яко ствержаемъ симъ 
нашимъ yнiвepcaлoмъ по инстанціи того ж  помянутого пана полковника тій 
два камені оной обители святой такъ и часть войсковую в онихъ надаемъ, 
позволяючи всіл яц е  (?) розм іровне пожитки на монастирские потреби 
отбирать; зачимъ абы нихто з старшини и черни полку Полтавского войсковой 
і посполитой, также дозорца нашъ млиновъ в полку томъ знайдуючихся, не 
сміль и не важился в обохъ мелницкой і войсковой частехъ млина Білицкого 
преречной обители Полтавской Паненской, жадной найменшой чинити 
перешкоди и кривди и утиску, пилно и грозно приказуемъ.

а У тексті дописано: В подлінномь подписано.
6 У колі написано: М істо  печати.
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Данъ в обозі под Киевомъ, августа 4, року 1708.
Звишъменованний гетманъ и кавалер, рукою власноюа.
1761-го году, февраля 23-го дня із подлиннимъ универсаломъ свідетелг- 

ствовали и по свідитялтсгвованію подъчистокъ, приписокъ и переправокъ и 
никакихъ других подобиях тому сумнителъствъ не нашлось.

Полковий миргородский хоружий М ірко Козиненковъ 
Войсковий Канцелярист 1ванъ Каніевский.
Вишеписанного году, месяца и числа таковий подлінний універсалі 

обратно к себі приняла и росписас свято Покровского Пушкаровского дівичого 
монастира економша Варвара, а во м іс т ь  ей неграмотной по ей прошению 
білицкий козакъ Семенъ Гладкий, руку приложилъ 

ІР Н БУ В.-Ф . 1,52101 (Лаз. 11/2. -  Арк 139а). Копія.

№ 5 0 6
1708, серпня 24. Батурин. -  

Універсал Івана Мазепи олишівському сотникові 
Левкові Шрамченку на млин,, що на річці Смоленці

Его царского пресвітлого величества Войска Запорожского гетманъ і 
кавалер 1оанъ Мазепа.

Пану полковникові ніжинскому, старшині полковой, а особливе всімг 
старшимъ і меншимъ войсковимъ и посполитимъ сотні олишевской жителемъ 
і кому бы колвекъ о томъ відати  належало, сїмт нашимъ універсалнимг 
писанемъ ознаймуемъ, ижъ просилъ нас, гетмана, панъ Левко Шрамчевко, 
сотшкъ олишевскяйпотвержателного універсалу на млынъ на реці СмолещЬ 
стоячий под селом Топчіевкою, купленнимъ способомъ у отца Максима Полки 
и зятя протопопского п. Гаврила набьівшїй, теди, ми, гетманъ, респектомъ 
значне працъ его пана Левка Шрамченка ронеиыхъ в Войску 7апорожскомъ 
перед урядъ і на у р я д і сотництва, видаем нашъ оборонний універсал, 
позволяючи ему з оного млина всякій приходячій пожитки себі 07бирати, зачил/ 
м іти  хочем ь і рейментарско срокго приказуемъ, абы ему, пану Левку 
Шрамченку, н іхто  з старшини і черні полку Ніжинского в владіній того 
млина і в отбираяшо з оного вс іхт  приходячїх'ь користей жадной надлежитости 
не см іл ь  і не важился чинити трудности, шкоди і перешкоди.

Да/гв Батурині, августа 24, року 1708* 6 *.
7вишеіменоваиний гетман и кавалер, рукою власиою8.
С подленним читалъ каицелляристЯковъ Якимов/гч
ЦДІАК України. -  Ф. 51. -  Оп. 3. -  Спр. 5121. -  Арк. 5. Копія.

а Після підпису праворуч у колі написано: М істо  печати.
6 Далі дописано: В подлияномт подпись такові.
в Після підпису в колі написано: Міісто печати.

540



1 708, вересня 20. Під Виковим.
Універсал Івана Мазепи Андрієві Збитинському 

про підтверження його грунтів

Его царского пресвітлого величества Войска Запорожского гетманъ и 
кавалеръ Иоанъ Мазепа

Папу полковникови стародубовскому з пп. старшиною полковою, сотникові 
почеповскому з тамошнимъ урядом и кождому, кому колвекъ о томъ відати 
надлежатиметъ, симъ писанием нашимъ ознаймуемъ, ижъ прикладалъ намъ п. 
Андрій Яковлевичъ [Збытинский], товаришъ полку Стародубовского, что 
иміет онъ в у езд і Почеповскомъ в с е л і  и приселку Ш авулині купнимъ 
правод/ь набытие грунта и нісколко челов Акъ на оних сидячих, просил нас о 
подтвердителних на оніе грунта и на людей на тих его грунтах будучих 
універсал, для спокоянійшого апалей впред владінія. Мы прето полку его 
прошенію, давши у себе містце, розказалисмо з канцелярии нашой войсковой 
видати ему сей нашъ у н івер сал , которого моцю повагою , яко тне его 
покупленніе кгрунга в предреченнодль у езд і и с е л і будучие, ствержаемъ и 
людми на оних сидячими вл ад іти  и належи гие от  них послуш енства и 
повинности 07бирати позволяемъ. Такъ пилно м іти хочемъ и приказуед/ъ, абы 
ниато з старшини и черні виспомянутого полку не см іл  и не важился ему, п. 
Ондрею, в владінію тилко по куплениим грунтад/ и в 07бираню от посполитих 
людей на оних повелившому, ему не будет от кого перепони, обиклих пови- 
ностей и послушенств пайменшой кривди и перешкоди чинити.

Данъ обозі под Виковом, септеврія 20, року 1708а.
Звишъименованний гетманъ, рукою власною6.
На зв.\ Таковую подлінную крепость по засвідетелствованію откоммисіи 

поповірению хоружий полковий стародубовскій Григория Савицкого принял 
полковій подканцелярист Петръ Бажевичъ.

ЦДІАК. -  Ф. 57. -  On. 1. -  Спр. 87. -  Арк 88. Копія.

№507

а Далі в тексті дописано: В подлГномъ подписано.
6 Праворуч після підпису в колі написано: М істо  печати войсковой.
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Д о д а т о к  І

Універсали
полковників і сотників

№  1

1687, вересня 2. Чернігів. -  
Універсал чернігівського полковника Якова Лизогуба 

про підтвердження надання Михайлові Яциничу 
села Суличівка

Яковъ Лизогубъ, полковник Войска ихъ царского пресвітлого величества 
Запорожского черніговскій.

Відомо чиню тимъ моймъ писашемъ, ижъ презентовал намъ панъ Михайло 
Яциничъ писма огантецесоровъ мойхъ на село Суличовку себі наданніе, которіе 
ему респектомъ прислугъ отцевских в Войску Запорожскомъ и его самого в 
держаню тою села Суличовки належат, до чего и я стосуючися поневажъ его 
пана Михайла прислуги у войску сутъ значніе, жебы того села Суличовки 
спокойне в своемъ держанию реченний панъ Михайло м іл ь  и н і от кого жадной 
трудности и перешкоди не узнавалъ, симъ писашемъ моймъ конфірмую, войтъ 
засъ и в с і тяглий люде по давной звиклости и вшелякую  повинност и 
послушенство ему, пану Михайлові, без жадной спротивности, жеби отдавали, 
приказуемъ.

Писанъ в Ч ернігові, 2 септеврія, року 1687а.
Звышъменованний полковникъ черніговскій6.
ЦЦІАК України. -  Ф. 57. -  Оп. 1. -  Спр. 2. -  Арк. 572. Копія.

№2
1687, вересня 5. Чернігів. -  

Оборонний універсал чернігівського полковника 
Якова Лизогуба березанцю Саві Каранді

Яковъ Лизогубъ, полковникъ Войска ихъ царского пресвітлого величества 
Запорожского черніговскій.

а Далі в тексті дописано: В подленномъ подпис тако.
6 Після підпису в колі написано: Печатъ полковая.
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В с ім ь , кому бы о томъ видати потреба, а особливе пану солш кові 
березинскому и войтови тамошному зо в с ім ь  посполствомъ симъ нашимъ 
ознаймуем писанем, ижъ презентовалъ намъ антецессоровъ наших прешлих 
полковниковъ панъ Сава Каранда, обиватель березинскїй, з особливого респекту 
наданіе оборонніе універсали, подлугъ которых, абисмо оного взявши под свою 
оборону заховали при волности звыклой, добивалъ намъ челомъ о тое. Зачим, 
уважаючи и мы, яко потребного и зацного человека при прежней оного пана Саву 
Каранду, взявши под нашу оборону, заховуемъ волности, кромъ мелницкое, якую 
отбы ват повиненъ будетъ повинности, м іти  теди хочемъ и сим, нашимъ 
приказуемъ ун Ьверсаломъ, абы ему, пану С аві Каранді, жаденъ з урядових в 
потяганю до міской повинности не былъ прикрить, ан і поборовъ жадних міских 
у него не вымагано, ан і станцій в дому пехотинцам не назначало, ан і подводъ 
брано. До того уважаючи, же и в прошлой сегорочной войсковой дорозі 
выправленемъ слушного козака з конемъ былъ прикладним, з яких респектовъ, 
яко и сама слушност указуетприволности оного заховуемъ звиклой, о якой волі 
нашой вся старшина тамошняя березинская, відаючи, абы пану Каранді н і в чом 
не было трудними симъ нашим повторе варуемъ писаніем.

Дань в Ч ернігові, сентеврія 5, 1687 рокуа.
7вишменованпый полковникъ черніговскій6.
С подлиннимъ сводилъ канцелъляристъ сотенний березинский Семенъ 

Давидовичъ.
ЦДІАК України. -  ф. 51. -  Оп. 3. -  Спр. 9159. -  Арк. 94. Копія.

№ 3
1687, вересня 19. Чернігів. -  

Універсал чернігівського полковника Якова Лизогуба 
товаришеві Сосницькоі сотні Омелянові 
на його власний млин, що на річці Убідь

Яковъ Лизогубъ. полковникъ Войска ихъ царского пресвітлого величества 
Запорожского черніговский.

Ознаймуемъ симъ нашимъ писанемъ, такъ панові сотникові сосницкому, 
атаманові городовому и войтові зо вс ім ь  урядомъ и кождому, кому будетъ 
потребно того відати, ижъ доложилъ намъ п. Омелянъ Денисовичъ, товариигь 
со тн і Сосницкой, же на власній свой млинъ на рец і У беді ку Д есні его 
власнимъ коштомъ о двохъ каменяхъ и ступи построенномъ, где и греблю 
своимъ же коштомъ засипалъ и направляетъ: респектомъ знатнихъ в Войску 
Запорож скомъ прислугъ своихъ, якобы з того млина всякіе виміри без 
перешкоды на себе отбиралъ: от ясневелможного его милости пана гетмана 
теперь и нововиданній універсаль одержалъ. Зачимъ, яко в томъ універсалі

а Далі в тексті дописано: В подленном подписано тако.
6 Під підписом у колі написано: М істо  печати.
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ясневелможного добродія доложено, так и мы симъ нашимъ універсаломь 
варуемъ, абы подлугъ універсалу добродійского помененій п. Омелянъ в 
отбиранию з того своего млина всякихъ розміровь и от кого найменшой не 
узнавалъ кривди и перешкоды.

Писань в Ч ернігові, дня 19 сентеврія, 1687 рокуа.
Звишименованній полковникъ черні[го]вскій* б.
ЦДІАК України. -  Ф. 51. -  Оп. 3. -  Спр. 11728.-Арк 103 зв; 233 зв. Копія.

№ 4
1688, січня 22. Петрівці. -

Універсал полтавського полковника Федора Ж ученка 
про відбування повинностей жителями села Петрівці 

Полтавському Хрестоздвиженському монастиреві

Всім ь вобецъ и кождому зособна, такъ войсковимъ, якъ і посполитимъ 
людемъ, кому о томъ в ід ати  належ ить, до ведомости доношу, іж ь намъ, 
полковникови, судій, атаманови городовому полтавскому, старшому і меншому 
товариству известно учинилосе о семь, яко село Петровка давно святой обители 
Полтавъской ку вспоможеню і помоги з подданствомъ людей тяглихъ наданное, 
сего ідучого року не стало повиноватися монастирови и що предъ тимъ давали 
золотихъ д в іс т і  до року зъ постановления першого нашого. А потомъ для 
дровъ воженя, для с ін а  кошеня и для иныхъ роботизпъ от людей таглыхъ 
обыкло, повсюди бываемыхъ; уступилъ былъ всечестный господинь отець 
ігумень іером опахь Л озаръ  Бузневич ти хь двох сот золоты х, чаючи 
совершенного от тяглыхъ и од піш их людей послушенства въ работизнахъ 
около монастирскихъ по гребъ прилучаючихся. А тепер а ни чиншу не дають, 
а ни послушенства монастиреви нашому Полтавскому не д ію ть , в чомъ видячи 
я, полковникъ, м істца святаго укривженье. I тихъ селянъ, а ни городу, якъ 
иншіе села, а ни монастиреви не повинуючилхя огурство , изъ гола 
непослушенство, для которого и законника тамъ застаючою зняти м усіль, 
всечестный господинь отець игуменъ ажъ самъ зъ атаманомъ городовимъ і 
прочиимтовариствомъ до села Петровецъ обецне з ’ехати і вглянути въ причины, 
для чего тіе люде отягаю тся позволилемся, счо кгди ку пересторозі дому 
Божого кривде сталосе, прибыль і всечестный господинь отець ігумень зъ 
монастыра для тоижъ причины, але не було въ сел і войта межи посполствомъ, 
опрочъ атамана межи товариствомъ, велілисмо громаді найперше межи собою 
войта обрати: не могучи з межи себе згодного до тое послуги избрати мужа 
люде посполитіе, наименовали з межи товариства мужа зацного Василя, 
прозиваемого Старейкою, і той призволился в сел і том бити войтомъ. Потомъ 
спитались мы, якъ хочете з монастиремь поступити, чи панщину будете робити,

а У рукопису дописано: В подлінномь подпись таковь.
6 Після тексту праворуч у колі написано: М істо  печати.
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чили роковий чинитъ схочете давати, обрадившисе войтъ з громадою, 
призволилисе чинш давати і сіно робити, толко ж  на лукахъ монастирскихъ на 
Говтві зостаючих и стало на том, же приобецали войтъ з громадою. Около того 
жъ тщался і атаманъ з товариствомъ Тишко Петренко, на кожднийрокъ чиншу 
дати, готовихъ грошей золотих двісте, і с ін а кождый господарь зособна по 
пяти возъ укосити, згребсти, и скласти попаровашися, то есть тяглого, коня или 
волы маючій, з піш имт: такъ ижъ бы два человека десять возъ виготовили и 
в стоги, любъ в скирти зложили, тымъ господинъ отецъ ігумент контентуючисе 
домовляхся о дрова, ижъ бы до монастыра по килка воз на зыму возили. Аже 
прозба наступила их же селянъ, же сего року для переходовъ войсковихъ, і для 
не урожаю въ поляхъ трудно згола о пашу і люде в с і для неурожаю оскудни 
в живности: на занесенную просбу ихъ же Петровчанъ сего року 1688 уступает 
монастиръ дровъ воженя і воженя сін а и сто золотыхъ: толко стало на томъ, 
ижъ мають дати сто золотых за сей рокъ и сорокъ золотыхъ должныхъ давно 
заведеныхъ оддати монастяревы Полтавъскому. А на пришліе годи маютъ 
конечне давати по д в іс т і  золотыхъ грошей, з с ін а  по пятъ возъ зготовити, 
такъже і дрова тое споряженое постановлене велілисмьі написати ку потомной 
памяти і печать нашу полковую притиснути і всечестному господину отцу 
ігумену ієромонаху Лазару Бузкевичовы до рукъ отдати з подписомруки моей 
полковницкой.

Д іялося в се л і Петровцахъ, місяця іануарія 22 дня, року 1688а.
Ф едоръ Ж ученко, полковник Войскъ ихъ царского пресв[ітлого] 

величества Запорожского полтавский.
Полтавского м[онастира] ігумеїгь Амфілохій
ЦДІАК України. -  Ф. 912. -  Оп. І .-С п р . І .-А р к  17-18. Копія.

№ 5
1688, лютого 10. Новгородок. -  

Універсал стародубівського полковника 
Тимофія Олексійовича про затвердження купчої 

на частину млина охочекомонного 
полковника Стефана Яворського

Т и м оф ія  А лексіевич, полковникъ Войска ихъ царского пресвітло го 
величества Запорожского стародубовския.

Всему старшому и меншому полку моего товариству и кому колвекъ о том 
відати  будетъ належало сим писанем моим ознаямую, иж его милост панъ 
Стефанъ Яворский, полковникъ Вояска их царского пресвітлого величества 
Запорозкого піхотний охотничий презентовал м ні лист свой купчий на част 
мелницкую в млині на рец і О рососі под селом Пестриновом, прозиваемом 
Поганой Стодолці стоячом о двох колах з пляцом, двором и сіножа/ми до

а У копії ліворуч від підпису в колі написано: М істо  печати.
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поменеяного млина належачими ку верху гребли откгрунту Ш мяновского 
лежачими, от Якова, Алексеева, мелника тогож млина, за власную 07міченую 
и огданую до рукъ его власних сумму, то ест золотих чотириста и сім десят 
доброе монета, которий лист, яко ест записан в книги міские стародубовские, 
такъ и екстракть з тых же книг з подписом руки маестратовое, его милости 
пану полковникови естъ виданъ. И я, чинячи досит особливой п розб і его 
мил[ости] пана полковника, то ест купчий лист для такой ніского ужяваня в 
том мльїні мелницкое части сим листом моим з под писом руки моей власной 
и за притисяенемъ печати полковой ствержаю.

Дань в Новгородку 1688 месяца Февруар[ия] десятого дня.
Звышменованний полковник Стародубовский, рукою в[ласною]
На ар, 2 зв: На млин Жасуск.
ЦДІАК України. -  Ф. 1203. -  Оп. 1. Спр. 43. -  Арк. 1-2. Оригінал.

№6
1688, березня ЗО. Чернігів. -  

Універсал чернігівського полковника Якова Лизогуба 
полковому хорунжому Іванові Уласовичу на 17 чоловік, 

що поселилися на його грунтах у селі Голу бичах

Яковъ Л ы зогубъ, полковникъ Войскъ ихъ царского п р е св іт л о го  
величества Запорожского черніговський.

Всей полку тоего старшині, а особливе пану сотникові ройскому и хтоби 
того належно потребовалъ відати , ознаймую, ижъ не толко для прошлихъ 
неподлихъ в Войску Запорожскомъ оказанихъ услугъ, лечъ зособна для 
теперешней праци, якую за уряду ложити маетъ ношенемъ знаку полкового, 
особливою мою ласку и респектъ, оказуючи на пана Іванова Уласовича, 
хоружого полкового, позволяемъ ему ку потребі своей людскими в с е л і  
Голубичахъ почасти его ж ъ купленой кгрунту сидячими, которих личбою 
с'Ьмнатцать ч е л о в ік а  найдую тся, в л ад іти  позволяемъ; прето абы ему, 
хоружому, в владінье тими людми н і от кого не было жадной трудности и 
перешкоди, пилно варую, а оніе люде ему ж  абы вшелякую призвойтую 
повиность и послушенство, яко держ авці своєму, без всякой противности 
отдавали, приказую.

Данъ в Ч ернігові, дня ЗО марта, 1688 року3.
Вишъменованний полковникъ черніговский6.
ЦДІАК України. -  ф. 57. -  Оп. 1. -  Спр. 9. -  Арк. 448. Копія.
Опубл іковано:  Обозрение Румянцевской описи. -  Вып. 1.

а Далі в тексті дописано: На подлінной подписант гакой.
6 Після підпису праворуч в колі написано: Мі>сто печаги полковой.
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1688, березня 31. Стародуб. -  
Універсал стародубівського полковника 

Тимофія Олексійовича знатному товаришеві 
Стародубівського полку Михайлові Мархаленкові 

про підтвердження прав на володіння селом Артюшкове

Тимофій А лексіевш гь, полковникъ Войска ихъ царского пресвітлого 
величества Запорожского стародубовский.

Всему старшому и меншому полку моего товариству теди ж  войтові и всему 
маистратові стародубовскому и кому тилко о томвідатьі надлежитымет, симъ 
моимъ ознаймую писашемъ, ижъ яко за прошлых антецесоровъ моихъ панов 
полковников стародубовских, панъ Михайла Мархаленка, товаришъ знатный 
полку нашого войсковый, взглядомъ услуг и вкрныхъ працъ своихъ у Войску 
Запорожскомъ отдавнихъ л іт ь  и по сее время отправуючихъ, селомъ называемых 
Артюшково, спокойно владЬлъ и пожитковалъ, такъ и респектомъ тыхъ же его 
услугъ, тое село от него не отдаляючи, овшемъ при немъ заховавши, позволяю до 
далшой ласки войсковой по прежнему тимъ спокойно владіти и пожитковаты, 
відаючи теды кождый о таковой вол і моей, абы ему, паку Михаилі, во владінію 
того села найменшою н іх т о  не важ ился быты перешкодою, а войтъ 
артюшковскій з посполитими людми, абы належитое ему отдавалъ послушенство 
цале мітьі хочу и моимъ листомъ приказую.

Писанъ в Стародубі, 31 марта, 1688 году.
Звишменованный полковникъ стародубовский, рукоюа.
Свидетел ьствовал и:
Хоружий полковий Григорій Савицкий
Вахмистеръ Иванъ Ващинский
Таковъ подлений л іс г ь  по засвідетелствованию от К о м іс ій  значковый 

товаришъ 1ванъ Мархоленко принялъ і росписался.
ЦДІАК України. -  Ф. 57. -  Оп. 1. -  Спр. 78. -  Арк. 832. Копія з заголовком: Значкових 

товаришей Івана и Петра Мархаленковъ.
РДАДА. -  Ф. 248. -  Оп. 1. -  Спр. 1813. -  Арк 107. Копія.
Оп уб л і ковано:  Генеральне слідство про маєтності Стародубського полку // Український 

архів. Т. 1. -  С. 99.

№ 7

№ 8
1688, квітня 9. Ніжин. -

Універсал ніжинського полковника Стефана Забіли 
козакові села Вересоч Ярошові Семеновичу і його синові 

Павлу на млин, що на річці Вересоч

Стефанъ Петрови ч Забіла, полковникъ Войска ихъ царского пресвітлого 
величества Запорожского ніжинский.

а Праворуч поряд з підписом у колі написано: М.П.
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Пану со тн и ко ві нежинскому новомЄскому, а особливе атаманови 
вересоцкому и войтови, товариству и посполитимъ людемъ, такъ же и огнасъ 
прилучаючимся висланимь, ознаймую, їж ь респектуючи мы на шидливость л Єт ь  
иотважне з молодих лЄть в войску прислуги (: на которихъ и тепер працует синъ 
его Павел:) пана Яроша Семеновича, козака и обивателя вересоцкого, а до того 
поважаючи наданніе писма пановъ полковниковъ, уфалених предо мною бывших 
антицесоров моихъ, позволяемъ ему и по нему синови его, млинкомъ его 
власнымь працею и коштомъ его фундовалнимъ, в л ЄсЄ на реце Вересочи, 
войсковою мерочкою до войсковой ласки и нашой пожиткова ги, в чомъ абы ему 
нихто не важился чинит жадного перешкоди, симъ моимъ листомъ варую и 
приказую.

3 Нежина, апреля 9, 1688 року.
7вишименованний полковникъ нЄжинский, рукою власною3.
ІР НБУВ. -  Ф I, 50488 (Лаз. 3. -  Арк. 85). Копія.

№ 9
1688, квітня 19. Стародуб. -  

Універсал стародубівського полковника 
Ж уравки Тимофія Олексійовича про заборону 

поза цехом займатися ткацьким ремеслом

ТимофЄй А лєксЄєвичь , полковникъ Войска ихъ царского пресвЄтлого 
величества Запорожского стардубовский.

ВсЄм т , кому тилко о томъ ведати належатиме?, меновите пану войтови 
нашему стародубовскому зо всЄмь майстратомъ симъ моймъ ознаймую 
писашемъ, ижъ ремесла ткацкого в городе нашомъ товариство за віовши себе 
для хвали Божой цеховій ихъ порядокъ углед іли  и учинили цехмистромъ 
Йлимъ Ивана Жума з таковимъ едностайнимъ з сим докладом, и ж  кождий ихъ 
ремесла ткацкого товаришъ, хотячи тимъ ремесломъ мЄти виживленне, маетъ 
свое имя в цеховомъ написати реестр Ь и при поеднаню цеху маетъ и повиненъ 
дати до скринки братской грошей готових копъ три, воску фунты два, ладану 
тожъ фунты два, горЄлки два кгарцы, четири ш аги в ступку и полбочки для 
братства пива, а без докладу цехмистра заежджій жаденъ майстер в ткацкомъ 
ремесле, без поеднаня цеху описаннимъ способомъ, не маетъ тимъ ремесли 
отнюд бавити с, кромЬ челяди, которая незборонно через найми обыклие маетъ 
міти виживленне. Околичній засъ близких городовъ ремесники тож ъ за 
обісткою цехмистра повинны мЄти призвонтій на торгах гапдл к з тоей теди 
речоной ухвалы и постановленя помененное товариство, чили речей братство 
ткацкое мают и повинни до церкви святителя иерарха Христова Николая в 
храмк принесенню святих его мощей належитимъ порядкомъ виставоваты 
свічу и яко ж ъ могутъ о хвале Божой чинити промислъ, знаючи до того и

а Праворуч від підпису в колі написано: МЄсто печати.

557



нашое межи собого от давных мастровъ постановление такъ з власты уряду 
моего мети хочу и приказую, абы в томъ реченномъ б р а тств і ткацкому 
найменшою н іх то  не важ ился бути перешкодою и их порядно, а барзій 
побожного не касовал постановлениях, для чого замислу з единостайного всіхт 
ихъ прозбою сее мое з подписомъ руки и притисненемъ печати помененному 
цехмистру и всего ткацкого цеху братству владалемъ.

Писанъ в Стародубов^, 19 априля, 1688 рокуа.
Звишменованний полковникъ стародубовский, рукою6. 
Свидетелствовали: полковник Крутлимов 
Бунчуковий товаришъ Иванъ Бороздна 
Хоружий полковой Григорий Савицкий
Таковъ подленной универсал ис комисій по учиненю сидітелствовал 

принялъ магистрата стародубовского лавникъ Федось Коробовский
С подлінним читал полку Стародубовского значковий товаришъ Парфенъ 

Делонтев.
ЦДІАК України. -  Ф. 57. -  Оп. 1. Спр. 71. -  Арк 32. Копія з заголовком: Цеху ткацкого.

№  10
1688, червня 29. Переяслав. -  

Універсал переяславського полковника 
Пилипа Золовченка Іванові Пилипенку та його синові 

Михайлові на млин, що на Березанскій греблі

Пилип Золовченко, полковник Войска их царского пресвітлого величества 
Запор[озкого] Переяславского.

Ознаймуемося сим нашим писанем всім, кому о тым знати належно, і ж ми, 
респектуючи на старожитные праци к услуги пана Івана Пилипенка, а тепер на 
его сина Михайла Іваненка, которий завше услуги войсковые наліниво ложить 
и нікдьі не ухиблюоет войсковые услуги. Теды млинок их в Б ер ізан і на греблі 
стоячий зо вс ім а  з него приходами имъ, Івану Пилипенку и его синові 
Михайлови зо в с ім ь  поданем ку спокойному держаню и уживаню с корого 
млина, абы ніхто так з старшини, яко и вышеписанных наших полкових поти, 
поки он м ні власти будет н і отобран, не важився.

Приказ теяу  Переяславлю, июня 29, 1688 року.
Звишменований пол[ковник] пер[еяславский].
РДАДА. -  Ф. 124. -  Оп. 5. -  Спр. 18.-А рк. 1. Оригінал.

а Далі в тексті дописано: Подпист такова.
6 Праворуч його підпису в колі написано: М істо  печати.
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1688, жовтня 7. Старо дуб. -  
Універсал стародубівського полковника Тимофія 
Олексійовича значному військовому товаришеві 

Григорієві Френсбаху з дозволом у селі Кириківці 
на річці Цитві насипати греблю і побудувати млин

Тимофій Алексеевич, полковникъ Войска царского пресвітлого вели
чества Запорожского стародубовский.

Всему старшому и меншому полку нашего товариству и кому толко о томъ 
відати належатиметъ, сим моим ознаймую писаниемъ, ижъ склонившися я на 
прозбу пана Григория Френсбаха, товариша знатного войскового, а до того 
особливе респектуючи на его войсковие услуги, позволили ему в се л і Кири- 
ковці на річце Ц итві въ вершині на сиром корені власнимъ своимъ коштомъ 
и працею греблю занята и на ній ко вспартю домовому млинъ построити, 
відаючи теди о таковой во л і моей, аби ему п. Френсбаху, яко в займованю на 
помененомъ містцу гребл і, яко и построеню млина нихто жадною не билъ 
перешкодою властию уряду моего полковницкого варую и симъ фундошовимъ 
писмомъ приказую.

Писанъ в Стародубі, 7 октябра, 1688 году.
Звишьменованній полковник стародубовскій, рукоюа.
Свидетелствовалъ
Ротмистрь Федор Шеинъ
Хоружий полковий Григорій Савицкій
С подлинным читалъ вахмистръ
Алексій Нодрков.
Таковъ подленній універсаль по засвідителствованию огкомиссій принялъ 

сотникъ полковой Яковъ Якимовичъ.
ЦДІАК України. -  Ф. 57. -  Оп. I. -  Спр. 123. -  Арк 367. Копія

№ 11

№  12
1689, січня 12. Стародуб. -  

Універсал стародубівского полковника 
Григорія Карповича священикові Стародубівської 

Петропавлівської церкви Миколі Лобацькому з дозволом 
побудувати млин-вишняк на річці Бахаївці

Григорій Карпович полковник Войска ег о царского пресвітлого величества 
Запорожского стародубовский.

Пану сотникові стародубовскому, обозному, суді, асаулові полъковимъ, 
также войтові и всіма», кому о томъ відати  будет належало, симъ моимъ

а Праворуч нижче підпису в колі написано: М істо  печати.
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ознаймую писаниемъ, ижъ вносилъ до мене в Богу велебній отецъ Миколай 
Лобацкій священникъ церкви святих верховних апостолъ Петра и Павла 
стародубовскій прозбу свою, абимъ ему для вспартя домового позволилъ ниже 
села Дариевичъ за полемъ Щуховщиного на р іч ц і Бахаевци на сиромъ коренЬ 
об единомъ к о л і млинокъ вешънякъ побудовати. Уваживши теди я о служност 
его домовую, а найбарзій  заохочаю чи оного до горячійших у престола 
владитися молитов, позвалилемъ ему на мененной р іч ц і Бахаевци млинокъ 
вешнякъ ку пожитков^ своему построите. Видаючи теди кождій в таковой волЬ 
моей, аби нихто ему, отцу Миколаю, такъ в занятю новое на той р іч ц і Бахевцы 
греблі, яко и ж  побудування на оной же объ одномъ кол'Ь млина вишняка и 
найменшою не важился бити перешкодою, властю уряду моего приказую, а по 
збудованню оного зо вс'Ьмъ млина всім а трома м іро ч ц і есми позволяю ему 
користовати и на свой пожиток оние оборочати, еднакъ то докладаю, же кды 
построить так млинъ собі, подлуг звичаю заховалого, повинеъ будетъ обявити 
намъ.

Писанъ в Стародубі, місяца генваря 12 д., 1689 рокуа.
Звишменованний полковникъ, рука власная.
ЦДІАК України. -  Ф. 57. -  Оп. 1. -  Спр. 78. -  Арк. 86. Копія.

№  13
1689, лютого 19. Стародуб. -  

Універсал стародубівського полковника 
Тимофія Олексійовича стародубівському полковому 
сотникові Миколі Чорнолуцькому на село Меленськ 

“до ласки войсковой”

Великихъ государей наших іхь царского пресвітлого величества Войска 
Запорожского полковникъ стародубовскии Тимофій Алексіевичь.

Всему старшому и меншому полку нашого стародубовского товариству, а 
меновите старшині полковой и кому пилко о том відати будет належало, симъ 
моимъ ознаймую писашемъ, Ижъ відачи, я уставичне зичливо ронелніе ку 
пресвітлому ихъ царского величества м аєстатові и ку ясневелможного его 
милости пана гетмана реимеятови, пана Миколая Чарнолуского, сотника 
полкового стародубовского прислуги, а уважаючи его в тихъ уставичнихъ 
услугахъ, недостаток, ку вспартю оного село М елеяскъ до ласки ясне
велможного добродія его милости пана гетмана кояферую и надаю, Видаючи 
теди о томъ вишъменеяная старшина, абы ему, пану со л  ійкові полковому, в 
держашо оного села Меленска и найменшою не важился бити перешкодою, 
пилно властю уряду моего варую и приказую, войтъ засъ села Меленска, зо

а Перед підписом у колі написано: М істо  печати полкой.
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всіми тяглими людми аби ему, пану со тн и к о в і, всякое належ итое 
послушенство и повинносгь отдаваль, тож ь, приказую.

Писань в Стародуб'Ь, 19 февраля, 1689 року.
7вишьменовапний полковникь стародубовский, рукоюа.
ІР НБУВ. -  Ф. І, 50492 (Лаз. 3. -  Арк. 93.). Копія.

№  14

1689у вересня 9. Табір під Переволочною. -  
Універсал стародубівського полковника 

Михайла Миклашевського полковому осавулові 
Івану Романовському на Ясимонтовське займище

Іхь царского пересв^тлого величества столникъ и Войска Запорожского 
полковник стародубовскій Михайло Миклашевскій.

Паномъ обозному судій, асаулови полковымъ и всему старш ому и 
меншому полку нашого Стародубовского товариству, а особливе пану сотнику 
мглинскому, атам анови городовом у и войтови тамош нему зо всЪми 
посполитими людми і кому ти л ко о томъ видати належатиме т, ознаймую, ижъ 
панъ Иванъ Романовский, осавулъ полку моего при призентованию Mirfe писма 
огантецесоровъ моихъ пройшлихъ пановъ полковниковъ стародубовских на 
певное co 6 t до уживання кгрунта, меновите на займище прозиваемое 
Ясимонтовское над рЪчкою Воронусою и Олшаною лежачое, починаючоеся 
огрЪчки Воронуси з К рутого Рога площовиною у зь  л1юокъ по дорогу 
слободскую, а другого -  до Олш ани рЪчки означенное при писміі особливомъ 
урядовомъ и при п еч атехъ , и подписи рукъ старш ины  войсковой з 
товариствомъ; а маской яко то войта мглинского, посполитими людми 
виданное з такимъ докладомъ, ижъ онъ панъ Романовскій маетъ того вічними 
часи без жадной трудности и наймпЪшаго n't от кого перенагабання заживати 
того кгрунта под закладомъ вины дв'Ьст'Ь талюрей до скарбу войскового, 
Хтобы важился в томъ ему перепону чинити, просилъ моего потвержденія на 
спокойное в потомній часъ тихъ же кгрунтовъ помененных уживанне, занумъ 
онъ панъ асаулъ, яко через лііткилка около того кгрунту ложилъ свою працу 
і знайній косить, випрятаючи сири луговатіе мЪстца на пахотное поле. Такъ 
чинячи прозб k его досит и стосуючися до писмъ на спокойное уживанне ового 
кгрунту ему виданных, а до того уважаючи наложенную працу і кош тъ в 
розробленню оного и особливе респектъ, м'Ьючи на его вЬрніе и зичливіе 
войсковіе услуги, той же кгрунть при немь заховую, і симъ моймъ зтвердивши 
лктомъ, мЬти хочу и варую, абы ему, пану Івану Романовскому, осаулови в 
томъ кгрунтЪ наймпЪшаго нЪкто не былъ перепоною, и ігЬякой не важился

а Праворуч від підпису в колі написано: ЇУГЬсце печати.
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чинити трудности под заплаченямъ выны талярей  д в і с т і  до шкатули 
войсковой якъ ся выжей наменовало.

Писанъ в Таборі под Переволочною, септеврія 9 дня, 1689 рокуа.
1хъ же царского пресвітлого величества звишпьіменованній столникъ и 

полковник стародубовскій, рукою* 6 *.
Свидіте л ствовал и:
Хоружий полковий Григоруй Савіцкій
Ротмистръ Федоръ Шеинъ
С подлинным читалъ каптінармус
Федоръ Ж итков
Таково подлинное полковничеє писмо по засвидітелствованию от коммисий 

по повірению удовствовавшей Анни Григориевни госпожи Турковской принял 
прикащикъ ей Антонъ Бенедиктовичъ.

ЦДІАК України. -  Ф. 57. -  Оп. 1 .-С пр. 101.-А рк. 159. Копія.

№  15
1689, грудня 20. Старо дуб. -  

Універсал стародубівського полковника 
Михайла Миклашевського товаришеві 

Ш ептаківської сотні Ларіону Тимофійовичу 
на займище річці на Смячи і побудову на ньому млина

Ихъ царского пресвітлого величества сотникъ и Войска Запорозкого 
полковник стародубовский Михайло Миклашевскый.

Всему старшому и меншому полку нашего товариству, а особливе пану 
сотникові новгородскому, атаманові Мамікинскому, войтові тамошнему и 
кому колвекъ тилко о томъ, відати будет належало, симъ моимъ ознаймую 
писаніемв, іж в презентовалъ намъ панъ ЛаріояТимофіевичв, товаришъ сотні 
Шептаковской, купчое писмо на займище построеное млина на реці Смячи 
нижейсела Мамикина, никому не пенное од Якова Чорнопруди за певную суму 
талярей десят проданое, при которой купчой подавалъ м н і супліку свою 
особливую, просячи позволенія ку вспартю своему домовому построити, 
млинокъ на ономъ займищи, на которого прозбу склонившися, а особливе до 
вол і и ласки самого ясне велможного добродія его милости пана гетмана, яко 
позволилемъ млипъ построит и а иле власнимъ своимъ коштомъ и працею, такъ 
м іти хочу и властно уряду моего полковничого приказую, абы нихто ему, пану 
Ларіону, не былъ в томъ перешкодою. Докладаю однакъ, абы по построеню на 
помененомъ місцу того млина, м ні обвістился.

Писанъ в Стародубі, декавр[ія] 20, року 1689.
2вишменованный столник и полковникъ стародубовский8.

а Далі в тексті дописано: В подленномъ подпись такова.
6 Праворуч нижче підпису в колі написано: М істо  печати.
в Праворуч від підпису в колі написано : М ісце печати.
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На звороті: №  16. Копія на млинъ Мамікинския на р іц і  Смячи, купчой, 
1689 года данной от Якова Чорнопруда на займище вишозначеного млина 
Лариону Тимофеевичу.

ІР НБУВ. -  Ф. І. 50536 (Лаз. 4. -  Арк. 33, № 16.). Копія.

№ 16
1689, грудня 31. Стародуб. -  

Універсал стародубівського полковника 
Григорія Карповича димівському священикові 

Василеві Трощашвському з дозволом 
побудувати млин на річці Немоледва

Григорій Карповичъ, полковникъ Войска его царского пресвитлаго 
величества Запорозского стародубовскій.

Всему старш ему и меншому въ полку нашомъ С тародубовском ъ 
знайдуючомуся товариству минованному пану сотникови почеповскому, 
атаманови городовому и войтови тамошнему, кому толко о томъ видати будетъ 
належало, ознаймую, и ж  стосуючися я до выразных писемъ от бывшихъ 
антицессоровъ моихъ пановъ полковниковъ честному господину отцу Васілію 
Тращановскому священникови дымовскому даных и позволяючих ему млинъ на 
риц'Ь Немолодві построити и построивши, пожитки зъ оного отбирати и имъ 
владі™ съпокойне. Зъ уряду моего полковницкого тот же млинъ при ему, 
честному отцу Васілію заховую и ствержаючи, позваляю ему онымъ млинкомъ 
владі™ и цале онымъ пожитковати, відаючи теди о таковой во л і моей, абы 
нихто ему, господину, наименшой въ томъ м ли ні перешкоды и жадного 
перинагабання и трудности чинити не важился, пилно тое симъ писмомъ моимъ 
варую и пріказую.

Данъ в Стародубові, декаврія 31, 1689 року3.
Звишъменованный полковникъ, рука власная6.
Свидетелствовал
Корнеть 1ванъ Лавровъ.
С подленнимъ читалъ вахмистр Антонъ Чигиринский.
На звороті: Таковъ подленний універсал  по засв ід ітел ствован ій  от  

комісій принялъ священникъ села Димова Авраамъ Трощановичъ в томъ и 
росписался.

ЦДІАК України. -  Ф. 57. -  Оп. 1. -  Спр. 92. -  Арк. 307. Копія.

а Далі в тексті дописано: На подлЪнномъ ун іверсал і подпись.
6 Праворуч нижче підпису в колі написано: В м істо  печати.
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1690, лютого 3. Старо дуб. -  
Універсал стародубівського полковника 

Михайла Миклашевського значному товаришеві 
Стародубівського полку Хомі Мироновичу 

про підтвердження прав володіння млином, 
що на річці Варі, нижче Кулининого городища

1хъ царского п ресвітлого  величества стол ник и Войска Заяорозкого 
полковник стародубовский Михайло Миклашевский.

Всему старшому и меяшому полку моего товариству, а особливе пану 
сотнику погарскому, атаманови городовому и пану войтовл тамошному, и кому 
тилко о том відати  належитъ, симъ моим ознаймую писанем, ижъ п. Фома 
Мироновичъ, старил, и значний в Войску Запорожом полку Стародубовского 
товаришъ презентовал м н і писмо фундотовое антецесора моего, бившого 
полковника стародубовского Петра Рославца, данное ему, подлуг прежних 
старш ш их позволеня на спокойное вл ад ін е  млина на р е ц і В а р і низже 
Кулинина городищ а стояч ого , яко вл асн и м і его кош том ъ и працою 
построенною, и южъ килкодесятолітними войсковими працами неустаючими, 
вислужоного, ЗО ВС ІМ И  до него якъ ся в соб і маетъ, розмировими з двох колъ 
пожитками ступними приходами, до которих теди писмъ и я стосуючися, а иле 
респектуючи на его. Фомини, войсковие значние прислуги и до далших, такових 
же его заохочаючи, позволяю ему тим млином, яко своим коштомъ и працею 
построенном о двох колах млинових, а со треттем ступномъ спокойне владіги 
и пожитковати. Маючи ку спартю своему домовому в с і з того приходячие 
користи, прикладом и нашого заслужоного войскового товариства, відаючи 
теди кождий о том абы найменшой ему, Ф ом і, не важился бити перешкодою и 
принагабаннемь, м іти  хочу и симъ моим варую писанемъ.

Писан в Стародубові, 3 февраля, 1690.
Звишъменованний полковник стародубовскийа.
ІР НБУВ. -  Ф. I, 50678 (Лаз.6/1. -  Арк. 55). Копія.

№ 17

№ 18
1690, березня 6. Старо дуб. -  

Універсал стародубівського полковника 
Михайла Миклашевського азарівському отаману 

Галону Горленкові на зайняття греблі і побудову млина

Ихъ царского пресвитлого величества столникъ и Войска Запорожского 
полковникъ стародубовскій Михайло Миклашевскій.

Праворуч від підпису в колі написано: Мисто печати полковой копия з листа.
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Паномъ обозному, суді, асаулом, сотникови полковимъ и всему старшому 
и меншому полку нашого товариству, ту тъ  ж ъ  пану войтови зо в с ім ь  
майстратом стародубовским и кому тилко о том видати належ атимете сим 
моимъ ознаймую писаниемъ жи респектуючия на услуги давніе войсковіе за 
пана Г орленка, атамана Азаровско го, а особливе усиловной прозбы его до мене 
заношенной, досить чинячи, позволилемъ ему доводи самого ясневелможного 
его милости добродія пана гетмана ку спартю своему долговому на чце пухари 
межи селами Демянками и Озаровского уезду Стародубовского найдуючойся на 
сухом корені на мистцу некому, якобы и звишъ непенним власнимъ своимъ 
коштомъ и працею греблю заиматы и на оной млинокъ построите, видаючи. 
Теды о таковой вол і моей, абы ему, Гапону Горленку, в займованю на помененом 
мЪстцу гребли и на ней построенного млинка не бы ль н іх т о  н і  якою 
перешкодою и жадной найменшой трудности не чинилъ, мити хочу и симъ 
фундушовим варую листом з таким еднакъ докладомъ, если бы кому шкода 
якая в займованю той гребли м іл а  быты, повинен будет свой тратити, а споро 
по построению млина заразъ намъ онъ же Гапонъ Горленко маеть оказатися и 
отвистити з особно о тое приказую.

Писань в Стародубі, марта 6 д[ня], 1690 рокуа.
Звишъменованний столникъ и полковникъ стародубовскій6.
Свидетелствовали
Ротмистр Федор Шеинъ.
С подленным уневерсалом читал вахмистр Иванъ Лаврев
На арк. 494: Такой подлинной у н іверсал ь по освідетелствованію  от 

комиссій принялъ козакъ сотні второй полковой Коста Горленко и росписался.
ЦДІАК України. -  Ф. 57. -  Оп. 1. -  Спр. 83. -  Арк. 493-494. Копія

№  19
1690, березня 11. Стародуб. -  

Універсал стародубівського полковника 
Михайла Миклашевського військовому товаришеві 

Івану Симонтовському на право зайняти греблю 
і побудувати млин-вишняк

Іхь царского пресвітлого величества столникъ и Войска Запрожского 
полковникъ стародубівскій Михайло Миклашевскій.

Всему старшому и меншому полку моего товариству, а особливе пану 
сотникови мглинскому, атаманови городовому и пану войтови тамошнему и кому 
тилко о том відати належить, симъ моим фундошовим ознаймую писанемъ, 
ижъ респектуючи на значніе в Войску Запорожскомъ з давних часовъ пана 
Ивана Симонтовского товариш а войскового значніе прислугы и до далших

а Далі в тексті дописано: На позленной тако.
6 Праворуч від підпису в колі написано: М істо  печати.
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таких же его заохочуючи позволилемъ ему на р іц і  Біловодце противъ двора 
Летягина и вишей в концу села Нетяговки на м істцу нікому не пенномъ ку 
жадной перешкоді бути не маючомъ на сиромъ кореню власнимсвоимкоштомъ 
працею и накладомъ заняти греблю и на оной ку вспартю своєму домовому 
построите до волі и ласки ясневелможного добродія его милости пана гетмана 
млинъ вишнякъ, видаючи теди каждий о том такъ в займованю на помененном 
містцю  гребл і, яко и в построеню на помененном м істцю  греблі, яко и в 
построеню  на оной млина абы наймнійш ой н іх т о  не важ илъся бути 
перешкодою и пренегабанемъ, м іти  хочу и сымъ моимъ фундошовимъ варую и 
ствержаю писанемъ, а же по построению на том містцу млина маетъ намъ панъ 
Симонтовскій сосвічити, то тутъ же докладаемъ.

Писань в Стародубі, 11 марта, 1690рокуа.
Звьішменованній столникъ и полковникъ стародубовскій6.
Свидете лствовал и:
Ротмистр Федоръ Шеинъ
С подлинним чол вахмистръ Алексей Ноярков.
Таковій подлінній універсалт по засвід ітелствован ію  от коммисій за 

болізнію  господина моею бунчукового товариша Івана Есимонтовского по 
п овірен ію  принялъ прикаж чикъ его Василь Гудковскій , а вм істо  его 
неграмотного по его прошенію росписался козака полку Черніговского сотн'Ь 
Городницкой Петра Киселевича сынъ Дмитро Киселевичъ.

ЦДІАК України. -  Ф. 57. -  Оп. 1. -  Спр. 105. -  Арк. 116. Копія.

№ 2 0

1690, березня 14. Пирятин. -  
Універсал лубенського полковника Леонтія Свічки 
оржицькому священикові отцю Василеві Семперу 

на будівництво нової клітки “на прурві”

1хъ царского пресвітлого величества Войска Запорожского полковникъ 
лубенский Леонтий Назарович Свічка.

Ознаймуемъ сим нашимъ писаннемъ, такъ старшині, яко и черні в сотн'Ь 
Лукомской знайдуючимся, особливе мелникамъ гребл і Горошинской, ижъ 
презентовалъ намъ писмо отецъ Василий Семперъ, священикъ оржицкий на 
вікуистую  згоду, колко кому и м іегь  бити ставиделъ з уряду оржицкого 
виданное, в якомъ писмі виряженно, жебы отецъ Василий осипавши при клітце 
стоячой от Горошина на скрині старой д в і ставидлі своихъ, ново построилъ, 
кл ітк у  на прурві от Мохнача на тонн же гребл і и в ней пустити за тій дві 
ставидлі, два камені, а третєє коло за нагороду, счо онъ первин коштъ своя и 
працю заложилъ, тамъ же поданно ему, отцу Василию, и валило четвертое.

а Далі в тексті дописано: В подлінол/ подпис такова.
6 Праворуч перед підписом у колі написано: М істо  печате.
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Теди, приймаючи ми тое писмо за слушное, варуемъ аби нихто не важился ему, 
отцу Висилию, на той его прурві ніякой чинити перепони, волно ему построите 
кьлітку или риби ловити, албо якие колвекъ привласчати пожитки, а м іл  би 
хто на той п рурві отцу Василию чинити якую кривду, таковий на нас, 
полковника, заплатит заруки талярей сто, а на уряд лукомский сто золотих 
нео7пустне, такъ декларуемъ.

Данъ в Пирятині, марта 14, року 1690а.
Звишъменованнии полковникъ лубенский* 6.
1767 году іюля 31 д[ня] такову подлинную кріпост принялъ и росписался 

[....]в Семперович
ІР НБУВ. -Ф . I, 52011 (Лаз. 7. -  Арк. 91, 99) Копія.

№ 2 1

1690, квітня 6. Стародуб. -  
Універсал стародубівського полковника 

Михайла Миклашевського військовому товаришеві 
Мглинської сотні Іванові Івченку Ясимонтовському 
з підтвердженням права користуватися його коштом 

побудованим млином на річці Лопазні, що в селі Лопазні

Іхь царского пресвітлого  величества Войска Запорозкого полковник 
стародубовскїй Михайло Миклашевскїй.

Всему старшому и меншому полку нашого товариству, а особливе пану 
сотникови мглинскому и войтови тамошнимъ, и кому толко о томъ відати  
надлежатимег, ознаймую симъ моимъ писашемъ, ижъ респектуючи я на услуги 
вірніе у Войску Запорозкомъ одправуючіе Івана Івченка Ясимонтовского, 
товариш а войскового сотни Мглинской, а до того на власній его коштъ и працу 
около млина в с е л і Л опазні на речце ж ъ Лопазні построенного Ложенуго 
уважаючи цале тотъ млинъ при немъ зоховую и зтвержаючи, позволяю онимъ 
ему спокойно владіти и всякими з него приходячими пожитками до далшей 
волі самого ясневелможного добродея его милости пана гетмана користовати, 
вякомъ теди млині ему, Івану Івченку, аби н іхто жадной кривди, перешкоди и 
ніякой трудности не чинилъ, властю уряду моего полковничого приказую и 
симъ листомъ варую.

Писанъ в Стародубові, апреля 6д., 1690 рокуг.
Звишьменованній полковникъ стародубовский рукоюд.
Свидітелствовал с уряделного.
Хоружий полковий Г. Савіцкий

а У рукопису дописано: В подлінномть тако.
6 Після підпису в колі написано: М істо  печате. 
в Не прочитано.
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Ротмистр Федоръ Шеинъ.
С подлиннею читал каптенармус 
Федор Житков.
Такову подлинную урядовую крепость по засидеітелствованию  от 

коммисий принела умершего бунчукового товариш а Михаила Бороздни жена 
Агафия Борздніна

ЦДІАК України. -  Ф.-57. -  Оп. 1. -  Спр. 102. -  Арк 87. Копія 
Там само. -  Арк. 117. Копія.

№ 2 2

1690, квітня 27. Стародуб. -  
Універсал стародубівського полковника 

Михайла Миклашевського козачці Почепа 
вдові Тетяні Куриловській на два млини 

і на два села Кугучове і Некрасове

1хъ царского пресвітлого величества Войска Запорозкого полковникъ 
стародубовский Михайло Миклашевский.

Всему старшому и меншому полку моего товариству, особливе пану 
сотникови почеповському, атаманови городовому и войтови тамошнему и кому 
тылко о томъ відати належитиметъ, симъ моимъ ознаймую писмомъ, ижъ 
презентовала передомною Татяна К уриловая, вдова козачка, жителка 
почеповская писмо небожчикови мужеви ее от бывшого пана гетмана на два 
млыны: на одинъ в се л і Бахаричахъ на речці К ості власнимъ его коштомъ 
фундоват/ны, а на другій купныи на речци П сі стоячій и другое писмо еижъ 
небожчикови, мужеви, о тб ы в ш а г о  антецесора моего пана полковника 
стародубовского на двое селыща: одно Когучово, а другое Некрасиво перед 
тимъ пустіє, а теперь людми осаженые даніе и просила насъ на тое все нашого 
потверженія. Яко ж ъ уважаючи я е і  вдовство, а к тому респектуючи на еі 
небощика мужа у Войску Запорозком услуги такъ тые два млины, яко и тые 
селища людми осажоніе при ней до далшое ясневелможного добродія его 
милости пана гетмана ласки заховую, позволяючи як по прежнему тыми 
добрами спокойне вл ад і™  и пожитковати, в чомъ абы н іхто  оной не быль 
н іяк ою  найменшою перешкодою, м іти  хочу и зв ірхн остю  уряду моего 
полковничого приказую.

Писань в Стародубові, апреля 27 д., 1690 годуа.
Звышменованный полковникъ стародубовскій рукою6.
Таковый подлегший листь по засвидітелствовании от комисій принял 

войсковий товаришъ Яков Великосовичь
ЦДІАК України. -  Ф. 57. -  Оп. 1. -  Спр. ЗО. -  Арк. 132. Копія.

а Далі в тексті дописано: На подлінномь тако.
6 Праворуч від підпису в колі написано: М істо  пенати.

562



№ 2 3
1690, липня 1. Стародуб. -  

Універсал стародубівського полковника 
Михайла Миклашевського про повернення посудницьким 

жителям грунтів, що біля річок Ніхтарі і Ліненки, 
які колишній срародубівськнй полковник 

Семен Самойлович записав за своєю дружиною 
Марією Сулимівною

Ихъ царского пресвітлого величества Войска Запорожского полковникъ 
стародубівський Михайло Миклашевский.

Пану сотниковы погарскому, атаманови городовому и войтови тамошнимъ 
и кому тилко о томъ відати надлежатиметъ сим моимъ ознаймую писаниемъ, 
ижъ посудицкіе жители вкупі товариство войтовские и посполитие люде 
ключа Погарского уживаючы по давнымъ межамъ своимъ и отчизнимъ по 
ділам сінокосньїх въ своихъ околичностяхъ кгрунтов барзы, подлугъ 
універсалу небожчика Семена, полковника бувшого стародубовского, а имиючи 
теперь явний по тое время ущербу и умнійшене власнихъ своихъ користей, 
правомъ оцеркліоваиних в полних около річи Нітхари и Линенки лежачихъ, 
которіе н /ш і Сулимовна Семеоновая, мимо у н ів е р сал і малженка своею, 
небожчика Семена, умислила была завладіти, не респектуючи едно на ихъ, 
посудичане, працы и купьчиі непевніе частки в ныхъ буду чиє, писання дойти 
мусіли, едни посудичане учиненя о б і в томъ святой справедливости, ижъ пані 
Симеоновая и сами резрывшы в самую слушность и посядаючи на писмо 
універсалное милого малжонка своего, небожчика Симеона зрекалася в томъ 
преречепый кгрунтъ Посудницкий м іти  втручення віч и ьім ьі часы то в с і  
посвідчають давние ихъ уживаня и ограниченя старовічниі, на которихъ не 
огміне зо в с іх  старопъ в околичности тамошного с ограниченія, жебы 
спокойна могли мешкати и владітьі, для того власне з подписомъ рукы моее а 
притисненемъ печаты полковничое.

Даемъ посудичаномъ сее мое писане в Стародубове, 1690 року, юля 1 дняа.
Звишменованный полковникъ стародубовскій6.
Свидетелствовалъ
С подленной читалъ вахмистръ Дмитръ Шеинъ.
ЦДІАК України. -  Ф. -  57. Оп. 1. -  Спр. 136. -  Арк. 524. Копія.

а Далі в тексті дописано: На подлінной подпись таков
6 Праворуч нижче підпису в колі написано: Мисто печати.
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1690, липня 17. Старо дуб. -  
Універсал стародубівського полковника Михайла 
Миклашевського значковому товаришеві Іванові 

Булашевичу на село Косачі, що в Почепівській сотні

Его царского пресвітлого величества Войска Запорожского полковникъ 
стародубовскый Михайло Миклашевский.

Пану сотникові почеповскому, атаманові городовому, такъ тежъ войтов  ̂
тамошному, сымъ нашимъ ознаймуемъ писанемъ, ижъ мы, респектуючы на 
вірньїе и радітелньїе пана Івана Булашевича, товариш а значного нашого 
войокового, в д ілехь войтовихъ прислуги и когда был хоружимвъ сотні вашой 
Почеповской и на те прислуг и его памятаючи, позволилисмо ему село Косачи 
в сотні Почеповской вашой прикладомъ инного товариства в державі міти, до 
в о л і и ласки самого ясневелможного добродія его милости пана гетмана, 
відаючи прето о таковой воли нашой, абы нихто ему, пану Івану Булашевичу, в 
держаню того села и якъ онъ схочетъ ку своему успартю домашнему ихъ, 
косачовцовъ зажити не былъ перепоною, войтъ косачовский з громадою, 
окромъ козаковъ, повиненъ ему пану Івану Булашевичу всякое належитое 
отдаваг послушенства.

Данъ зъ Старод[уба], ноля 17, року 1690а.
Зъвишъ менованный полковникъ старод[убовского]6.
На звороті: Таковъ подлінний ун іверсал  по засвідетелствованію  от 

коммисій принялъ, росписался отаман городовой Алексій Булашевичъ.
ЦДІАК України. -  Ф. 57. -  Оп. 1. -  Спр. 87. -  Арк 334. Копія.

№ 2 4

№ 2 5
1690, вересня 13. Чернігів. -  

Універсал чернігівського полковника Якова Лизогуба 
про збереження земельних відносин, 

які склалися після визвольних змагань

Полковникъ чернігівський Яков Кондратовичъ Лизогубъ.
В с ім ^  кто-бы потребенъ того былъ відати , теперъ и пришліи часи, а 

особливе в с ім т  ж ителем ъ постовбицкимъ, слободскимъ золобицкимъ, 
гонопаловскимъ, даницкимъ, гусинскимъ войсковимъ и посполитымъ людемъ, 
ознаймую, ижъ, узнаючы я, за уряду моего, частій докуки и уприкрепія черезъ 
заводы неуспокоения о кгрунтахъ, на которыхъ описанніи сидять села, же 
ославляючіися шляхтою въ тыхъ селахъ, за антецесоровъ моихъ, прошлихъ

а Далі в тексті дописано: На подленном'ь тако.
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пановъ полковниковъ, через в с і  м ін ущ іе л іт а ,  не обзивалися до тихъ 
кгрунтовъ и не доходили ихъ, ажъ теперь, давнимъ шляхецкимъ правомъ, якъ 
передъ войною было, почали себі за отчизніе винаходити и трудности немелии 
чинити. Для успокоения того, за сполною обрадою, съ полковою старшиною и 
значнимъ войсковимъ товариствомъ, казалемъ видати сей мой універсаль зъ 
таковимъ постановленемъ и вырокомъ: поневажъ якъ война перш ая наступила 
и освободившись подданства лядского Войска Запорожское отчизну свою, увесь 
малоросійскій край, волне и свободпе помежи тими и на тихъ то шляхецкихъ 
кгрунтахъ пооседали селами войсковіе и посполитіе люде, а оніи тій -  ж ъ 
шляхецкіе кгрунта зап устіл ій  зостали, которіе, или тутъ у С ів е р щ и н і 
лежачіе, пресвітлійшіе и державиійшіе великіе государи наши православно- 
россійскіе, обнявши въ свою державу Украину, черезъ мирніи договори сумою 
своею монаршою королеви полскому и Речи Посполитой оплачували и годній 
особы заслугуючіеся у Войску Запорожскомъ за універсалами рейментарскими, 
одержали тие ж ъ ку пожиткові своему кгрунта, геды на чомъ хто оседіль зъ 
шляхти и всякихъ людей по селах описаннихъ прошлими часы и теперь сколько 
собою розробленихъ своихъ уживає и держить кгрунтовъ, а болше роспахати 
и розробити самъ не може, абы тимъ ся котентовали, и тые за власность свою 
міли, а що над-то иними хто розробилъ, и еще не розробленихъ и запустілихь 
міло бы бути въ т і  околичности кгрунтовъ, которіе за отчискіе с е б і иле 
шляхта зникла ославлювати, и давнимъ сляхецкимъ правомъ граничити, 
присвоюють и не допускають сполмешкапцомъ своимъ розробляти и поседати, 
тое цале касую и овшемъ, жебы ровне и спокойне зъ шляхтою и всякіе люде, 
якихъ хто може, кождіе селяне въ своемъ ограниченно лежачіе пустуючіе 
кгрунта посідали, розробляли и ку пожиткові своему, безъ жаднихъ заводовъ 
итурбаціи, приводили, ньитЬшнимъ, подъ щасливого П р есв ітл ій ш и х ь  и 
Державнійшихь православно-россійских монарховъ нашихъ державою, власти 
войсковой служачимъ правомъ, теперь и на потомніе часы, подъ винами и карою 
срокгою на сопротивнихъ и упорнихъ, утверждаю.

Данъ в Ч ернігові, 13 сентеврія, року 1690.
Вышменованный полковникъ черніговский

Дописка: Тутъ же и тое докладаю, не отпустного виною на маетку и не 
легкою карою на здоровю варую, и срокгій заказъ чиню, абы нихто зъ тихъ же 
селянъ и въ тихъ кгрунтахъ давно и новоприбранныхъ сінож атяхь не важился 
орати, яко м іл о  уже своеволно допустно поорано, иле рачей г д і  прибрино 
на сіножать, нехай тое сін ож атю  буде, а що на поле пахатне, абы каждый 
працею своею старался робити, албо па томъ пересталъ, що хто старого 
розробленіе мае.

Киевская старина. -  1885. ч. 3. -  с. 541-542.
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1691, лютого 8. З Переяслава. -  
Універсал переяславського полковника Івана Лисенка 
келебердійському священикові Павлові Ярмоловичу 

про підтвердження ставу і греблі 
та побудову на ній млина

Ихъ, царского пресвітлого величества Войска Запорожского полковникъ 
переяславский 1ванъ Лисенко.

Пану сотникови леплявскому, атаману городовому, такъ же и атаману 
келебердійскому з товариством и войтам з посполитими людми симъ нашимъ 
ознаймуемъ писаниемъ, ижъ, будучи у нас честній господинь отець Павло 
Ярмолович, священикъ Калебердій села презентовалъ предками и подкладалъ 
листь куплі своей, що у Богдана Омелъченка, жителя прохоровского купилъ 
ставь и греблю, хотячи там же и у пож иткові своему постройти млинокъ, а 
просилъ нас о листь обороньній, абы ему отцу Павлу не д іялась н і от кого 
перешъкода, такт з товариства и посполитих людей. Такъ мы, склонившися на 
прозбу его при битности пана Ивана Неради, сотника леплявского, з 
товариствомъ варуемъ того пилно, аби не важился жаденъ з его купленного 
ставу риби ловити и жадніе перешкоди чинити, понеже онъ самъ своею працею 
и прикладомъ тую купленную греблю упиняє г для власного своего пожитку и 
хто бы м іл ь  ему, отцу Павлу Келебердіевскому, в томъ перешъкоду чинити, на 
того, яко противното, покладаемъ вини золотих сто до войсковой шкатули и 
сей лист нашъ на оборону видатросказалисмо.

3 Переяславля, февраля 8 дня, року 1691а.
Звишмепованьнїй полъковникъ переяславьскїй Івань Лисенко6.
Честному отцу Павлу Ярмоловичу священиковы келебердійскому 

універсал данній антецесора нашого пана Ивана Лисенка потвержаемъ и млинъ 
его власнимъ коштом ь построенний уволняючи на сей цілий рок 1693, з 
которого аби ніхто нічого не важился брата, приказуемъ.

С подлиним сви детелствовал  ротний квартерм ейстер Терентій 
Перепелкинъ.

Таковий подлінной с коммисии ревизиялной обратно к себ і принялъ и на 
сей копий росписался возній сотні Ліплявской Тимофій Власовичъ.

ЦДІАК України. -  Ф. 57. -  Оп. 1. -  Спр. 274. -  Арк. 9. Копія.

№ 2 6

а Далі в тексті дописано: В подліномь тако. Івань Мировичь, полковникь.
6 Праворуч від підпису в колі написано: М істо  печаги.
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1691, серпня 25. Стародуб. -  
Універсал стародубівського полковника Михайла 

Миклашевського про заборону чинити кривди 
в займищу військового товариша Степана Мойсеева

1хъ царского пресвітлого величества Войска Запорожского полковникъ 
стародубовскій Михайло Миклашевскій.

Вамъ атаманови решетовскому, войтови тамошному, также жителям села 
Нестрикова и села А ртю ш кова полно и сурово власти уряду наш ого 
полковничой приказуемъ, абисти в займищу Степана Мойсеева, товариш а 
войскового, ж и теля рош отковского  ж ъ  жадно не важ и лся чинити 
пустошенымъ кривди и утелиженья, а займище тое найдуется под селомъ 
Нестриковомъ. Если бы зась от  сего времени м ілисте тамъ иние меншую 
учинить кривду, то неотпустно заплатити маетъ противный вины талеровъ 
десять на урядъ наш полковничий.

Дань в Стародубі, августа 25, року 1691а.
Вышеменованный полковникъ стародубовскій6.
ЦДІАК України. -  Ф. 57. -  Оп. 1. -  Спр. 84. -  Арк. 172. Копія.

№ 2 7

№ 2 8
1691, листопада 10. Чернігів. -  

Універсал чернігівського полковника Якова Лизогуба 
панові Крипггофу Фридрикевичу 

на тяглих села Хрипківки

Ихъ царского пресвітлого величества Войска Запорозского черніговский 
полковникъ Яковъ Лизогубъ.

Тобі войтови Хрипковки села з тяглими жителями ознаймую, ижъ подлугъ 
листовного ясневелможного его мил[ости] пана гетмана милостивого добродія 
моего его мил[ости], пану Криштофу Фридрикевичу, якъ много есть васъ 
тяглихъ людей (: опрочъ войскового товариства :) надаю в подданства, которому 
же бысте всякую повинность и послушенства, безъ всякое противности 
отъдавали, властию моею полковничою приказую.

Дань зъ Чернігова, 10 ноев[рія], 1691 рокув.
Вишъменованний полковникъ черніговскийг.
ЦДІАК України. -  Ф. 57. -  Оп. 1. -  Спр. 16. -  Арк. 753. Копія. * 1

а Далі в тексті дописано: №  подлинномъ подпись тако.
0 Праворуч від підпису в колі написано: М істо  печати.
в Далі в тексті дописано: Въ подлінномь подпись таковъ.
1 Праворуч від підпису в колі написано: М істо  печати.
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1691. Стародуб. -
Універсал стародубівського полковника 

Михайла Миклашевського новгородському городовому 
отаманові про підтвердження прав на млинові угіддя

Ихъ царского пресвітлого величества Войска Запорозкого полковникъ 
стародубовскій Михайло Миклашевскій.

Всему старшому и меншому полку моего товариству, особливо пану 
сотникові новгородскому, войтові тамошнему и кому тилко о томъ відати 
надлежатиметъ, симъ моимъ ознаймую писанемъ, ижъ учтивый панъ Константин 
Мартиновичъ, атаманъ городовій новгородскій, маючи в полномъ своемъ 
держаню и спокойномъ владінию купленный млинъ, стоячій под Стахорщиною 
о двох колах мучнихъ, а третемъ ступномъ на реці Молотечи, презентовалъ на 
оный такъ купчою урядовое новгородское писаніе, яко и потвержачіе оное 
рейментарские ясневелможного добродія его милости пана гетмана и моихъ 
антецессоровъ пановъ полковниковъ стародубовских универсали, просячи и моего 
особливого, прикладомъ прежнихъ властелиновъ, писма універсалного, которое 
респектомъ прислугъ его пана Костантія въ Войску Запорозскомъ ложених и 
писмами обясненних, яко выдаемъ на спокойное купленного млинового угодїя зо 
всім и  к нему приналеж итостями уживане, такъ  м іти  хочу и властію 
полковничого уряду моего приказую, жебы взглядомъ гаченя греблі и направця 
млиновихъ всякихъ власними его пана Костантія Мартиновича, атамана 
няніш него новгородского коштами и накладами огправуючося, ніхто не 
важился мочити в ставу пенку и ловити рибу, такъж е в приналежитостяхъ 
найменшей чинити перешкоди, меновите и в сіножатехт в купчой описаннихъ под 
выною такъже в праві купчомъ сумми написаяной, для чего и сіє мое ему, пану 
Костаитію, с подписомъ руки моей и притисненемъ печати выдаемъ писане.

В Старудубові, 1691 рокуа.
Зъвышменоваяний Войска Запорозского полковникъ стародубовскій* 6.
ЦДІАК України. -  Ф. 57. -  Оп. 1. -  Спр. 141. -  Арк. 208. Копія.

№ 2 9

№ 3 0
1692, червня 26. Табір на Солонині. -  

Наказ лубенського полковника Леонтія Свічки 
посполитим відбувати повинності 
на користь Стефана Петровського

Ихъ царского пресвітлого величества Запорозкого полковник лубенский 
Леонтий Свічка.

а Місяць і число в тексті не вказані. Далі в тексті дописано: На подлинномъ тако.
6 Після підпису в колі написано: МЪсто печати.
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Пану полковникови сенчанскому, атаманови городовому и войту 
тамошному, особливе атаманови жданувскому з товариствомъ и всЄмь 
жителемъ тамошним ознаймуемъ, иж ъ показовалъ нам панъ С теф ан ъ 
Петровскій на реестре, же люди тяглие ухиляючися от повинности посполитое, 
хоч котрий толко ж ъ мает худоби, якъ и цЄлий господарь, а предся козаковъ 
всуеЬдстве мешкают, яко то Басил Коломиецъ [ .. .]а, Кирило, Івань, що в 
Онищихи живет, Чупина, Грицко Волосянка, Іаковь и Івань Микитенко, сиЄ 
всі, которие упряжь мают, повинни панщину робити пану Стефанови: а що 
убогшие подсусЄдки Степанъ Стрижка, Семен Чорний, Петро, що в Говорухи 
живетъ, Яковъ Олексинъ сусЬдъ (Иванъ, що у Шевченка), Івань Юхненковъ, 
си*Ь повинни козаковъ годовати и стадію роковую панскую до города давати, 
сторожам тежъ поліовим непременно в с і ихъ заслугу давати повинни; а кто би 
зпреречоних сусЄдовь сему указови нашему быль противнымъ, такого грабити 
и карата позволяемъ. Що абы не было ипачей, пилно мЄти хочемъ и приказуемъ.

3 табору на Солоница, июня 26 дня, року 1692.
Звишменованный полковник лубенский (М.П.)
ТиЄ сусіди убогшие, котории в сем листе виражени, повинни панщини 

Стефанови робити, тилко до города, аби отдавали повинност, приказуєм.
Стороженки. Фамильный архив. -  T. VII. -  № 635. -  С. 89.

№ 3 1
1692,, липня 31. Прилуки. -  

Універсал прилуцького полковника Дмитра Горленка 
знатному військовому товаришеві Іванові Носу 

на село Щудрівка, що в Іваничному ключі

Ихъ царского пресвЄтлого величества Войска Запорозкого, прилуцкий 
пожовникъ Димитрий Лазаровичъ Горленко.

Пану сотниковЄ Іваницкому с товариствомъ и войтовЄ тамошнему зо всЄмь 
посполствомъ и кождому, хто того потребоватимет, ведати симь нашимь 
ознаймуемъ писанем, иж респектуючи мы па давные услуги в Войску Запороз- 
комъ ронении пана Івана Яремовича Носа, знатного товариша войскового, 
надаемъ оному селце Щудровку* 6 в ключи Івани чномъ найдуючоеся, позволяючи 
ему з оного селця всякими приходячими пожитками користовати, до якого абы 
ужевойг Івани чний болше жадного не мЄл ь  дЬла, пилно варуємо того такь же 
войть з мещанамы вышменованного селця Щуровки абы належичого ему 
преречеяному пану НосовЄ отдаваль послушенство, пилно мЄти хочемъ и 
приказуемъ.

Дат в Прилуце, іюля 31, 1692 року.
7вышменованный полковнык прилуцкий, рукою власною.

а Ім’я і прізвище не прочитані.
6 У копії Щурівка.
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Помітка: 1723 року, декавр. 1 з сего універсалу Енер. в. канцеллярій взять 
списокт».

ІР НБУВ. -  Ф. І, 50929 (Лаз. 63. Арк. 54-55). Оригінал.
ЦДІАК України. -  Ф. 51. -  Оп. 3. -  Спр. 4848. -  Арк. 2. Копія.

№ 3 2
1692, жовтня 16. Стародуб. -  

Універсал стародубівського полковника 
Михайла Миклашевського мглинському сотникові 

з дозволом використовувати військову частину 
з другого побудованого ним млина

1хъ царского пресвітлого величества Войска Запорожского полковникъ 
стародубовскій Михайло Миклашевскій.

Всему старшому и меншому полку моего товариству, а особливе пану 
отаманови мглинскому з товарисгвом ъ і войтови тамошному со всіми 
посполитими людми симъ нашимъ ознаймуемъ писанемъ, поневажъ яко здавна 
сотники мглинскіе отбирали за прислуги свой в млині на р іц і ,  прозиваемой 
Судвика, нижей села Чешуекъ о едномъ к о л і мучномъ будучомъ, на урядъ 
сотництва мглинского д в і части войсковые з ласки реиментарской наданное 
мелницкую при мелнику заховуючи такъ и панъ 1ванъ Романовскій на томъ же 
помянутомъ уряді сотництва мглинского будучи и отбираючи в предреченномъ 
м л и н і з ласки реиментарской части войсковые. Кгды учинимъ к тому 
помиркованне з мелникомъ того млина и постройлъ в той же клітцьі подля 
кола мелницкого, другое коло мучное власнимъ своимъ коштомъ і накладомъ, 
теды просилъ себ і нашого такого позволенія; абысмо ему, пану сотникові в 
томъ его другомъ к ол і при части мелницкой и войсковых заживати позволили, 
где мы, респектуючи на вірніе и зичтливіе в Войску Запорожском его пана 
сотника услуги і до далшихъ в тож  заохочуючи, позволяемъ ему з помянутого 
кола власнимъ его коштомъ построеного и части войсковіе приходячіе, до 
далшой воли і ласки самого ясневелможного добродія его милости пана 
гетмана, на свой пожитокъ отбирати, відаючи теды кождой о таковой воли 
нашой, абы ему, пану сотникові, в отбиранию помянутихъ пожитковъ нихтов 
томъ не важился и наименшое чинити кривди и перепони симъ нашимъ полков
ничим варуемъ писашемъ.

Данъ в Стародубови, октоврія 16 дня, 1692 годуа.
Звишъменованнш полковник стародубовскій6.
Сви д іт е  л ствовал ы:
Ротмистръ Федоръ Шеинъ
С подлинним читал каптенармус Федор Житковъ.

а Далі в тексті дописано: В подлинной подпис таков.
6 Праворуч від підпису в колі написано: М істо  печати.
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Таков подлінній лист полковничий по засвидітелствования откомисіи по 
изверению удовствующей Анни Григориевни госпожи Турковской принял 
прикажчикъ ей Антон Бенедиктовичъ.

ЦДІАК України. -  Ф. 57. -  Оп. 1. -  Спр. 101. -  Арк. 75. Копія.

№ 3 3
1693, березня 2. Старо дуб. -  

Універсал стародубівського полковника 
Семена Івановича козакові Почепівської сотні 

Василеві Головці на грунти

Симебнъ Івановичь гетманичъ Войска его царского пресвітлого величества 
Запорозского стародубівскій.

Пану сотникови почеповскому, атаманові городовому и войтови тамош
нему и вогоулъ б семъ відати  будетъ потребно; симъ нашимъ ознаймуемъ 
писаннемъ, ижъ за прошлих антецесеров наших пановъ полковниковъ старо- 
дубовских Василь Головка, козакъ со тн і Почеповской, житель Азаровскій 
освідчал намъ крепостные уневерсали давные при печати на грунта [в] 
Вирасномъ Рогу на чотыры коні, къгрунту на каждый конъ волокъ чотири, 
гді и п ри езд іць на приселене при тер ен і Нетопского болота при в о д і 
текучой назначенный з покосами, що есть и за Паниковкою такожъ. Мы, не 
нарушаючи давных уневерсаловъ данних Василию Головці и потомномъ его, 
меновите Харитону, сину Василеві, ему тож ъ и потомкомъ Харитоновимъ, 
симъ нашимъ потвержаемъ уневерсаломъ и сурово приказуемъ, аби жадною 
мерою нихто не важился Головне перешкоду чинити о гсу сід ей  живучих в 
разних селах под зарукою становъ, а з отчини своей на кождия рокъ даватъ до 
скарбу войскового полпуда меду, якъ и прежде давали, на що для ліпш ой 
моци и твердості сей нашъ подаемъ листъ, пыса[л] помянутой особі з под- 
писомъ руки нашой и притисненнемъ печаты.

Писанъ в Стародубові, марта 2, року 1693а.
Звишъменованный полковникъ стародубовскій рукою6.
Свидітелствовали:
С подлінним чол полковой канцелярист Григорей Ицков.
ЦДІАК України. -  Ф. 57. -  Оп. 1. -  Спр. 93. -  Арк. 577. Копія.

а Далі в тексті дописано: На подлинном тако.
6 Праворуч від підпису в колі написано: М істо  полковничой печати.
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1693, березня 22. Чернігів. -  
Універсал чернігівського полковника Якова Лизогуба 

значному товаришеві Чернігівського полку Іванові 
Молявщ з підтвердженням грунтів, куплених 

у Любецькій сотні і дозволом осадити слобідку 
переселенцями з-за Дніпра

Ихъ царского пресвітлого величества Войска Запорожскаго полковникъ 
черніговскій Яковъ Лизогубъ.

В с ім т , хто би того потребенъ билъ відати , а особливо пану сотникови 
любецкому и всему тоей сотні войсковому товариству симъ моймъ ознаймуемъ 
писаніемь, ижъ панъ 1ванъ Малявка, значний полку Черніговского товаришъ, 
міючи огмногихъ особъ купленніе себі кгрунта и угодил в сотні Любецкой на 
тракті туда лежачомъ, а именно где оніе кгрунти, і якого урочища лежатмежи 
Левояками и Антоновичами з одной сторони р іч ки  Рудки Левонковский 
кгрунтъ лежит, а з другой сторони річки Антоновский лежиткгрунтъ, которие 
кгрунта, яко куплею набылъ онъ панъ Малявка соб і маючи на оній от про
давцов своій купчие з ратуша Черніговского данние урядовие писания, тако 
просилъ мене онъ же панъ М олявка я тую его куплю моим ему даннимъ 
універсаломт ствердилъ: яко теди я оную его преречоного пана Малявки 
куплю ствержаю, такъ и позволяю людей отколь здалека, албо з-за Днепра, 
албо з-за Десни захож их тамъ ему на его купленних кгрунтах слободу 
осажовати, а если бы хто м іл т  з близкихъ околичнихъ с іл т  туда до его 
слободъ перейти на мешкаяне який человікь того цале не позволяю, и варую 
пи лью, а докладаю тут  и тое -  ижъ если би кому з людей общихъ поблизу 
кгрунтов его мешкаючих, якая хочъ найменш ая м іл а  би діятися в кгрунтахъ 
ихъ кривда, то панъ М олявка повиненъ уступити, а жеби людем не било 
наймеяшой кривди от его кгрунтов, того пил но варую и под неласкою моею 
приказую.

Данъ в Ч ерн ігові марта 22 д., 1693 рокуа.
Вишъ менованний полковникъ черніговскій6.
ЦДІАК України. -  Ф. 57. -  Оп. 1. -  Спр. 6. -  Арк. 1282/1299. Копія.

№ 3 4

а Далі в тексті дописано: Подленной закрепляемт» тако.
0 Праворуч від підпису в колі написано: М істо  печати.
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1693, липня 13. Почеп. -  
Універсал почепівського сотника Наума Ноздрі 
козакам, братам Василеві і Федорові Соловкам 

та Тишкові Дименку про підтвердження за ними грунтів, 
з яких вони, як і раніше, мають давати до скарбу 

по півпуда меду

Наумъ Григориевичъ Ноздря, сотникъ Войска их царского пресветлого 
величества Запорозского почеповскій.

Чиню ведомо симъ моимъ писаниемъ, кому бы о томъ ведати надлежало, 
мяновите атаманов^ куренному Рукавичинскому и всему товариству того 
куреня, такъ теж ъ войтови тамошнему з мужиками околичных селъ, ижъ 
Федоръ и Васка Яковлевичи Соловки, брати роженые, козаки, жители 
Азаровскіе и Тишко Ф едоровичъ Дименокъ ж и тел  С ііто ло вскій  уезду 
Почеповского прозентовали мне листь Петра Рословца, здавна бывшого сотника 
почеповского, данный имъ на грунта Азаровские в уезд^ Почеповскомъ 
найдуючіися, в том же кгрунте Азаровскодгь инвитомскомъ, прозиваемомъ 
кгрунте КотовщишЬ ж ъ працею розробленную. теды и я не нарушаючи листу 
рославцевского и прозбы них вишъпомене/лшх трехъ особах в семь м'ЪсгЬ на 
полстрофы разодрано и очину пилно варую и сурово приказую, абы никто не 
важился бити перешкодою в помене/шомъ к гр у н ті з околичних суседей 
живучих в розних селах, под зарукою вини коп^ста на вряды нашъ, а оны 
Соловки идуще намповинни с поменеяпой отчини на кождой давать до скарбу 
войскового полпуда меду, якъ и с прежде давали, идо для лутшой моци и 
твердости симъ моимъ листомъ ствержаю и до рукъ имъ вышпомененнимъ 
особомъ казалем ъ выдать сей мой ли стъ  с подписом руки моей и с 
притисненіемь печати урядовой.

Писань в Почепові, 13 июля, року 1693-гоа.
Наумъ Ноздря, сотникъ вышъпомененный6.
Свид^телствовали:
С подленнимъ чол полковой канцелярист Григорей Ицков.
ЦДІАК України. -  Ф. 57. -  Оп. 1. -  Спр. 93. -  Арк. 580. Копія.

№ 3 5

“ Далі в тексті дописано: На подлинномь тако.
0 Праворуч від підпису в колі написано: Міісто печати урядовой.
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1693у серпня 10. Старо дуб. -  
Універсал стародубівського полковника 

Михайла Миклашевського мглинському сотникові 
Іванові Романовському на куплені грунти

1хъ царского пресвітлого величества Войска Запорожского полковникъ 
стародубовскій Михайло Миклашевский.

Ознаймуемъ симъ листомъ нашимъ, кому тилко о томь належатиметъ 
відати, особливе пану атаманови мглинскому з товариствомъ и тамошному 
войтови з посполствомъ, ижъ презентовалъ перед намы панъ 1ванъ Романовскій, 
сотникъ мглинскій, купчіе розных особь писма і на грунта в оных выражоние 
іменно, почавши з одной стороны од Воронусы ручаемъ Халимонковскимъ у 
журавинное Болото по Березовий Мостокъ, а од мостка рубежами, копцями, 
полемъ роспрятаннымъ и л ісо м ь  у р ічку  Олшаную; з другой стороны, од 
річки Диводки ровчакомъ і копцями по дорозі Корчицкую, а дорогою у ручай 
Каменцу через Дивовку в болото, од поля Семковского рубежами, копцями 
певними през дорогу Семковскую копцями од Семковъ і од слобожанъ поза 
копоревым Боркамъ у річку Воронусу, которіе в с і кгрунта леж ать поблизу 
хутора его пана Романовского над річкою Воронусею для певнійш аго теды в 
потомний часъ тых купленных и опреділенних кгрунтовъ владінія просилъ 
онъ, панъ Романовскій, нашого полковничого потвержденія, таковому его, пана 
Івана Романовского, сотника мглияского прошенію, иле послушной купли, 
давши мы у себе м істц е , в с і  тые передьречоніе писма купчие, а в оных 
спеціфикованіе купленіе пахарніе і сінокосніе отчинніе з инными угодіямьі 
кгрунта сымъ нашимъ полковничимъ ствержаемъ листомъ, варуючи пилно, 
абы, яко збороняетъ посполитое купчое право, ніхто теперь и в потомній вікт 
с мененнихъ купленных певними знаками, рубежамы, копцами и границами 
опреділенньїхь кгруптахъ жадное не важился чинити крыдди и перепони ему, 
пану Романовскому, и будучим потомком его.

Данъ в Стародубі, августа 10 дня, року 1693а.
Звышъменованный полковник стародубовскій6.

Свидітелствовальї:
Хоружия полковия Григорій Савіцкія
Ротмистръ Федоръ Шеинъ.
С подлинным читалъ каптінариус Федоръ Животков.
Таково подлінное полковпичое иисмо по зисвидітелствованию откомисіи 

по повіренюи удовствующей Анни Григориевны госпожи Турновской принято 
прикащикомъ ей Антонъ Бенедиктовичъ.

ЦДІАК України. -  Ф. 57. -  On. 1 .-С пр. 101.-А рк. 275. Копія.

№ 3 6

а Далі в тексті дописано: В подлинномь подпись такова.
6 Праворуч від підпису в колі написано: М істо  печати.
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1694, червня 11. Стародуб. -  
Універсал стародубівського полковника 
Михайла Миклашевського цехмистрові 

ковальського цеху з наказом чинити складки 
на церковні потреби

Ихъ царского пресвітлого величества Войска Запорозкого полковникъ 
стародубівскій Михайло Миклашевский.

Пану сотникови полковому стародубовскому, атамані з товариствомъ, такъ 
тежъ войтомъ на волости стародубовской зостаючимъ со всіми посполитими 
людми симъ нашимъ ознаймуемъ писаньемъ, ижъ прекладал нам цехмистръ 
ковалскій стародубовскій з товариствомъ своймъ, изявляючи многих бити по 
селах ключа стародубовского ковалювъ, а до жадних ихъ складокъ, яко то на 
церковъ Божию и на йншие, ведлугйхъ потребы бываючие расходи не будучих 
прикладних. Теди мы, уваживши, же есть слушна, абы и оние ковали на волости 
стародубовской зостаючие по селах чинили складку на церковную потребу 
богоугодную, приказуемъ в тымъ, абы з них и найменшой в томъ нихто не чинил 
спреки, лечъ доводячоеся за наказомъ отцехмистра каждый свое до складки 
цеховой дал, а хто бы в томъ оказался бити спречнимъ, таково го перед насъ, 
полковника, ставити приказуемъ.

Данъ з Стародубова, июня 11 д., року тисяча ш естсотъ девятдесятъ 
четвертомъ.

Звышменованный полковникъ стародубовскій.
7начковий товаришъ Парфен Дементиев.
Свидетелствовалъ подполковникъ Крутглимовъ
Свидетелствовалъ бунчуковий товаришъ Іван Бороздна
Свидетелствовалъ х оружий полковий Григорий Савицкий.
ЦДІАК України. -  Ф. 57. -  Оп. 1. -  Спр. 7 1 .-  Арк. 51. Копія.

№ 3 7

№ 3 8
1694, жовтня 17. Стародуб. -  

Універсал стародубівського полковника 
Михайла Миклашевського мглинському сотникові 

Іванові Романовському з підтвердженням куплених ним 
грунтів і осадження на них поселенців

1хъ царского пресвітлого величества Войска Запорожского полковникъ 
стародубовскій Михайло Миклашевскій

Пану обозному судій, асаулом полковим и всему старшому і меншому полку 
моего товариству особливе пану атаманови мглинскому з товариствомъ, а 
войтови тамошнему з посполитими людми сим нашим ознаймуем писанем, и ж

575



презентуючи нам панъ Иван Романовский, сотникъ мглинскій, розних людій 
купчіе писма даяніе себ і на кгрунта в оных выраженью подо Мглином над 
речкою Воронусою на другой стороні от хутора своего поблизу в певнымъ 
ограниченю лежачіе: в тим просил насъ о тое абы за відомомт и позволешемъ 
нашимъ полковничим м огл і на тых своихъ купленных кгрунтах ку вспартю 
своему господарскому скилка человека осадити. Прето принявши мы, и давши 
у себе его пана сотника прозбы, а иле слушной місце до того теж і на услуги его 
войсковие взыраючи, позволяемъ ему на тыхъ купленных кгрунтах, яко 
непеннихъ і людей на преречономъ посадити місцу, о яковой відаючи воли 
нашой, абы нихто теперъ, і в потомніе часи жадное не важился ему, пану 
сотнику, в тих куплеяних кгрунтахъ і на оних засЪлимъ людям чинити кривди 
и перенагабаня. Ту деж варуемъ абы і оттихъ людей жадная никому в поміж- 
нихъ кгрунтахъ не д іялася кривда.

Писая в Стародубові месяца октоврія 17дня, року 1694а.
Звишменованній полковникъ стародубовскій6.
Свидітелствовали:
Хоружий полковой Григорій Савіцкий
Ротмистр Федор Шеинъ
С подлинним читалъ каптінариус Федоръ Животковъ.
Таково подлинное полковничое писмо по засвидителствованію откомисіи 

по повіренню удовствующей Анни Григориевни Турковской принявши при- 
кащикомей Антономъ Бенедиктовичемъ.

ЦДІАК України. -  Ф. 57. -  Оп. 1. -  Спр. 101. -  Арк. 276. Копія.

№ 3 9
1695, лютого 18. Стародуб. -  

Універсал стародубівського полковника 
Михайла Миклашевського лотоківському священикові 

Іоану Пригарі на греблю на Медведівському грунті

1хъ царского пресвітлого величества Войска Запорожского полковникъ 
стародубовскій Михайло Миклашевскій.

Всему старшому и меншому полку моего товариству, особливе пану 
сотникови полковому стародубовскому, атаманови городовому, такожь войтови 
з майстратом симъ нашим ознаймуемъ писапіем, ижъ честний отецъ 1оанъ 
Пригара, священникъ Лотоковскій, углядівши себі займище въ кгрунті Медве- 
довском о г  Лотаковъ неподаль на р іч ц і  Л еш м і у старого селища Медвед
ковского, просилъ нашого полковничого на занятя тамъ гребелки позволеня. 
Теды мы, не огмовивши им духовного человіка прозбі, а меновите на Поліском 
пограничью убого мешкаючого, позволяемъ ему на преречономъ місцу до 
далшой воли реиментарской занята греблю и на ней построите з промежности

а Далі в тексті дописано: В подліннол/ подпись такова.
6 Праворуч від підпису в колі написано: Место печати.
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своей млынъ къ вспартю своему домашнему, відаючи теды о таковой волі нашей, 
абы нихто ему честному отцу Іоану въ томъ займаню гребли не важился 
найменшой чинити кривды и перенагабаня, о тое варуемъ симъ нашим писанемъ.

Данъ з Стародубова, февруарія 18 д., року 1695.
И тое докладаєм, жебы никому не было отзанятя тоей гребли перешкодыа.
Звишменованный полковникъ стародубовскій6.
Свидетелствовал
С подленнимъ читал канцеляристъ Григорій Ицков.
Таковъ подленной универсал по засвидітелствованію  откомисій при- 

нялъ и росписался обритаючися у д іл т  Малоросійской коллегіи Афанасій 
Лишкевич.

ЦДІАК України. -  Ф. 57. -  Оп. 1. -  Спр. 122. -  Арк. 166. Копія.

№ 4 0
1695, грудня 19. Чернігів. -  

Універсал чернігівського полковника Якова Лизогуба
військовому товаришеві Іванові Шираю на чотирьох чоловік 

до услуг військових “годних”

1хъ царского пресвітлого величества Войска Запорожского черніговскій 
полковникъ Яковъ Лизогубъ.

Пану сотникови Роіскому, атаманови Голубицкому, войтови тамошному, и 
всЪмъ, хто би того потребенъ быль відати, ознаймую, иж пустилем Іванови 
Шаршаю, яко згодному до услугъ войсковихъ товаришови чотирох челов Ьковъ, 
іменно Івана, Омелка, Василя и Прокопа на кгрунті его отцевском сидячих, абы 
онъ без перешкоди жадное от кого колвекъ оними влад ілт варую, а оны также 
людці належитую повинности послушенство, жебы ему отдавали приказую.

Данъ в Ч ерн ігові, м ісяця декавъра 19, 1695 року.
Звишъменованный полковъникъ черніговскій.
ЦДІАК України. -  Ф. 5 1 .-  Оп. 3. -  Спр. 2893. -  Арк. 4. Копія.

№ 41
1696, лютого 28. Стародуб. -  

Універсал стародубівського полковника 
Михайла Миклашевського стародубівському полковому 

хорунжому з підтвердженням наданих 
і куплених маетностей

Его царского пресвітлого величества Войска Запорожского, полковникъ 
стародубовскій Михайло Миклашевскій.

а Далі в тексті дописано: На подліннол/ подпись.
6 Праворуч нижче підпису в колі написано: М істо  печати.
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Зрозум івш и мы с певного донесення, ижъ село Кривоносовка уезду 
Новгородского за досить доволствуючи грунтами жадного не имітиметь 
понести утішеніе, а поневажъ в томъ же положенню, панъ Иванъ Юркевичъ, 
хоружий нашъ полковий стародубівскій м іеть  себі куплею от покойного тестя 
своего наданніе и к томуа и своимъ промисломъ прикупленніе поля, дуброви, 
сін ож атьі и млинокъ поблизу мененного села стоячій, просилъ нашого 
полковничого на тое позволения, чтобы ему, пану хоружому, волно было для 
вспартя дом ові своему в потомніе часи и д іт я м ь  его ж ъ, а вишписанними 
грунтами, а меновите урочищи озеро на их: в его ж ъ сінож ати и л іску прилег
лого, такъ же в урочищи Старчику и в конці гр еб л і по обоихъ сторонах 
дороги. Для гаченя оной волного березняку закопаты. Прето мы, респектуючи 
на его знатніе у Войску Запорож ском  заслуги , и впредъ до тих же 
заохочиваючи, тому его прошенію не отмовляемъ, якую волю нашу всякъ зъ 
старшины новгородской знаючи, а особливе зъ жителей вышереченного села 
абы ему въ гомъ препятствія чинить не важился варуемъ.

Данъ в Стародубові. февраля 28, 1696 году* 6.
Звишменованний полковникъ стародубовскій, рукою власною.
ЦДІАК України. -  Ф. 57. -  Оп. 1. -  Спр. 140. -  Арк. 398. Копія.

№ 4 2
1696, березня 21. Почеп. -

Універсал почепівського сотника Гната Григоровича 
Вольського значному козакові Почепівської сотні 

з підтвердженням купленого грунту в селі Ілюшині

Его царского п р есвітлого  величества Войска Запорозкого, сотникъ 
почеповскій Игнатъ Григоровичъ Волскій.

Якъ и звiщ aлъ намъ Ярмола Ивановичъ Новикъ, козакъ значній сотні 
нашой Почеповской и житель села Иллюшина, же міючи барзо оскудность 
великую в полю пахатпомъ, а в служ бі военой всегда не услухается и для того 
в человіка тяглого в Семена Подсадного, в ж ен і его Марій купилъ дві чвертки 
безъ третие чости у волоки паш ні поля пахотного з покосомъ из засівомт, з 
пляцомъ и з будинкомъ всимъ за копъ двядцатъ пять грошей; з позволения 
урядового нашого такъ мы урядъ по прозбі его, Новикового, и вважаючи на 
услуги его любо и не належало тяглой пашні под козака заводити, глядя на 
оскудность его было служ ить с чого позволили, купивши вічне, владіти 
кгрунту тымъ и продатъ и даровать моцъ маетъ, подлугъ права купчого, где от 
сего часу войтові мескому и волосному миколскому приказуемъ, абы жадною 
мірою  не важились задавать ему, Новику, о кгрунті лежачомъ в мененномъ 
сел і Илюшині жадной трудности и дотяглости и сердюковъ не потягать его,

а “И к тому” написано двічі.
6 Далі в тексті дописано: На подлЪнномъ подписался тако.
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що для иноверное ги сей листь з подписомъ руки и з притиснениемъ печати 
велилисмо видати в року 1696, марта 21а.

Звишьменованний сотникь почеповскій, рукою власною6.
Сви д ете л ствова л и:
С подленого чолъ вахмистр Антонъ Чигиринский.
ЦДІАК України. -  Ф. 57. -  Оп. 1. -  Спр. 89. -  Арк. 170. Копія.

№ 4 3
1696, грудня 15. Стародуб. -  

Універсал стародубівського полковника 
Михайла Миклашевського про купівлю у  колишнього 

шептаківського сотника млина, що на річці Смяч і 
подарування його синові осавула Ломиковського

Его царского пресвітлого величества Войска Запорозкого полковникъ 
стародубовский Михайло Миклашевский.

Всімь, кому тилко о томь відати належатиме г, тепер и в часы потомньїі 
симь моимь чиню извістно писанем ь: ижъ набывши я собі купчымъ, явнымъ 
и яснымъ правомъ в пана Ларка Тимофіевича, сотника бывшого шептаковского, 
млыяь о двох колах  на р е ц і С м я ч і, нижей села М ам іку н а, в клю чу 
Новгородскомъ власнимъ его п родавц і кош томъ працою и накладомъ 
построенными даровалемъ оный млинъ якъ купленъ ж адноі части на себе не 
выймуючы, милымъ пп. сином его милости пана Іоанна Ломиковского, асаула 
Войска его царского пресвітлого величества Запорозкого енералного з такымь 
докладомъ, якъ в купчых звикло писатися правахъ: ижъ волно тымъ млыномь 
предречонымъ чинодгь его милости и потомкомъ их спокойне вл ад іти  и 
пожитковати, то ест, кому колвекъ продаты, даты, дароваты з кимъ и заменяты 
и на який х о т іт и  своя власный пож ытокъ оборочаты [ . . . ] в вливаючы то 
поступкомвечыстого зреченя [...] на тотъ млынъ служачые м ні при д ар і на 
[...] не, вручивши. Яко вірньїми часы себе само [...] лую малжонку и потомковъ 
моих вьід ід ьіч  [...] и цале отдалылемъ. Так тое на писмі к [...] спорядиты з 
подписомъ руки м оеі и прытыснеяем печаты полковничое.

Далемь потомкомъ его милости пана асаула енералного.
Писанъ в Стародубови, 15 декаврыя, 1696 року.
7вишменова/шый полковникъ стародубовский.
На арк 126 зв.\ Привовічной даровизни на млия Момікинский на рец і 

Смячи нижей Новгородка стоячий. 1696 року.
ІР НБУВ. -  Ф. I, 50583 (Лаз. 4. -  №. 39. -  Арк. 125-126.). Оригінал. Пошкоджений.

а Далі в т ек ст і дописано: В подлинной подпись тако.
0 Праворуч нижче підпису в колі написано: Вместо печати. 
в Тут і далі текст пошкоджений -  вирвана права частина аркуша.
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№ 4 4
1696, грудня 17. Табір над Берестовцем. -  

Універсал стародубівського полковника Михайла 
Миклашевського про відбування стахорськими 

і блистовськими тяглими людьми повинностей знатному 
товаришеві Стародубівського полку Андрієві Андрієвичу

Его царского пресвітлого величества Войска Запорозского полковникъ 
стародубовский Михайло Миклашевский.

Вам, стахорскому і блистовскому войтам, зо всіми т іх т  селъ тяглими 
людми ознаймуемъ, іж ь ясневелможній добродій его милость панъ гетманъ, 
респектуючи ласкаве на пана Андрея Андреевича, знатного нашего полку 
товариш а, злец іль нам, абисмо васъ о огдаваню ему, пану Андрею, належитого 
послуш енства нашимъ полковничимъ обослали п ісм о м ь, теди ми указ 
реиментарскій ісполняючи вамъ, поменутимъ стахорским і блистовскимъ 
тяглимъ людемъ, приказуемъ, абисте вы якъ прежними часи свого отбивати 
повинность, такъ і теперъ, подлуг давнего постановленія, пану Андрею 
Андреевичу всякое во всемъ обиклое отдавали послушенство до далнейшой 
вол і і ласки само го ясневелможного добродія его милости пана гетмана, якая 
тяглостаби ему, пану Андрею от васъ без спреки і жадного противенства била 
отдавана вамъ, стахарскому і блистовскому войтамъ под виною до скарбу 
войскового не отпустного талерей ста, повторое приказуемъ.

Данъ в Таборі, августа 8-го д., 1796а року, под Берестовцем6.
Звипгыменований полковникъ стародубовскій.
ЦДІАК України. -  Ф. 57. -  Оп. 1. -  Спр. 140. -  Арк. 57. Копія.

№ 4 5
1697, січня 26. Козелець. -  

Універсал київського полковника 
Костянтина Мокієвського олишівському сотникові 

Леонтію Шрамченку про підтвердження купчої на дві 
заставки побудовані на річці Остер на Киселівській греблі

Его царского пресвітлого величества Войска Запорозкого кіевский полков
никъ Константан Мокіевский.

Відомо чиним симъ нашимъ писапнемъ всЬмъ, кому колвекъ о томъ відати 
належ ит, иж ъ будучи у насъ панъ Леонтий Ш рамченко Олишевския, 
презентовал намъ свою купчую, на клітку з двома заставъками, построенную на 
реці О стрі на греблі Киселювской за сумму певнимъ числомъ купленную за 
золотих пятсоту Потапа и 1лыи Дапиленковъ, а мелниковъ Киселювских зъ

а Так у тексті. Має бути 1696.
° Далі в тексті дописано: Вт> подленном'ь при пенати подпис ь гаковт.
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таким док лад омъ: ежели бъ еще кто мЪлъ на то и же греблі кола поновляти и 
прибавляти, то й ему, пану сотников'Ь Олишевскому, волно будет, теды и мы тую 
ж его пана, сотника, купчую зъ подписомъ руки и з притисненемъ нашой 
полковой печати зътвержаючи, варуемъ, абы ему н'Ъхто в томъ жадной и 
найменшо// не важился чинити перешкоды.

Писан в Козелцю, 26 гепваря, року 1697.
7вишъменованний полковник киевский рукою.
На арк. 123 зв.\ Ун'Ъверсалъ полковника киевского, виданний на греблю 

Киселювецкую.
ІР НБУВ. -  Ф. I, 50508 (Лаз. 3. -  Арк. 122-123). Оригінал.

№46
1697, червня 3. Табір під Сенчою. -  

Наказ лубенського полковника Леонтія Свічки 
городиському сотникові Андрієві Петровському 

на річну горілчану, тютюнову і дьогтьову оренду
Его царского прес[вЬтлого] величества Войска Запорозкого полковникъ 

лубенский Леонтий Свічка.
Вамъ, атаманов^ ждановскому з товарисгвомъ и войтови з посполитими 

людми, ознаймуемъ, ижъ якъ воля на том есть рейментарская, же державци 
всюда держать в арендіз своей маетности, такъ и в селЪ вашом Жданах на мЪстцЪ 
отцевскому пану Андрею Петрувскому, сотников^ городискому, позволилисмо 
на сей рокъ настоящий гор ілку  держати в арепд Ь и тютюнъ и деготь без 
жадной от васъ перешкоды; а на заведене тих арепдових шинков ему ж, пану 
сотников'Ь городискому, сее писмо видавши, абы без жадной перепоны вашой 
тотъ шинкъ давав ься, пилно варуемъ и приказуєм вамъ.

Данъ вТаборЬ под Сенчою, июня 3, 1697 року.
Вышменованый полковник лубенский.
А и гроши уже тут панъ сотникъ отдавав за тое село до скарбу войскового 

(другимъ почеркомъ) всЬ ЗОЛОТИХ пятдесят.
Стороженки. Фамильный архив. -  Т. VII. -  №. 636. -С. 89-90.

№47
1697, вересня 5. Стародуб. -  

Універсал стародубівського полковника 
Михайла Миклашевського мглинському сотникові 

Івану Романовському з дозволом під селом Високим 
на річці Тезні насипати греблю, збудувати млин 

і біля нього поселити кілька людей

Его царского пресвітлого величества Войска Запорозского полковникъ 
стародубовскій Михайло Миклашевскій.
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Всему старшому и меншому полку Стародубовского товариству, особливе 
пану обозному, судій, асауломъ и всім  города Мглина зъ атаманомъ городовимъ 
и войтомъ, тамошнимъ людямъ, симъ нашимъ полковничим знаймуемъ 
писанемъ, ижъ по прошеній пана Ивана Романовского сотника мглинского 
респектомъ его значних и уставичних в Войску Запорозском ъ услугъ 
позволилисмо моему пану Ивану Романовскому под селомъ Високимъ на сыромъ 
корені на містцу непенном ново построите греблю и уфундовати на реці Тезні 
млинъ, а там же чоловіка сколко посадити людей, на що ему пану Ивану 
Романовскому, сотникови мглинскому сей нангъ полковничій далисмо фундушъ 
до во л і и ласки самого ясневелможного добродія его милости пана гетмана.

Д аяв Стародуби, року 1697, месяца сентемвра 5 дняа.
Звышменованпый полковникъ стародубовскій* 6 *.
Свидетелствовал.
С подлиннимъ читал полковой канцелярист Григорій Ицковъ
Таковъ подлинный универсалъ по засвидітелствованию откомиссій принял 

значний войс[ковий] товаришъ Яковъ Игнатовичъ.
ЦДІАК України. -  Ф. 57. -  Оп. 1. -  Спр. 105. -  Арк. 317. Копія.

№ 4 8
1697, вересня 7. Чернігів. -  

Універсал чернігівського полковника Якова Лизогуба 
знатному полковому товаришеві Михайлові Яциничу 

на село Суличівку

Великихъ государей наших ихъ царского пресвітлого величества Войска 
Запорожского полковникъ черніговский Яковъ Кондратовичъ Лизогубъ.

Всей старшині полку моего, а особливе пану сотникові белоускому, кому 
о томъ відати належить, ознаймую, ижъ за обняття полковничого уряду моего 
панъ Михайло Яциничъ, знатній полковой товариш ъ от  давнихъ панов 
полковниковъ тутойших антецесоровъ мойхъ наданніе ему на село Суличовку 
презентовалъ м ні універсали которіе респектомъ еще отцовских прислугъ в 
Войску Запорозского и его, ижъ самого виражанню того села Суличевки 
належит ему до которых стоючихся и я у н ів е р са л о в і поневажъ его пана 
Михайла Яцинича значніе су т у войску прислуги, абы тимъ же селомъ 
Суличовкою влад ілт и в спокойне безъ жадной трудности заживалъ, позволяю 
и симъ же листодгь, ствержаючи войтові тамошнему и веЬмъ людемъ тяглимъ, 
аби подданской зъмолости вшелякую повинность без жадного спротивенства и 
послушенства, яко своему державци отдавали, пилно и сурово приказую.

Данъ з Чернігова, д. 7 септеврія, 1697 року8.

а Далі в тексті дописано: На подлінномь подпис* тако.
6 Праворуч перед підписом у колі написано: М істо  пенати.
в Далі в тексті дописано: В подленномт подпис тако.
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Ихъ же царского пресвітлого величества вишъименованний черніговскій 
полковникъа.

ЦДІАК України. -  Ф. 57. -  Оп. 1. -  Спр. 2. -  Арк. 572 зв. Копія.

№ 4 9
1697, листопада 19. -

Чернігів. З  універсалу чернігівського полковника 
Якова Лизогуба значному товаришеві Михайлові Яциничу, 

про відбування послушенства як своєму державцеві

[...]* б В с ім  прошлого л іт а  новоуписанимъ козакамъ в с е л і Суличовці 
зостаючимъ пилно и сурово под каранемъ приказую, абисте яко и прежде тягло 
належитую повинность и вшелякое послушенство державну того села отдавали, 
такъ и теперь посполу з мужами н іч его  прежнего не уменшаючи пану 
Михайлові Яциничові, значному товаришеві полковому, яко державці того 
вашего села, в якое тягло належитое послушенство без жадной спреки и отмови 
отдавали, а если би якій м іл ь  бити спречній таковій, заразь аби перед нась 
становился, яко и то новоуписние козаки Сила, Исай, Симонь, Грабарченко, аби 
конечно належитую повинность реченному поссесорові своєму пану Михайлові 
Яциничові отдали по десяте кождому спречному под немилостивимь неласки 
моей приказую караннем.

Писань в Ч ернігові, року 1697, місяца ноеврія 19 дв.
Яковь Лизогубъ, полковникъ Войска их царского пресвітлого величества 

Запорожского черніговскийг.
ЦДІАК України. -  Ф. 57. -  Оп. 1. -  Спр. 2. -  Арк. 520. Копія, без початку.

№ 5 0
1697, листопада 25. Пирятин. -  

Універсал лубенського полковника Леонтія Свічки 
зятеві Кулябки Василеві Левченку на зайняття хутора 

і сіножаті Вершини і Бурумлі

Его царского пресвітлого величества Войска Запорозкого полковникъ 
лубенский Леонтий Свічка.

Пану со тн и к о ві лукомскому, атаманови горошинскому зо в [с ім и ] 
тамошними людми доброго здоровя зичачи, ознаймуемь, і ж  п[ре]зентоваль 
намь пань Василь Левченко, зять Кулябчинь писм[о] огстаршини горошинской 
з доброй в о л і данное на обняте ху[то]ра и сін ож ате Вершини, Бурум лі от

а Після підпису праворуч у колі написано: печат полковая.
6 Початок втрачений.
в Далі в тсскті дописано: В подлинномь подпись таковь.
1 Після підпсиу праворуч у колі написано: М істо  печати полковой.
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крайнего л'Ьса, яко в м[е]ненномъ писмЪ от горошинцовъ данного ему, 
виражаетъ и проси[т] насъ, полковника, онъ же п. Василь о ствержене того 
писма. Теды мы тую прозбу от себе принявши за слушную, ствержаемъ, и яко 
люде горошинский доброволне позволили ему, п. Василю, тую Бурумку обнята, 
такъ и ми, не пречачи, о вшемъ, позволяемъ тимъ мТсцемъ владТтъ ему, яко 
хотя и к своему пожиткові, однакъ и тое докладаемъ, аби в томъ уживаню того 
кгрунту не мТвъ ни от кого ниякой перепони, тутъ же презентовал онъ же п. 
Василь Левченко запись ему даний от тестя своего небожчика Ивана Кулябки 
на лТски ему: лекгований три -  два по[д] Мохначемъ, а третого в Подертного 
стоячий, який Романъ, шинкаръ, небожчику Ивану КулябцТ за довги правним 
способомъ подавъ в поссесію, яко в вишъ помянутомъ записЬ виражаетъ, а 
потомъ знову другимъ людямъ Мартину Редки и Паску не мнТ потай онъ же 
Романъ, продавши, и самъ не вТдаетъ, где повіявся, теди мы симъ лудемъ 
горошинскимъ мененимъ, другимъ купцамъ тихъ лТсковъ, приказалисмо своего 
заводцу искати, именно Романа и на немъ своего платежу поисковати, а лЬски, 
ведълугъ першого, небожчику Ивану К у л я б к і запису данного, а тепер 
поленгацти п. Василю спадаючого, заховуемъ бути при ему ж ъ п. Василю 
Левченку вічисте варуючи того аби уже тий люде на своемъ заводці своей 
утрати доходили, а до лісков не интересовалися.

Данъ в Перятині, ноеврия 25, року 1697а.
Вишъменованний полковникъ лубенский6.
На березі аркуша вертикально написано: А тое докладаемъ жителЬ 

горошинці Редка и Немна очевисто з Василемъ передъ насъ старшиною тое 
поведали, же купили тий л іск и  у Романа, потому уже кгди небожчику 
Кулябці тотъ Романъ отдал за довги.

1767 году, априля 11 д[ня] таковъ подлинний универсал приняла и 
росписался вм есто  Марій Ивановни Ф едоровой Диаковской мужъ ея, 
бунчуковий товаришъ Федоръ Диаковский подписался.

ІР НБУВ. -  Ф. I, 51009 (Лаз. 7. -  Арк. 87). Копія.

№ 5 1
1698, квітня 14. Старо дуб. -  

Універсал стародубівського полковника 
Михайла Миклашевського дозорцеві Івану Асакаі 

з підтвердженням купівлі млина в погарського 
міщанина Василя Федоровича

1хъ царского пресвітлого величества Войска Запорозкого полковникъ 
стародубовский Михайло Миклашевскій.

Всему старшому і меншому полку моего товариству, а особливе пану 
сотниковы погарскому, атаманови городовому і войтови тамошнему і кому тилко

а У рукопису дописано: В подлЬнной тако.
6 Нижче підпису праворуч написано: МЬсто печати.
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о том видати належатимете, симъ моимъ ознаймую писанемъ, іжь панъ 1ванъ 
Асакаи, дозорца добръ панскых ясновелможного добродія его милости пана 
гетмана презентовалъ м ні купчое писане урядовие данное си бі от  Василія 
Федоровича міщаньша и котляря погарского, на млылсвой власный ему, пану 
Івану, доброволне зависних і проданных зо всіми і к нему приналежитостями, 
якъ в том купчом виражено писаню, а сътоячой тот млынъ на речці Стечні в 
едномъ к ол і мучном, а другом валютном з дворомъ, пахатними і сінокосними 
кгрунтами в поперечномъ лежачими і всіми до него угодями приклюш аючими 
в том то купчом праві написанними, яко теды онъ, панъ 1ванъ Григориевичъ 
Асакаи, презентуючи тую купчую, просилъ мене о призвоитое подтвержене. 
Такъ м іти  хочу і приказую, абы ему, пану Івану, во в с ім  з того млина 
приходящих користях розмірових і ступних также і в кгрунтах наименшое 
ніхто не важился бути перешкодою і принагабанемъ.

Писанъ в Стародубовы, 14 априля, 1698 року3.
Звишьменованій полковникъ стародубовскій рукою6.
Свидетелствовалъ.
С подленним чол  полковий канцелярист Григория Ицков.
Таковъ подлінній універсалт по засвидетелствовании комисій принялъ и 

росписался войсковий товаришъ Алексій Сулима.
ЦДІАК України. -  Ф. 57. -  Оп. 1. -  Спр. 137. -  Арк. 589. Копія.

№ 5 2
Не раніше 1698, травня 5. Чернігів. -  

Універсал чернігівського полковника Єфима Лизогуба 
стрілецькому отаманові Сидорові Моцару 

про підтвердження стрілецьких вільностей

Его царского пресвітлого величества [Войска] Запорожского полковникъ 
черніговский Евфимъ Лизогубъ.

Ознаймуемъ симъ нашимъ писанемъ кождому, кому бы колвекъ того 
відати нал[е]жало, \жъ презентовалъ намъ поважние писма аятецессоровъ 
наших Сщоръ Моцаръ, атаман стрелецкий так же і милого родіча нашого 
прикладал ун іверсалу  же у нареченное атаманство данихъ і просилъ насъ, 
абысто якіе наше оному росказали видати писане погверж ателное, теді 
стосуючися до уваги и ухвали антецессоров нашихъ заховуемъ реченого 
Моцара пры той ж е волности стрелецкой с товариствомъ іменно сорока 
человіками тут же пилно того м іти  хочемъ і приказуемъ, абы в томъ 1хъ 
ловленю зв ір у  нихто такъ з козаковъ, яко посполитихъ людей в пущі не 
важился и рыемимъ способомъ чинити ї найменшой перешкоди. Кдї ж ъ онїе 
стрелци такъ намъ, яко далеко б ар зій  ясневелможному добродіеви  ей

а Далі в тескті дописано: В подленой подпист.
6 Праворуч після підпису в колі написано: М істо  пенати.
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милости пану гетману не шимъ тимо зверомъ с тихъ пущъ выгоду повіяни 
чїнить, а и тое докладаемъ абы імь, стрелцамъ, коли они за тимъ стрелецкимъ 
промисломъ в пущу поядутъ всюда, по селамъ давано звичаяное живности і 
подводъ под зв ір т  і потребу.

Данъ в Чернігові, мая 5, 169, рокуа.
Звишъменований полковник черниговский Евфимъ Лизогубъ.
ЦДІАК України. -  Ф. 57. -  Оп. 3. -  Спр. 10058. -  Арк. 79-79 зв. Копія.

№ 5 3
1698, жовтня 17. Стародуб. -  

Універсал стародубівського полковника 
Михайла Миклашевського значним товаришам братам 
Гаврилові та Леону Біличенкам з дозволом побудувати 

млин-вишняк у  селі Стригів

Его царского пресвітлого величества Войска Запорожского полковник 
стародубовский Михайло Миклашевскій.

Всему старшому и меншому полку моего товариству, а особливе пану 
сотникові почеповскому, атаманові городовому и войтовы тамошнему зо всіми 
посполитими людми симъ нашим ознаймуемъ писмомъ, ижъ Гаврило и Леонъ 
Івановичь Біличенки рожоньїі браты, товариство почеповское, міючи отчимъ 
правомъ набитую Колотовку на ричци Рагозні в самомъ сел і Стриготь, просили 
о мое полковничое позволене ново в том же сел і Стригові на ти же стороны 
греблі побудуваты ку вспартю господарства своего млинокъ-вешнякъ, прею 
ихъ уставичніе войсковие услуги симъ нашим полковничим фундутовимъ 
писмомъ на Старой гр еб л і в с е л і  С тригові св о ім т  власним коштомъ без 
жадной людзкой кривды ново построити млинокъ-веснякъ имъ, ГаврилТ и 
Леону Біличенкам^ товариству войсковому позволяемъ до воли, ласки самого 
ясневелможного добродія его милости пана гетмана.

Писанъ в Стародубові, октовра 17д., 1698* 6.
Звьішменованній полковникъ стародубівскій.
Свидетелствали
Съ подлинномъ читал вахмистр Дмитрей Шеинъ.
ЦДІАК України. -  Ф. 57. -  Оп. 1. -  Спр. 92. -  Арк. 131. Копія.

а Так у тексті, далі дописано: В подленомъ тако.
6 Далі в тексті дописано: На подлінной подпись тако.
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1698, жовтня 25. Старо дуб. -  
Універсал стародубівського полковника 
Михайла Миклашевського пресвітеру 

Святопокровської церкви Л ук3янові Захаревичу 
з дозволом зайняти ставок і побудувати вишняк

Его царского пресвітлого величества Войска Запорожского полковникъ 
стародубовскій Михайло Миклашевскій.

Пану сотникові почеповскому, атаманові городовому з товариством, а 
войтові тамошнему з посполитими людми, симъ нашим ознаймуемъ писанемъ, 
ижъ честний отецъ Лукянъ Захаревичъ, презвитер церкви свято Покровской 
Алексіевской уезду вашего Почеповского, супликовалъ до насъ и просилъ, 
абысмо позволили ему в се л і Алексіевску на зниминці когдасъ давномъ на 
болотці текучомъ з л іск а , прозиваемого Чорнимъ, занята ставокъ, а если 
будетъ мощно и вешнячокъ построити, до якоясвоей прозбы онъ честный огецъ 
Лукянъ же милъ з уряду вашой по со б і причины и парохіяхь своихъ. Теды мы 
на таковую прозбу, а барзій на его священническую молитву святую взираючи, 
а до того по зезнаню громада Алексіевской, ижъ никому о тто го  ставку не 
діется и не будет діятися кривди, позволяемъ до далшой воли и ласки самого 
ясневелможнсго добродія его милости пана гетмана ему, честному отцу 
Лукяну Захаревичу, на предреченномъ містцу в сел і Алексіевску на болотці 
з ліска, прозиваемого Чорный, текучого на Закличищи, давним занята ставокъ 
для своей потребы, а для селянъ пенки мочення, где и вешнячокъ ку вспартю 
своему домашнему, онъ честній отоцъ Лукянъ построити можетъ, відаючи теды 
отаковомъ позволеній нашомъ, абы ему, честному отцу Лукяну на преречопомъ 
містцу, гакъ в заняттю ставка, яко и построению вешнячка и в отбираню з него 
якихъ же колвекъ убогихъ пожитковъ: нихто з старшинъ и посполитихъ людей 
не важился чинити кривды и перенагабаня міти хочемъ и симъ нашимъ варуемъ 
писашемъ.

Данъ в Стародубі, октоврія 25, року 1698а.
Звишъменованний полковникъ стародубовскій.
Свидете лствова л ы
Корнетъ Иван Ващинский
С подленнимъ чол полковой канцелярист Григорий Ицков
Таковую подлинною крипость о засвидітелствованіи в комисій принялъ 

священник Павелъ Киселевичъ.
ЦДІАК України. -  Ф. 57. -  Оп. 1. -  Спр. 86. -  Арк. 168. Копія.

№ 5 4

а Далі в тексті дописано: В подлинном подписъ.
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№ 5 5
1699, березня 20. Старо дуб. -  

Універсал стародубівського полковника 
Михайла Миклашевського про підтвердження прав 

громади слободи Будище Бердишевських 
на користування своїми грунтами

Его царского пресвітлого величества Войска Запорожского полковникъ 
стародубовския Михайло Миклашевския.

Всему старшому і меншому полку моего товариству, особливе урядови 
мглинскому и в с ім ь  ж и телем ъ тамош нимъ ознаймую симъ моймъ 
полковничимъ писашемъ, что громада слободи Будищъ Бердишевскихъ 
маетности пана Ивана Романовского, сотника мглинского, на прежніе 
антецессоровъ нашихъ полковничие листы, которие имъ, будищанамъ, 
надаваному волному на слободі збираню ся, просили нашего подтвержденія, 
яко теди в преж ніх полковничихъ писмахъ позволено имъ, слобожанамъ 
бердишевскимъ, пашні и пож ні ку своему вічному уживаню от річки Дівовки 
к лесу Осову, оттоль в Каменку, а з Каменки у Важковку. Такъ же в жарицкіе 
болота, з жарицких болот в Красной Бор, а з того бору в л іс ь  Градки, у 
Суданскій Ручай. Зновъ у Яловую Дубровку, а з той Дубровки в Березовой 
Мостокъ и в Ж урмінскіе Болота розводить и розробляттакъ поневажъ то без 
жадного околичнимъ селамъ д ія тся  ущербу, симъ нашимъ полковничимъ 
ствержаемъ листомъ пилно всякому противному, варуючи аби они жителі 
слободи Бердишевского в грунтахъ свойхъ н і от кого наименшой не дознавали 
шкоди, яко въ кгрунтахъ своею працею давно розробленнихъ.

Данъ в Стародуби, марта 20, 1699 году а от ихъ, слобожанъ, старшимъ 
селамъ не в чомъ в околичности не било перешкоди.

Звишъменованний полковникъ стародубовския*.
Свидетелствовалы:
Хоружия полковий Григорій Савіцкій
Ротмистръ Федоръ Шеинъ.
С подлинним читал каптінариус Федоръ Житковъ.
Таково подлинное полковничое писмо по засвидітелствованию откомисий 

по повіренію удовствовавшей Анни Григоріевни госпожиТурковскояпринялъ 
прикащикъ ей Антонъ Бенедиктович.

ЦДІАК України. -  Ф. 57. -  Оп. 1. -  Спр. 104. -  Арк. 160. Копія.

а Праворуч від підпису в колі написано: М істо  печати.
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1699у травня 8. Чернігів. -
Універсал чернігівського полковника Єфима Лизогуба 

значковим товаришам братам Климові і Якову Бакуринським 
на право володіти людьми, що поселилися на їхніх грунтах

Его царского пресвітлого величества Войска Запорожского полковникъ 
черниговскїй Ефимъ Лизогубъ.

Всей полку нашего старшині и черні и кождому, кому бы колвекъ о томъ 
відати надлежало, симъ нашимъ ознаймуемъ писагпемъ оказовали намъ Климъ 
йЯковъ, пани Бакуринскіе, товариство значковое полковое высоце поважній 
ясне велможного добродія его милости пана гетмана универсалъ, которимъ 
позволено и надано имъ панамъ Бакуринскимъ владіти обоими в сел і Ріпкахь 
частин людми, якіе на ихъ власнихъ праотчистихъ кгрунтахъ сидять, за чимъ 
яко просили оны пани Бакуринскіе и наш его полковничого еще с е б і  
подтвержателного листу. Такъ мы, стосуючися до зверенійше вол і самого ясне 
велможного его милости пана гетмана позволяемъ имъ панамъ Бакуринскимъ 
владіти на грунтахъ ихъ жиючими людми, дабы въ томъ владіню никто имъ, 
панамъ Бакуринскимъ, жадное не важился чинити трудности и перешкоди того 
пилно варуемъ. Ажибы оны люде без противности вшелякую повинность и 
послушенство панамъ Бакуринскимъ отдавали тутъ же приказуемъ.

Данъ въ Чернігови, мая 8 1699 рокуа.
Вишъименованнш полковникъ черниговскій Ефимъ Лизогубъ6.
С подліним читалъ у исправленія писменнихъ делъ значковий товаришъ 

Петръ Росиновский.
ЦДІАК України. -  Ф. 57. -  Оп. 1. -  Спр. 9. -  Арк. 76/63. Копія.

№ 5 6

№57
1699, травня 14. Пирятин. -  

Універсал лубенського полковника Леонтія Свічки 
про розподіл угідь між жителями сіл Короваї,

Городище і Корніївка

Его царского пресвітлого величества Войска Запорожского полковникъ 
лубенский Леонтій Свічка.

Вамъ, атаманамъ села Корова1увъ, Городища и К орніевки  зо всім и  
подданими тамошними жителями, ознаймуемъ, ижъ мы всехъ васъ миркуючи 
ихотячи порадокъ м іти  слушній межи вами в оранню полювъ и в с^о к о сахъ  
такъже и в добичи річной в рожицкои, жебы не было межи селами и людми 
вашими якого спору, такъ роспорадилисмо: напродъ в сел і Короваяхъ повинно

а Далі в тескті дописано: В подліномь подпись.
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бути поле робочое одно от спішки нашей до Крив, отМалътинецъ лежачого, а 
от Крил в другую руку поле до ставу нашего жъ, а от ставу в третую руку 
повинно бути поле до шляху Пирятинского лежачого ко млинамъ Федора 
Ярмоленка и Лутайчиного, косити сена они коровайвцы повинни на томъ боїгЬ 
Оржици, взявши о т  шляху (з иний идетъ на коломийцы) вгору до самой 
Сурмачувки, опрочъ сЄножати наших и людскихъ, рибу ловити в Оржици, 
взявши от греблі вгору реки аж до самой Чечелювки тымъ же хутора нашого 
позволяемъ.

В Городищі повинно бути в едной руцЬ поле орати от шляху Ператинското 
аж  до дороги, якая по узъ ставъ лежитъ городиский до Пиратина, а за сеею 
дорогою в другую руку до дороги якая идеть з шляху КорнЬевского на греблю, 
а в третую руку до шляху Ператинского, що до КурігЬевки лежить, рибу ловити 
от греблі городискои тимъ же городищанамъ позволяемъ внизъ реки Оржици 
до гати, якая леж и тъ  чрезъ лозу Евтухову Антоненкову, сЄно косити 
городищанамъ посполу з корнЄевцями на томъ боку ОржицЄ от Ко ломейского 
шляху внизъ реки до поля Овсюковского и далей в степь по Сухую Оржицю, 
опрочъ сеножатей людскихъ, позволяемъ; в с є л Є КорнЄевцЄ поле оратись 
повинно (также на килко рукъ роздЄливши) взявши от поля городискогок 
шляху КорнЄевскому лежачого, о тто го  шляху до самого яру мокиевского 
Заставномъ Москалишинимъ лежачого сЄно косити имъ же корнЄевцамь зъ 
городищанами посполу на томъ боку Оржици от шляху Коломійского до поля 
Овсяновского и далей вгору степу по Сухую Оржицю (опрочъ сеножатей 
людских и нашихъ) позволяемъ рибу ловити от гати чрезъ лозу Евтухову 
лежачей до самих Овсюковъ имъ же, корнЄевцамь, позволяемъ, чрезъ якое 
наше трето сее разграниченіе поля, сЄнокосу к рЄчки хтося мЄв ь  з межи васъ 
з якого села, кому в части чужой учинити шкоду, албо важився упорне лЪзти 
далей над граници, на такого кождого покладаемъ заруки золотихъ сто.

Дань в Пиратине, мая 14 д., 1699 рокуа.
Вышменований полковникъ лубенский6.
ЦД1АК України. -  Ф. 5 1 .-  Оп. 1. -  Спр. 2417. -  Арк. 20-21. Копія.

№ 5 8
1699. липня 15. Чернігів. -

Універсал чернігівського полковника Єфима Лизогуба 
знатному товаришеві Іванові Молявці на підтвердження 

куплених ним грунтів у  Любецькій сотні

Его царского пресвітлого величества Войска Запорожского полковникъ 
черніговскій Евфимъ Лизогубъ.

Ознаймуемъ симъ нашилгь універсаломь кождому, кому колвекъ того 
будет належне потреба відати, а меновите пану сотникови любецкому и всему

а У копії дописані слова: На подлинном подписался. 
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старшому и меншому тоей сотні товариству, ижъ панъ Иванъ Молявка, значний 
полку нашего товаришъ презентовалъ намъ в Богу зешлого милого родича 
нашего пана Якова Лизогуба універсалу себі данний для потверження в с іх ь  
его купленнихъ в сотні Любецкой от нікоторихь особъ кгрунтов, а яко и нас 
просилъ о тое ж , абисмо и ми вновъ нашим полковничимъ ствердили 
отвористимъ листомъ. Такъ ми, видячи его пана Молявку знатний в полку 
своемъ в рознихъ окказияхъ войскових ронячиеся услуги, до которихъ и впред 
знаючи его бити способнимъ в с і его купленніе кгрунта межи Левунками и 
Антоновичами знайдуючиеся еденъ Левунсковский з едной сторони річки  
Рудки лежить, а другий Антоновский в тож  з другой сторони оной же річки 
найдуется ствержаемъ, на якомъ то купленномъ кгруяті на прозбу его ж  пана 
Івана Молявки позволено ему ж  осадити слободи, толко тое пилно варуемъ, абы 
люде з близкихъ околичнихъ сюлъ туда на слободю не зиходили, бо за доне
сение якого державна намъ знати будетъ моценъ, яко своего з ласки войсковой 
наданного подданого назадъ одобрати, иннимъ теж  з-за Днепра и з-за Десни 
прихожимъ людемъ позволяемъ тамъ на реченнихъ слободцях осідати  и 
купитися. А и тое ту г  же докладаемъ, ижъ еслиби кому в кгрунтахъ поблизу 
его пана Молявкинихъ кгрунтов у людей общих тамъ же и его подалъ мешка
ючих діялася якая кривда, теди каждому укривжоному вол но буде г до насъ в 
своихъ удавагся кривдахъ, з которих донесення неотмовная и неотъолочная 
будет онимъ з его пана М олявки учиненна досконалая справедливост 
упевняемъ.

Данъ в Ч ернігові, іюля 15 д., 1699 рокуа.
Вишъменованний черниговский полковникъ Ефимъ Лизогубъ* 6.
ЦДІАК України. -  Ф. 57. -  Оп. 1. -  Спр. 6. -  Арк. 1299/1282 зв. Копія.

№ 5 9
1700, лютого 21. Стародуб. -  

Універсал стародубівського полковника 
Михайла Миклашевського мглинському сотникові 
Іванові Романовському з дозволом зайняти греблю  

на річці Ш овківка і побудувати млин у  селі Лядичах

Его царского пресвітлого величества Войска Запорозского полковник 
стародубовский Михайло Миклашевский

Всему старшому и меншому полку моего товариству, особливе атаманови 
городовому млглинскому з товариствомъ и войтови тамсошнему з посполитими 
людми симъ нашимъ полковничимъ ознаймуемъ писмомъ, ижъ панъ Иванъ 
Романовскій, сотник мглинскій, хотячи ку вспартю господарства своего в сел і 
Лядичах уезді Мглинскомъ на риці Ш овковці ново з фундаменту на сиромъ

а Далі в тескті дописано: Подліний закрепляемь такт.
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корени построй™ гребелку и млинокъ межи власними своими купленними 
кгрунтами, просилъ нашого полковничого позволенія, которого прозбі 
респектомъ войсковихъ его заслугъ, давши у себе м істце ему, пану Ивану 
Романовскому, сотникови на сей часъ Мглинскому на Ш овковці въ сел і уезду 
М глинского Лядичах межи купленними своими кгрунтами ново заняти 
гребелку, и млинокъ постройти, позволяемъ сим нашимъ полковничимъ 
фундушомъ до далшой воли и ласки самого ясневелможного его милости пана 
гетмана.

Дань в Стародубі, февраля 21 д., 1700-гоа.
Звишменованній полковникъ стародубовскій.
Подлинник чолъ полковникъ Ігнат Чипович.
ЦДІАК України. -  Ф. 57. -  Оп. 1. -  Спр. 105. -  Арк. 923. Копія.

№ 6 0

1700, травня 24. Чернігів. -  
Універсал чернігівського полковника Єфима Лизогуба 

білоусівському сотникові Климові Стефановичу на села 
Лопатин і Товстоліси та два млини, що на річці Угра

Его царского пресвітлого величества Войска Запорозкого полковникъ 
черніговскій Евфім Лизогубъ.

Старшине всей полку нашего сымъ ознаймуемъ писаниемъ, ижъ панъ 
Климъ Стефановичъ, сотникъ полку нашего белоусовский, презентовалъ намъ 
трое писемъ отъористие милого родича наш ого пана Якова Лизогуба, 
полковника бывш аго черніговского себ і данных: Едно на селца Лопатишь и 
Товстолісьі, а д в і фундутовие на млинковъ сторонне на річки, прозиваемой 
У г р і, з которих еденъ зо стал  построенъ низше селца П іс о к т , а выше 
Подгурною, а другий нижей Яковцова мостка, на що все, яко просилъ онъ же 
панъ Климъ нашого вновъ себе потверждения. Такъ мы, стосуючис до тых 
писмъ небощика, родича нашего, ему данних взглядомъ уряду сотництъа, 
надаемъ ему реченое села Лопатинъ и Товстоліси, позволяючи ему з тамошних 
жителей въшелякую отбирати повинность, кроме козаковъ, якій при своих 
волностях ненарушно заховани быты мають, респектомъ тежъ заслуг, которые 
онъ, панъ Клим Стефановичъ, со гникъ белоусовский, от молодих своих літь 
в Войску Запорожскомъ при полку Ч ерніговском  знайдуючись, нелениво 
ронить и рониты об'Ьцуемъ, позволяем з преречоных двох его млиновъ на peat 
У гр і стоящих всякие розміровне огуломъ отбирати на себе пажитки, відаючи 
прето с таковой вол і нашой, абы н/тхто з старшины и черні ему, пану Климу, въ 
отбираныю з тых то селецъ належатои с тяглых людей тамошних повинности 
и в пожиткованыо розміровимьі з обоих млинков приходячими пожитками не

а Далі в тексті дописано: На подлинномъ тако.
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важился найменшойа чинити трудности и перешкоди сим нашим и повторе 
пилно варуемъ универсалом.

Данъ в Чернигове, мая 24 д., 1700 року.
Звишъменований черниговский полковникъ Ефимъ Лизогубъ* 6.
С подленнимъ ун'Ьверсаломъ читалъ находячияся при комисии у писменних 

ділт подканцелярист 1ванъ Говоров.
ЦДІАК України -  ф. 57. -  Оп. 1. -  Спр. 4. -  Арк. 124. Копія

№ 6 1

1700, червня 12. Стародуб. -  
Універсал стародубівського полковника 

Михайла Миклашевського братам Офанасію та Олексію 
Єсимонтовським з дозволом зайняти греблю  

і побудувати млин на річці Біловодці

Его царского пресвітлого величества Войска Запорожского полковникъ 
стародубовскій Михайло Миклашевський.

Всему, старшому и меншому полку моего товариству, особливе пану 
сотникови мглинскому з товариствомъ, атаманови городовому и войтови 
тамошному з людми посполитими доброго от Господа Бога узичивши здоровя, 
сымъ нашим ознаймуемъ писаниемъ, ижъ панъ Афанас и Алексій, брати родніе, 
сыни Есимонтовского, просили насъ, полковника, абисмо позволили имъ на 
peut Б іловодці вишше млина ихъ же Нетяговского на старом шляху от 
Дрокова ко млину лежачем занята гребелку и построити млинъ ку вспартю 
своему домашнему. Мы теды, взираючи на значніе отца ихъ, а вірніе в Войску 
Запорожскомъ роненіе служ би, до которы х и их А ф ан аса и А л е к с ія  
заохочуючи, позволилисмо имъ братомъ ку спартю  ихъ домашнему на 
пререченном урочищу на р іц і  Б іловодці у вершині на старом Шляху занята 
гребелку и построити млинъ ку своему пожиткови, ведлугъ проможеня, а то до 
далшой вол і и ласки самого ясневелможного добродія его милости пана 
гетмана, відаючи теды о таковой в о л і нашой, абы имъ, братом, Афанасу и 
Алексіеви Есымонтовскимнихто ани з товариства войскового, ани з посполитих 
людей, такъ в занято и построеню млина, яко и во отбираню до его пожитковъ, 
не важился чинити кривды и перенагабання, толко тое варуемъ, абы тымъ 
занятямъ гребли никому не д іялася в поміжньїх кгрунтах жадная кривда.

Данъ в Стародубі, іюня 12, року 1700в.
Звишъменований! полковникъ стародубовскійг.

а У тексті: но с меншой.
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Свидете лствовал и:
Ротмистр Федоръ Шеинъ.
С подлиннимъ чол вахмистръ Алексий Ноярков.
Таковій подлінній уиТверсалъ по засвід ітел ствован ію  от комисіи за 

бол'Ьзнію господина моего бунчукового товариша Івана Есимонтовского по 
поведенію принялъ прикаж чикъ его Василь Гудковский, а вместо его 
неграмотного по его прошенію росписался козака полку Черниговского сотні 
Городницкой Петра Киселевича сынъ Дмитро Киселевичъ.

ЦДІАК Украини. -  ф. 57. -  Оп. 1. Спр. 105. -  Арк. 184-185. Копія.

№62
1700, не пізніше грудня 23. Старо дуб. -  
Універсал стародубівського полковника 

Михайла Миклашевського про розподіл пожень 
між Деменськими жителями і Тимофієм Максимовичем

Его царского пресвітлого величества Войска Запорожского полковникъ 
стародубовскій Михайло Миклашовскій.

ВсТмъ, кому толко в томъ видати надлежитъ, ознаймуемъ, поневажъ 
жители Деменские пож ні, купленные селу поблизу будучій ізручини, ведлугъ 
реистру, якая г д і лежит, Тимофею Максимовичю отплатит, дали за тїе пожні 
ему, Максимовичу, золотых дватцать за приселенным же его за р іку  Іпуть 
нажитіе уединенное. Теды до тых поженъ, яко повТдаютъ слобожане, уже 
купленных не мает Тимошко жадного д іла, а що за Ипутью пож ні маетъ, тіе 
воли ему уживать зо всякою свободою, якъ теды онъ, Тимошенко, не маетъ в 
пож ні от его отдавалимъ втручатися, такъ Деменці въ его пож ні за Ипут 
сееїи, гд Ь маетъ що Тимошко, не повинны жадного мети втренту, под виною 
золотых ста.

Писанъ в Стародубови, 23, данъ 1700 рокуа.
Звингыменованным полковникъ стародубовскій6.
ЦДІАК України. -  Ф. 51. -  Оп. 3. - Спр. 7593. -  Арк 14 Копія.

№63
1701, січня 16. Костянтинія. -  

Наказ лубенського полковника Дмитра Зеленського 
про віддачу села Грабарівка “в державу” 

сотнику Семенові Баку лі

Его царского пресвітлого величества Войска Запорожского лубенский 
полковикъ Дмитрий Заленскій.

а Далі в тексті дописано: В подленномъ подписано тако.
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Вамъ, панамъ старшинамъ городовимъ пірятинскимь, при узничению 
доброго здоровья, ознаймуемъ: поневажъ за небожчика блаженной памяти пана 
Леонтія Свечки, бывшого полковника лубенского, на сотника бывшого йшло 
село Грабаровка, теды респектомъ услугъ войсковихъ и на уряд сотницкий пану 
Семену Баку л і ,  пірятинскому сотникови теперешному, приворочаемъ тое ж ъ 
селце Грабаровку до ласки ясневелможного добродія его милости пана гетмана 
и войсковой в держание, и млыпъ его жъ, которого за небожчика бывшого 
полковника заживавъ, з частью войсковою в заживання. Приказуемъ теды 
войскови села того зо всіми посполитыми людми, абысте по замислу его пана 
сотника пірятинского оддавали послушенство.

Дата в Константанові, генваря 16, року 1701.
А селце Леляки повинно быти при ратуши піратинской.
Звишменованний полковикъ.
Стороженки. Фамильний архив. -  Т. VI. -  С. 522-523. -  № 459.

№ 6 4
1701, червня 14. Стародуб. -  

Універсал стародубівського полковика 
Михайла Миклашевського стригівському священикові 

отцеві Олексієві Ісаєвичу про підтвердження його купчої

Его царского пресвітлого величества Войска Запорожского полковникъ 
стародубівській Михайло Миклашевскій.

Пану сотникови почеповскому з товариством, атаманови городовому и 
войтови тамошнему з людми посполитими симъ нашимъ ознаймуемъ писаніемь, 
ижь велебній в Богу отець Алексій Исаевичъ, свящеиникъ стриговскій, 
презентовалъ намъ купчую на дворъ с е б і заведет/нійа и в зам ін у  певную 
пущенній, яко в купчой ест  вираженно даяной о т  Івана М иколаевича 
Барановского, товари ш а войскового с о т н і Почеповской з пахолками 
Писковиыми, грунтами из гребелкою ку его дворови, отца А лексія  Ісаевича, 
близко лежащее в се л і Стригові, до которой купчои, же просил о я, честній 
огецъ Алексій, и нашой полковничой твердости. Теды мы его просбі містце у 
себе давши, и о мялость/вы святіе впред жадаючи, ствержаем ему тот замінній 
грунтъ, абы онъ, честній отець, жадной о гот грунтъ ни от старшины городовой 
почеповской ни от інних людей посполитих не поносил и наймеяшой трудности, 
лечь волно ему якъ своимъ власнимъ, якъ ся онъ в собі тотъ кгрунтъ маетъ и 
якъ ест купчою ему заведе/ліій владіть и користовать, а хто бы важился невияне 
его честного отця А л ек сія  т о т  кгрунтъ турбоват, такових выны будетъ 
долженъ прьілігати, якъ старшина турбуючому накажет.

а Купчу див. на арк. 159.
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Писанъ в Стародубові, року 1696, сентеврія 26а.
Звишменованній полковникъ стародуб[овскій]* 6.
Свидетелствовалъ
Такову подаяную запись по засвід ітелствованию  от комисии принялъ 

священникъ села Стригова Феодоръ Чеботкевичъ.
ЦДІАК. України Ф. 57. -  Оп. 1. -  Спр. 92. -  Арк. 158. Копія.

№65
1701, червня 14. Стародуб. -  

Універсал стародубівського полковника 
Михайла Миклашевського стародубівському 

священикові Олексієві Ісаєвичу з дозволом на річці 
Рогозні побудувати гребельку і на ній млин-вишняк

Его царского пресвітлого величества Войска Запорожского полковникъ 
стародубовскій Михайло Миклашевський.

Всему старшому і меншому полку моего товариству, особливе пану 
сотникови почеповскому, атаманови городовому и войтови тамошнему, симъ 
нашимъ полковникамъ ознаймуемъ писмомъ, ижъ честній отецъ Алексій 
1саевичъ презвитер стривовській ку вспартю своему, хотячи в сел і Стригові на 
р іч ц і  Рагозн і постройте гребелку и вишнякъ, просилъ нашого позволенія, 
которого мы прошенія, давши у себе містце, на р іч ц і Рагозні в сел і Стригові 
построите гребелку и вешнякъ ему, отцу Алексію, позволяем до далшой волі 
и ласки самого ясневелможного его милости пана гетмана, пилно варуючи, абы 
н і от кого в том з селяя стриговскихъ не м іл ь  пере ПОНЫ, а онъ болшъ шести 
вінцовь, а семого плазма не важился ставку подимати.

Д аяв Стародубі, іюня 14, 1701в.
Звишменованній полковникъ стародубовскійг.
Свидетелствовалъ
На звороті: Такову подліяную запись по засвьщітелствованию откомисія 

принялъ священникъ села Стригова Федоръ Чеботкевичь.
ЦДІАК України -  ф. 57. -  Оп. 1. -  Спр. 92. -  Арк. 160. Копія.

а Далі в тексті дописано: В подлинной подпись.
6 Праворуч підпису в колі написано: М істо  пенати. 
в Далі в тексті дописано: В подлинной подпись. 
г Праворуч нижче підпису в колі написано: М істо  печати.
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1701, жовтня 7. Стародуб. -  
Універсал стародубівського полковника 

Михайла Миклашевського військовому товаришеві 
Василеві Смолевицькому з дозволом побудувати греблю 

і млин на річці Берестянка

Его царского пресвітлого величества Войска Запорожского полковникъ 
стародубовский Михайло Миклашевськїй.

Всему старшому и меншому полку моего стародубовского товариству симъ 
моимъ ознаймую писанням, іж товаришъ нангь войсковій, житель михайловский 
Василій Смолевецький ку справленню господарства своего, ново на речц і 
Берестянці в с е л і  Дереевичъ к берегу своему власному и дедичному и 
утверженнымъ его царского пресвітлого величества грамотою, построити 
гребелку и мълиномъ, просилъ нашого позволенія. Теды мы, видячи ихъ вірно 
службу войсковую, позволилисмо построити на помененой речці Берестянці 
новофундованного млина близ мосту до далшой в о л і и ласки самого ясне- 
велможного его милости пана гетмана.

Дань [из] Стародубова, року 1701, месяца октоврія дня 7а.
Звишъменованшй полковникъ с гародубовскій Михайло Миклашевскій6.
Свидетелствовали
Ритмейстер Карпъ Савичъ (?)
Бунчуковий товаришъ Федоръ Завадовскій
С подлегшими чигалъ
Таков подленній у 1̂ версалъ  по свидітелствованию комисией принялъ 

значковий товаришъ Иванъ Лавровъ.
ЦДІАК України -  Ф. 57. -  Оп. 1. -  Спр. 123. -  Арк 807. Копія.

№ 6 6

№67
1701, грудня 10. Козелець. -  

Універсал наказного київського полковника 
Василя Чуйкевича товаришеві Козелецької сотні 

Михайлові Голоду з підтвердженням Годівського хутора 
зі всіма належними до нього грунтами

Его царского пресвітлого величества Войска Запорожского полковникъ 
наказній кіевскій Василий Чуйкевичъ.

Пану сотникові козелецкому, атаману городовому и всему старшому и 
меншому полковому товариству, такъже и войтові з посполством, узичивши

а Далі в тексті дописано: В подлінномт подпись.
6 Праворуч від підпису в колі написано: М істо  печати полковой.

597



доброго от господа Бога здоровя, ознаймую, ижъ панъ Михайло Голод, 
товаришъ сотн і Козелецкое показовал м ні універсали огпрежнихъ панов 
полковниковъ виданние небожчику о тц е в і его на хутор его, которнй 
найдуетъся на л у зі, прозиваючийся Голодовкого, в которихъ виражено, абы 
ему, Якову Г олодові, о тц е в і его, не важ ился якъ с товариства, такъ с 
посполства, яко ж  и из жителей луговихъ у в ономъ хуторі, за всіми принад
лежностями до оного у спокойномъ уживанню найменшое перешкоди и до 
людей тихъ, якіе на власномъ его кгрунті мешкають з позволеня его жадное 
справи не міли, а ему, папу, Якову Голоду, вшелякое послушенство, подлугъ 
приможеня своего отдавали. Я теди, полковникъ на сей час будучий наказний 
кіевскій, до тихъ же панов полковников стосуючися симъ універсалом моимъ, 
виданние прежние універсали ствержаю, и варую по тихъ же універсалах, абы 
до оно го хутора и до людей тихъ, которие на кгрунті его отцевскомъ якъ с 
товариства, войскового, такъ посполства, и людей, лугових жителей, жадное 
справи не міли. А тие люде на кгрунті его мешкаючие, якъ небожчику отцеві 
его, так ему п. Михайлу Голоду, вшелякое звиклое послушенство подлЪ 
проможеня своего, абы отдавали. А если бы оние люде на кгрунті его будучие, 
не хотіли ему, яко у отцеві его отдавали, отдавати послушенства, теди повинни 
з кгрунту его уступити, теди и он і п. Голод, до нихъ жадное справи не повинен
М ІТ И .

Данъ в Козелцу, декаврия 10, 1701 року.
Звишменованний наказний полковник киевский, рука власна.
На арк. 8 зв.: У н івер сал т  наказного полковника кіевского Василия 

Чуйкевича на кгрунта Голодувскіе. Року 1701 данний Михайлу Голоду. 30 № 41.
ЦДІАК України -  Ф. 129. -  Оп. 1. -  Спр. 2а. -  Арк 7-8. Оригінал.

№ 6 8

1701, грудня И . Стародуб. -  
Універсал стародубівського полковника 

Л ук’яна Ж уравки значковому товаришеві 
Андрію Зубрицькому з дозволом зайняти греблю 

і побудувати млин на річці Дівівці

Его царского пресвітлого величества Войска Запорожского полковникъ 
стародубівський Лукянъ Журавко.

У сему старшому и меншому Войска Запорожского Стародубовского полку 
товариству урядомъ м іск и м т  и кождому, кому колвекъ о томъ відати 
надлежитъ, ознаймую, ижъ показовалъ мні панъ Андрей Зубрицкий, товаришъ 
полку стародубовского писмо с общого совіту и согласія, такъ Козаков, яко и 
громаднихъ людей, жителей села Семковъ маетности своей на заняте греблі на 
речці Д івовц і под тимъ же селомъ Семками идучой и построепе млина себі 
данное и просилъ мене, абымъ тое ему с твердил, претою бы на мні, не пречачи 
тое ихъ об це всГхъ обивателей семковскихъ совітной вол і, и доброхотству
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респектомъ его войсковой неленивой службы симъ моимъ фундушовимъ 
універсаломт ствержаю тое ихъ писмо, позволяючи ему, пану Зубрицкому, на 
преречономъ місцу греблю занята и подлугъ силы воды млинъ построй™ и у 
въспоможеню не достатного его господарства, а когда прийдетъ в совершенство 
тое строеніе, отбирати з него належній себі всякій розміровьій пожитокъ міти. 
Теды хочу и приказую, абы ему, п. Зубрицкому, в томъ занятю  гр е б л і, 
построению млина и владіню  оного нихто старшихъ и меншихъ жадной не 
важился чинити перепоны и трудности.

Дань в Стародубов^, декамврія 11 дня, року 1701а.
Звишеменованный полковникъ стародубовскій, рукою власною6. 
Свидетелствовали:
Ротмистръ Федоръ Шеинъ 
С подленній читалъ каптенармус 
Федоръ Житков
Таковій подленній універсалт по засвідителствовапій откомисій принялъ 

значково го товариша синъ Алексій Зубрицкий
ЦДІАК України -  Ф. 57. -  Оп. 1. Спр. 101. -  Арк 626. Копія.

№ 6 9
1702,, червня 4. Стародуб. -  

Універсал стародубівського полковника 
Михайла Миклашевського про розмежування 

між селами Рухове і Кустичі

Его царского пресвітлого величества Войска Запорозского полковникъ 
стародубовскій Михайло Миклашевскій.

Всему старш ому и меншому полку моего товариству, особливе 
стародубовскому майстратови и кому о томъ и в потомній часъ в ід ати  
надлежатимет, симъ нашим полковничимъ ознаймуемъ писмомъ, понеже село 
Рухово и село Кустичи уезду Стародубовского в грунтах своих до сего часу не 
міли певной граници. Теди панъ небожчикъ панъ Самуйло Ивановичъ, бывший 
судія з паномъ Михайлом Мархаленком тож  бывшим сотникомъ отводили и 
панъ Яковъ Завадовскій, асаулъ полковій з паномъ Димитріемт Гурманом об 
онимрозездилъ, такъ за розездомъ теперешним пана Прокопія Су ленка, сотника 
полкового по тих власних урочищах и знаках, где мененніе особы ухвалили, 
слушную отвели и постановили суміж ніе села жители руховскіе и жители 
кустицкіе межи собою в грунтах границу, меновите почавши з судляиской 
дороги в пожокъ тоих, що за Круглого дубровкою, тимъ же ложкомъ коло 
Лати, од толь Утарчинино болото, где и дубъ назпаченъ, одъ дуба в Якушонково 
болото. 3 того болота логом и сакових у Гордіву сажалку. 3 сажалки коло

а Далі в тексті дописано: В подленномъ подпись таков.
6 Праворуч від підпису в колі написано: М істо  печати.
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Хведотовщини у Меженковскую дуброву. Туть сеею границею, чтобы колвекъ 
зайтло Руховского розробленного кгрунту Кустиганцям, а л ю д і кустицких 
Руховцах для ненарушного вічними часи розграниченю н іхто  не повинни 
будуть зайшло чрез границу части упоминатися, а которая би сторона не 
пилнуючи граничних знаковъ и урочищъ вишей описанних, непотребне міла 
чрез р у б іж т  в суміжніе грунта втручатися тій недопустніе вины платити туть 
копъ д в іс т і  для якоей в потомной часъ певности козакамъ и тяглых руховским 
жителямъ при звиклой печати наше полковничое видалисмо писание.

Данъ в Стародубі, іюня 4, 17 2 годаа. 
гвишменованній полковникъ стародубовскій* 6.
Сви дете лствовал и:
Съ подленнымъ универсал ом читал полковой канцеляристъ Корній Громъ 
Таковий подлинній універсал по освидителствованій принялъ прикажчикъ 

Павла Миклашевского Івань Тернополскій.
ЦДІАК України ф. 57. -  Оп. 1. -  Спр. 123. -  Арк. 67. Копія

№ 7 0
1702, вересня 1. Табір під Биховим. -  

Універсал стародубівського полковника 
Михайла Миклашевського мглинському сотникові 

Іванові Романовському з дозволом на струмку, 
що витікає з болота, висипати греблю  

і побудувати млин-вишняк

Его царского пресвітлого величества Войска Запорожского полковникъ 
стародубовскій Михайло Миклашевский.

Всему старшому и меншому полку моего товариству, особливе урядові 
мглинскому сим ь моимъ писмомъ ознаймую, іжь, респектуючи мы уставичние 
войсковие праци пана Івана Романовского, сотника на сей часъ мглинского, 
позволилисмо ему, пану Романовскому, на ручай ку з болота под самими 
грунтами текучому ново з фундаменту высипати греблю і вешнячокъ постройте 
до далшой вол і і ласки самого ясневелможного его милости пана гетмана.

Данъ в Табори под Биховомъ, септеврия 1 д., 1702 годув.
Звишъменованний полковникъ стародубовскийг.
Свидетелствовалы:
Хоружия полковий Г.Савіцкий
Ротмистръ Федор Шеинъ

а Далі в тексті дописано: В подлинной тако.
6 Праворуч від підпису в колі написано: М істо  печати. 
“ Далі в тексті дописано: В подленной подпись такова. 
г Праворуч від підпису в колі написано: М істо  печати.
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С подленного читал каптенармус 
Федор Ж итков
Такову подлинную крепостъ по заствідітелствованию  и по звіреню от 

комисий госпожи Турковскои принялъ прикащикъ ей Антонъ Бенедиктовичъ. 
ЦДІАК України. -  Ф. 57. -  Оп. 1. -  Спр. 101.- Арк 264. Копія.

№71
1702, вересня 14. Під Биховим. -  

Універсал стародубівского полковника 
Михайла Миклашевского мглинському сотникові 

Іванові Романовському з дозволом зайняти дві греблі 
і побудувати на них млини

Его царского пресвітлого величества Войска Запорожского полковникъ 
стародубовский Михайло Миклашевский.

Всему старшому і меншому полку моего товариству, особливе атаманови 
городовому мглинскому з товариствомъ и войгови тамошнему з посполствомъ, 
ознаймую, \жъ панъ Романовский, сотникъ мглинскій на власномъ своемъ 
купленномъ займисцу, іменно под селомъ Ляличами, нижей Евлановского на 
рЪчцЪ Квасні и на ручаю Халимоновскомъ на властных кгрунтахъ своихъ, 
поблизу футора своего, хотячи занята коштомъ своймъ греблі д в і, просилъ 
моего полковничого позволенія, которого, заслугамъ даючи повагу, такъ на 
рец'і Квасні построиты греблю и млинъ якъ на ручаю Халимонковскомъ межи 
купленными кгрунтами на вышъ писанных мЬстцахъ, симъ полковничимъ 
фундушомново з фундамент у будувати греблю и вешняк постороити позволяю 
до далшой вол і рейменъгарской.

Дань в табори под Быховомъ, сентеврія 14 дня, 1702 годаа.
Звиигыменованный полковникъ стародубовскый6.
Сви д іте  л ствова л и:
Хоружии полковый Григорій Савіцкий
Ротмистр Федоръ Шеинъ.
С подленним читал каптінармус
Федоръ Животтсовъ
Такову подлінную по ізвірянію принялъ прикащикъ Романовского Антонъ 

Бенедиктовичъ
Після тексту помітка: На Квашені и Халимоновская о греблях.
ЦДІАК України. -  Ф. 57. -  Оп 1. -  Спр. 100. -  Арк. 456. Копія

а Далі в тексті дописано: В позленной подпись такова.
6 Праворуч від тексту в колі написано: МГсто печати.
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1702, вересня 15. З Табору. -  
Універсал стародубівського полковника 

Михайла Миклашевського отаманові 
Буйному Давиду Михайловичу з підтвердженням купівлі 

грунтів “з селиного, огородом і сіножаттю ”

Его царского пресвітлого величества Войска Запорожского полковникъ 
стародубовскій Михайло Миклашевскій.

Всему старшому и меншому полку моего товариству і кому в потомний чаеь 
в ідати  належатыметъ, симъ моимъ писмомъ ізвистно чиню, ижъ Давидъ 
Михайловичъ Бунний атаманъ и ж и тель Галенскій за видомомъ нашимъ, 
купивши у Василя Кангонка бывшого галенского жителя поля пахарного дв'Ь 
звертки з селиною огородомъ і сін ож атю  в дяковомъ Логу лежаною зол. 
д в іс т і  просилъ нашого полковничого позъвалення і потверження, якій 
Кангонковъ, гр у н тз селиною пахарнїи і сінокоснїй за зол[отих] двистЬ 
доброволне набытки к вигному владінию Давиду Буйному, жителю і атамону 
Галинскому ствержаемъ и для певнішого владіния видалисмо ему за печатю 
полковою потвержателное писмо.

Дань в Таборі септемрия, 15 дня, 1702 годуа.
Звишиъменованний полковникъ стародубовскій6.
Свідітелствоваль.
На зв.: Таковъ подленній універсаль по освидітелствовании огкомисій 

принялъ козакъ сотн і первой полковой Федосій Бунній, а вмисто его негра
мотного по его прошению козакъ той же сотн і полковой Василь Ятченокъ 
росписался.

ЦДІАК України. -  Ф. 57. -  Оп 1. -  Спр. 79. -  Арк. 922. Копія з заголовком: Козака сотні 1 
полковой Феодоса Буйного № 169.

№ 7 2

№ 7 3
1702, вересня 20. Під Биховим. -  

Універсал стародубівського полковника 
Михайла Миклашевського полковому хорунжому 

Іванові Юркевичу з дозволом оселити хутір і слобідку

Его царского пресвітлого величества Войска Запорожского полковникъ 
стародубовский Михайло Миклашевскій.

Пану сотникови новгородскому, атаману городовому с товариствомъ, а 
войтові тамошному с посполитими людми, ознаймуемъ, ижь за предложешемъ 
пана Лукяпа Ж оравкі, сотника теперешнего новгородского, что въ грунтЬ

а Далі в тексті дописано: На подліішой подписано тако.
° Праворуч від підпису в колі написано: М.Пе.
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Новгородскомъ в дубравЬ около л'Ьса Лютого и Карас'Ъчина, межъ ручкою 
Свыгою и дубровою Барщихою жадной мЬсту Новгородку и никому иншому з 
окличних людей найменшой не будеть перешкоды, просылъ нашой полковничой 
власты -  панъ Иванъ Юркевичъ, хоружій полковій стародубовскій, чтоб ми ему 
такъ позволили поселити хуторъ и слободку. Такъ ми на его в'Ьрніе и зичливіе 
изначніе у Войску Запорож скомъ прислуги и всегда отважне ронячіе у 
военнихъ оказияхъ, яко то в руд голевской и по инних м^Ьлъ пращЬ и впредь до 
такових же заохочуючи позволяемъ ему, пану Ивану Юркевичу на томъ м'Ьсту 
вишъречонномъ в урочищу КарасЬчину и дубровЬ межъ ручками Березкою и 
Лютою лежачой, на вспарте домовое и его прац'Ь поселиты слободку для хутора 
своего, осады тежъ тоей слободки будеть граница з едной сторони кгрунту 
катедри чернЬговской села Чернацкой Слободы не отдалъ вершини р'Ьчки 
Березки, якъ есть здавна з селами мЬскими новгородскими и дубровою, л'Ьвая 
сторона шляху от Пигаровского млина до села Голубовки тягнучого да до 
злучення, зъ шляхом огЖ ихова села в село Голубовку ж ъ простуючимъ и през 
Бродъ на Лютой рЬчки Голубовский, да от межъ Дубровы, Барщихи, кгрунту 
причетного о тц а  Заруцкого, протопопа новгородского, от которой Барщихи 
шляху до руднЬ монаст/фя Новгородского ведучая, л'Ьвая ж ъ Бором рука до 
греблЬ Руднянской, а з другой сторони оттого ж ъ вишпомянутого Чернацкой 
Слободы кгрунту вниз р Ьчкого Свыгою своимъ мЬскимъ новгородскимъ 
граничнимъ берегомъ до тоей же гребл'Ъ Руднянской, тамъ же и млинъ з 
висипанемъ гребл Ь его пана Юркевича, хоружого нашего полкового коштомъ 
и подлугъ его зможности на той же р'Ьчц'Ь СвизЪ нижей млина Красного 
Кожуха построити позволяемъ, слагаючи теди впредь на далшую в томъ 
ясневелможного его милости пана гетмана ласку и волю, симъ нашимъ 
полковничимъ писмомъ старш и н і новгородской И ВС'ЬМЪ посполитимъ и 
околичнимъ видомъ людемъ варуемъ абы ему, пану Ивану Юркевичу, жадной 
нихто не важился в поселенню помянутой слободи и млиновомъ фундованню 
чинити перешкоди и перепабаганя.

Данъ под Биховомъ, септеврія 20 д., року 1702а.
Зъвишменований полковникъ стародубовский6.
ЦДІАК України. -  Ф. 57. -  Оп. 1. -  Спр. 147. -  Арк. 502. Копія.

№ 7 4
1702, листопада 17. Стародуб. -  

Універсал стародубівського полковника 
Михайла Миклашевського сухівському священикові 

Іоану Медвецькому на грунти в селі Рухів

Его царского пресвітлого величества Войска Запорожского полковникъ 
стародубовский Михайло Миклашевський.

а Далі в тексті дописано: На подл іінномь подпись.
6 Праворуч нижче підпису в колі написано: М'Ьсто печати.
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Всему старшому и меншому полку моего товариству, а меновите паномъ 
обозному, судий, асауломъ и сотниковЬ полковимъ стародубовским и пану 
войтовЬ зъ маистратомъ ознаймуемсимъ нашим писанием, ижъ честний отецъ 
Іоаннь МедвЪдзкий, свящ енникъ суховскій з своим огчимомъ Костею 
Степановичомъ, сотникомъ піхотним належачіе свой в маетности нашой в сел'Ь 
Рухови грунта просили нашего потверженія, именно отцу, Іоану на двор нашъ 
отсудихи купленний, а од насъ ему заменою доставшися и на три загони 
пахотніе полемему в трехъ руховских іменах з сЪножатьми селомъ вид^ленніе 
за вс'Ь его отцевскіе пахатніе р'Ьзки в подЪлъ сФлскій пущеные, да на мл инок на 
рец'Ь Трубеши за фундуш ом покойного Т и м о ф ія  Алексіевича, бывшого 
полковника стародубовского в сел'Ь нашомъ Рухові власним их отцевским 
коштомъ прежде построений. Такъ же Костя Степановичъ, на жени своей 
первого малжонства Медв’ідзкой и грунта пахотніе и с'Ьнокосніе, як они в сел'Ь 
и при сел'Ь Рухови маются, между ляницами руховскими сЪлскими во всЬхъ 
трох змінах в поділу шнуровомъ, что понеже и двор суддейский заменою отцу 
Медв^дзкому данній и подЪлъ кгрунтовъ сЪлских обще козаковъ и мужиковъ 
и вс'Ьхъ жителей Руховских з моего ведома стался. Теди якъ сотникови 
пахотному КостЬ Степановичу д'клюнаци кгрунтов его пахотнихъ и сЬнокосних 
селомъ означенніе в спокойное вечистое заживание, такъ  и отцу Івану 
Медв^дзкому з сіножатьми три обляти поля в трох же зм інах вид'кленніе, и 
двор нашъ купленній, а ему заменою пущенний и в Рухові на р'Ьц'Ь Трубеши 
млинокъ власний ж  коштомъ построенній симъ моим ун'Ьверсалнимъ писаніем 
в нерушимое владіш іе ствержаю , варуючи войтови Суховскому и вс^мъ 
тамошним нашим подданим жадного в томъ ихъ владЪшю перепятія некогда не 
чинити под неопустним караннем.

Данъ в Стародубови, ноеврія 17 дня, 1702 рокуа.
Звишменованній полковникъ стародубовскій6.
Свидетелствовали
Съ подленпого читалъ полковой канцеляриста Корней Громъ
Таковий подленный унЪверсалъ по освидителстованию откомисии принялъ 

прикажчикъ Павла Миклашевского 1ванъ Тернопольский.
ЦДІАК України -  ф. 57. -  Оп. 1. -  Спр. 123. -  Арк. 64. Копія.

а Далі в тексті дописано: На подленномь тако.
6 Праворуч від підпису в колі написано: М'Ьсто печати.
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1703, березня 14. Стародуб. -  
Універсал стародубівського полковника 

Михайла Миклашевського цехмистрові кравецького цеху 
Михайлові Каші Самойловичу з Левоном Тимофійовичем 

Брезьким про запровадження існуючого порядку 
в кравецькому цеху

Его царского пресвітлого величества Войска Запорожского полковникъ 
стародубовскїй Михайло Миклашевскїй.

Пану сотникови навгородскому, атаманови городовому, а войтови 
тамошнему з посполитими людми, сим нашимъ ознаймуемъ писанемъ, ижъ 
Михайло К аш а  Самойловичъ, цехмистръ кравецкого братства ваш ого 
новгородского з Левономъ Тимофівичом Березкимъ и з инимъ товариствомъ 
своимсупліковали до насъ, желаючи того, абы якъ по инныхъ городах, міючи 
крепость полковничую товариство ремесла розною маютъ и заводять свой 
порядки, такъ  и ваш ъ цехмистръ братства  кравецкого з преречоным 
товариством, хотячи в цеху своемъ таковый же порядокъ м іти , просили 
совоку[п]но, абисно на писмі нашом, яким мают порядкомъ ити, выразили мїте 
ж по их благопотребном прошенію даем им сїе полковничое писмо наше, м іти  
того хотячи, абы нихто, в цехъ ихъ кравецкїй не уписавшийся, не важился 
ремесла кравецкого робити, огбираючи з того доход ку пожитку своему, 
кравчики тож по дворях монастирских, так теж  козацкихъ, яких же колвекъ 
домах и по школах находом мешкаючи и шапочники, лоб визволеній з того 
ремесла кравецкого, аби не важилися без в ід ом а цехмнстра кравецкого 
брагцкого и без дозволения товариско робити жадной роботи людям, так теж 
доновгородка приежаючие шапочники, и по селах в у езд і Новгородском 
мешкаючїе ремесники кравецкїе абы повинност и послушенства всякїе в цеху 
кравецком Новгородском отбивали, завод межи товариством кравецким, если 
некривавїи позволяем, як везде гое ведется, абы в двори кравецком был сужея, 
якого порядку пом янутого цеху кравецкого, абы уряд новгородский 
постеригалъ, м іти  того хощем и сим нашимъ писмом до зверхпійшой в о л і 
самого ясневелможного добродія его милости пана гетмана вс іх ь  нас общого 
добродія приказу ел/.

Да//з Стародубова, марта 14 д., року 1703а.
7вышъменованый полковникъ стародубовскїй6.
ЦДІАК України. -  Ф. 57. -  Оп. 1. -  Спр. 138. -  Арк. 762. Копія з заголовком: Ун кверсалъ 

на цехъ кравецкій.

№ 7 5

а Далі в тексті дописано: В подленномь подпис так.
0 Ліворуч перед підписом у колі написано: М істо  печати.
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1703, березня 26. Стародуб. -  
Універсал стародубівського полковника 

Михайла Миклашевського цехмистрові різницького цеху 
Йосипові Антоновичу про порядок торгівлі м ’ясом

Его царского пресвітлого величества Войска Запорожского полковникъ 
стародубовскій Михайла Миклашевскій.

Пану обозному, судій, асауломъ полковимъ нашимъ стародубовскиим, 
особливе пану сотникові нашому полковому, атаманови городовому, такт теж 
пану войтови со всім ь майстратомъ стародубовскимъ симъ нашимъ ознаймуемъ 
писаніемь, ижъ панъ Иосифъ Антоновичъ цехмистръ ремесла резчицкого 
супликовалъ до насъ с товариствомъ своимъ прекладаючи жалобливе, же 
нікоторе мещане межи рядомъ крамницъ наших стародубовскихъ в самомъ 
городі чинять в ихъ ремеслі резницкомъ не меншую перешкоду и не МІЮЧИ 

жадного вступу до цеху резницкого важатся в своих лавках мясивомъ торговати 
переворочаючи онимъ по резницку, а когда якіе колвекъ в цеху резницкомъ 
биваютъ складки и що колвекъ цех резницкій отбиваетъ, в томъ никогда 
помощи не бываетъ, которую жалобу п. Иосифа и всего ихъ товариства цеху 
резницкого принявши, и за слушную речь тое уваживши, абы межи рядами 
крамницъ нашихъ стародубовских нихто з гадліових людей мясивомъ 
переворочати, меновите гендлювати не важился, окромъ курей, гусей, поросят, 
уток, якъ водятся, а що иншое мясиво в штуках слушна абы за відомом цеху 
резницкого цале негде инде, толко межи коморамирезницкими было торговано, 
в томъ даемъ помянутому цехмистрови с товариствомъ резницкого цеху сее 
писмо наше при полковой печати пашой, виражаючи в немъ моцъ такую, если 
бы хто от сего часу межи рядомъ крамницъ наших стародубовских з гандлїових 
людей, любъ з селъ хто пріезжий важился цеху резницкомъ таковимъ же 
ремесломъ резницкимъ чинити перешкоди, такового позволяемъ з цеху 
резницкого пограбити и все мясиво передъ урядъ нашъ забрати, а с пречною 
сему нашому указови обицуемъ виною и карою обложити, якое писмо наше для 
порядку их резницкого цеху, даючи пилно онїй м іти  в цале порадокъ симъ же 
писмомъ нашим цехмистров и всему товариству варуемъ.

Данъ з Стародуба, марта 26 д., року 1703-гоа.
7вишъменованный полковникъ стародубовскій6.
Свідетелствовали подполковникъ Крутлимов
Бунчуковий говаришъ Иванъ Бороздна
Хоружий полковой Григорій Савітцкий
Таково писмо по освидетелствованию ис камисии принял маисграту 

стародубовского лавникъ Федоръ Коробовскій.
ЦДІАК України -  Ф. 57. -  Оп. Оп. 1. -  Спр. 7 1 .-  Арк 25. Копія
з заголопнком: На цех резницкій.

№ 7 6
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1703, червня 23. Стародуб. -  
Універсал стародубівського полковника 

Михайла Миклашевського про затвердження 
розмежування між селом Семками і слобідкою 

мглинського сотника Івана Романовського

Его царского пресвітлого величества Войска Запорозкого полковникъ 
стародубовский Михайло Миклашевскій.

Пану обозному, судий, асауломъ полковимъ нашимъ стародубовскимъ і 
всему старшому і меншому полку моего товариству, особливе у р я д о в і 
мглинскому, симъ нашимъ ознаймую писанемъ, іж ь панъ 1ванъ Романовскій, 
сотникъ мглинскій, презентовалъ намъ згодливое розграничене, з відома уряду 
мглинского учиненное межи сельками -  селомъ і слободкою своею, до которого 
урядового ограніченя просилъ і нашой полковничой твердости. Мы теди прозбі 
его пана Романовского, м іце у себе давши, кгдисмо оное огранычене казалы 
вычитати і уважили, же урядовое, і в іри  годное, теди по тихъ копцахъ і 
знакахъ, якъ есть в писме розездномъ выражено, границу межи селомъ Семками 
і слободкою пана, Івана Романовского, сотника мглинского, симъ нашимъ 
полковнычимъ писанемъ ствержаемъ, варуючи тое, аби такъ слободка пана 
Романовского, як і село Семки своего ограниченя урядовне учинного в 
потомный часъ под варунками, правними до скарбу войтовского належними 
пилновало.

Данъ з Стародубова, іюня 23 дня, року 1703а.
Звишъменованный полковникъ стародубовский6.
Свидетелствовалы:
Хоружий полковий Григорий Савіцкий
Ротмистръ Федоръ Шеинъ.
С подлинним читал каптінармус
Федоръ Ж итков
Таково подлінное полковничое писмо по засвидітелствованию от комисий 

по повірению удовстующей Анни Григориевни госпожи Турковской принялъ 
прикащикъ ей Антонъ Бенедиктовичъ.

ЦДІАК України. -  Ф. 57. -  Оп. 1 .-С пр. 101. -  Арк. 161. Копія;
Арк. 168-169 “ Випись з книгъ Мкскихъ стародубовских права маидсбурского” 1703 р. 

23 червня.

№ 7 7

а Далі в тексті дописано: В подлинномт подпись такова.
0 Праворуч нижче підпису в колі написано: М істо  печати.

607



1 703, липня 3. Стародуб. -  
Універсал стародубівського полковника 
Михайла Миклашевського колишньому 

Дем'ямському осадчому Тимофієвічу Миксимовичу 
з дозволом осадити п'ять дворів і завідувати 

поромом через річку Іпуть

Его царского пресвітлого величества Вояска Запорожского, полковник 
стародубовския Михайло Миклашевский.

Пану обозному, судїй, асауломъ, сотникови полковим стародубовским, пану 
воятови стародубовскому зо вс ім т  майстратомъ и посполствомъ людми сымъ 
нашим ознаямуемъ писанемъ, ижъ мы з певных респектовъ заховуючи при ласце 
нашоя Т и м оф ія  Максимовича, бывшого осадчого Демянского взглядом 
футорца его отлюдчины потамъ томъ боку 1путы рекы, у перевозу урочищемъ 
надъ кремномъ для випуску статку за позволенемъ нашимъ построеномъ межи 
острова Головы, призиваемого и Глібки и Забочи урочищъ, Там же позволяем 
ему зем лі на пятдворовъ над озеромъ Шурою заграничнимяосадити людми, до 
ласки далшой рейментарской ясневелможного добродія его мялости пана 
гетмана ку помочи м істу  и пором, зовомый Деменскый, респектом того, 
поневажъ его, Тимошки, старанем власнимъ и неменшою працею шлях через 
Іпуть на его там дворокъ ест проложенъ; промислом его устроеныя, ему жъ 
завідовати и владіти  позволяем*1 жити теж  свободно всідши дворами міюг 
люде три годы безъ дабелы. А на сем боку Іпути рекы з приезду у того жъ 
перевозу Демянского, якъ сягаю т ограниченемъ его, Тимошки, купленые 
пожні, то ест на Липках коло Шури озера и Бардака, урочищъ и коло гумна его 
ж, Тимошкового, Поселицкое болото на тие пят дворов огороды заводыти, и 
дуброву ма поле розроблятй волно, яко позволяемь до ласки войсковой; такъ 
абы н іхто  з помененной старшины товариства войскового и тяглих людей 
жаднъ, відаю чи о томъ, ему, Тимошки, в осаженю там  людей, в уживаню 
кгрунту не былъ перепоною, и не важился найменшо// чинити перешкоды, мітьі 
хочем и приказуєм. Подобним же способомъ, абы тамъ тие, когда сядут люде 
слободскіе и помянутий осадчий Тимошко в поміжнихт кгрунтахъ старинная 
наяменшоя шкоды й кривди не важился чинити, варуемъ и под неласкою 
приказуемъ симъ нашимъ полковничимъ писанем.

Данъ в Стародубові, місяця іюля, 3 дня 1703 року.
Звышеменоваииий полковник стародубовския.
На арк. 1 зв. -  над текстом і па арк. 2 зв: По архиву №  1204.
ЦДІАК України. -  Ф. 128: -  Оп. 1а. -  Спр. 35. Оригінал. Печатка знищена.
Там само. -  Ф. 51. -  Оп. 3. -  Спр. 7593. -  Арк 13. Копія з копії. На арк 103 згадка.
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1703, грудня 31. Прилуки. -  
Універсал прилуцького полковника Івана Маценка 

Прилуцькому Густинському монастиреві 
на ніким не зайнятий ставок

Іваїгь Маце/жо, полковникъ Войска его царского пресвітлого величества 
Запорозкого прилуцкий.

Пану сотнинові серебрянскому и пану атаману городовому и всему 
посполству тамошнему, а особливе атаману и войту села Березовици уезду 
Сребряяскому и в с ім ь  обивателем тамошным доносим від ати , іж  отецъ 
Захарий священикъ вашъ докладалъ нам тое, же там у вашом же сел і здавна 
зостает пустий ставочокъ, которым здавна будучіе зани влад іли  и оным 
пожитковали. А тепер нихто ним без прявей завідовати не может. Зачим теди 
поневаж нікому с тамошнихъ обывателей тон ставок [...] евенныйа зостает и 
нихто правным способомъ к оному не признается козакові [...]ванюа не м іет. 
Теды з ласки нашой позволисмо богомолци нашому и вашому тот ставокъ и то 
если кому непевны заняти юным владіти и пожитковати. А если бы хто м іл ь  
ему тое збороняти, теди на довод слушный к нам жаден спротивний нехай 
становится, счо абы иначей не было, владзою  наш ого полковницкого 
приказавши вс іх ь  вас поручаем в сохраненіе господу Богу.

Дано з Прилуки, декавр/я 31, 1703 року.
1ванъ Маце/жо, полковник Войска его царского пресвітлого величества 

Запор[озкого] прилуцкий.
Після підпису: Я Іоаігь Василіевичь, писаръ полковий прилуцкий, сей листь 

при данной м н і купчой врядовой на вышъ означенную греблю принял до 
обытели святой Троецкой Густинской во вічпое владііе (в которой и габ іт ь  
иноческий я удостоился принять) оной з тоего моего купчого вручилъ владіния 
1703 року, августа 17.

На звороті: На ставокъ в с е л і Березовці священикъ Захарий за німаніе 
позволение 1671 году генваря.

На арк. 2. зв.: По архиву №  1034.
ЦДІАК України. -  ф. 159. -  Оп. 1. -  Спр. 73. Оригінал пошкоджений -  на зламах розриви, 

печатка вирвана.
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1704, листопада 20. Фастів. -  
Універсал білоцерківського полковника 

Михайла Ємельяновича Київському Золотоверхому 
монастиреві про підтвердження наданих йому маетностей

Его царского пресвітлого величества Войска Запорозкого полковникъ 
білоцерсковскій Михайло Емелїановичт>.

Ознаймуемъ тимъ моймъ писаньемъ, кому о томъ відати будетъ належало, 
а меновите в с ім т  обывателемъ у ізду  нашого Хвастовского: ижъ я видячи 
презентованную его царского пресвітлого величества грамоту, наданную 
Золотоверхому Кіевскому названную Даниловку и Кривкувщину зо всіми 
кгрунтами, лісами, полями и иншими ужитками и о[...]ничене онихъ сілт, 
також ъ и погвержателный ун^версалъ ясневелможного его милости пана 
Иоанна Мазепы Войскъ Запорозких и обоихъ сторонъ Днепра гетмана и 
славного чина святого апостола Андрея каваліра на тие ж ъ добра Даниловскіе 
и Кривковскіе и я, стосуючися до монаршихъ прав на тые добра наданныхъ3 
велилемъ и свои пожаданю обытели свято і законниковъ выдати, жадаючы 
пилно и в с ім ь  поменутимъ обывателемъ обясняючы, абы жаденъ з ныхъ 
відаль, же тые добра нікому іншому, токмо святой обытели належат, жаденъ 
з нихъ, а наибарзей обывателе по сей стороні Ирпеня и Стугны мешкаючіе не 
важилися жадиихъ кгрунтовъ, яко то л іса , поля, сінож атей пустошиты и 
наименшихъ в ныхъ с о б і пожитков привлащаты: а якій бы м іл т  над тие 
привілее і монаршую грамогу своеволие в тие добра вездиты и в нихъ поки 
границя \мъ засягает, яковие шкоды чиниты, албо л іс а  іхт пустошити, такого 
кож дого волне, зловивши, якъ х о т іт и  карати, що и я сей мой виразній 
у 1^ в е р сал ъ  для даня л іп ш ой  вірьі подписомъ і звиклою печатю моею, 
роборуючи, видати росказуемъ.

Данъ в Хвастові, дня 20 ноеврія, 1704 року* * 6 *.
Звишименованній полковник білоцерковскій8.
ЦДІАК України. -  Ф. 5 1 Оп. 3. -  Спр. 1746. -А рк. 19. Копія.
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6 Далі в тексті дописано: В подлінпом'ь тако.
11 Ліворуч проти підпису в колі написано: М істо  печати.
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1705, квітня ЗО. Стародуб. -  
Універсал стародубівського полковника 

Михайла Миклашевського стародубівському війту 
Спиридонові Шираю з дозволом на колишніх будах у  лісі 

неподалік від сіл Щербиничі, Денисовичі і Хвоєвичі осадити 
слобідку, на річках засипати греблю і побудувати млини

Его царского пресвЬтлаго величества Войска Запорожского полковник 
стародубовскій Михайло Миклашевскій.

Пану обозному, судій, асауломъ, сотникові полковимъ стародубовским, а 
особливо сотни кові топалскому и всему тоей сотнЪ товариству; тут же 
магистрату стародубовскому, бурмистромъ и всему посполству ознаймую симъ 
фундушовим писаніемь, ижъ панъ Спиридонъ Яковлевичъ Ширай, войтъ 
стародубовскій презентовал намъ ясневелможного добродія его милости пана 
гетмана рейментарскій данній себ'Ь універсаль виразно позволителній ему, пану 
Спиридону, на будницких его власнихъ од килканадцат л і і т ь  в войсковомъ 
пустомъ лЪс^ устроенних заводах, в якомъ л^сЪ од части старие села наших 
Щербиничи, Денисовичи и Хвоевичи, верховою отчиною, а не землею владеют, 
осадити заграничними людми слободку, тамъ же на речках будучих засипати 
гребелки и млини ку его ж  дворовому вспартю. При таковой универсалу 
реиментарского крепости виразной просил и з м ^стца уряду моего 
полковничо го сего респекту, абы ку оной на будах пана войта заводячейся 
слободки з Хвоевичами, Денисовичами и Щербиничами, на кухню нашу 
полковничую належними селами возчистую  означено границу. Я теди 
стосуючися до универсалу ясневелможного его милости пана гетмана з 
респекту, на его щоденние прежде и теперь в магистрат^ ронячиеся праци и 
непрестанние в городЬ радЬния, а знаючи, и ж  на власномъ хл'Ьб'Ь и коштЪ у 
пана войта од килканадцат^ л і і т ь  полтораста сокиръ, зостаючие будинки, в 
оних войскових лЪсах новолядо розбили и поля co 6 t, а не кому иншому 
розробили, сЪнние покоси розчистили и пороскошивали новозаводячуюся на 
помянутих будах слободку пану Спиридону Шираю без жадного вол'Ь панской 
нарушеня ствержаю, а под Хвоевичами на речце Любче и на речце Ледянце на 
пристойних міютцах, где би людскимъ робочимъ грунтамъ подтопи не было. 
Потому ж ъ реиментарскому ун'ЬверсалЪ з греблями, млины построити 
позволяю. Кругомъ оной пана Ширая слободи Будиской од старих вишей 
помянутих сель нашихъ рубежа грапичние покладаючи таковие именно, 
почавши од буднихъ заводовъ дубрового чрез рЪчку Ледянку до половини 
Смолкого л^са (:якій л Ьсъ будянскимъ слобожаномъ по половин fe з хвоевцами:) 
з половини Смолного дубрового телятникомъ, з телятника у Христище и у 
Синее Болото да отУритый Борь, зритаго у Залишове чрезъ ліюь у речку Ректу 
и у Майдань будяяскій од Будища ржачкою Ректою у чату по лядскую границу, 
якие рубежи по очевистимъ согласно старих сель жителей подданних наших
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покладени без убытку маетностем иашимъ Хвоевичамъ, Щербиничамъ и 
Денниковичамъ, так чрезопие подданние пана Спиридона далей розробленемъ 
л ісу, жебы не сягали, а старосілци граници сеи, жебы впред не нарушали, 
варую тисячу талерей вини до шкатули войсковой и до Сухранной дуброви, где 
коштом п. войта его ж  будинки, сінокоси розчистили, и с ін а  на его росходы 
употребляютъся, старияци тамъ утручатися не повини, под того ж  зарукою, 
однакъ отчина Хвоевицкая, Щербиницкая и Денисковская вічне при Хвоевцах, 
Щербинцах и Денисковцах зоставати мает. Видаючи теди о таковой волі 
реиментарской, жеби папу Спиридону Ш ираю во вл ад ін ію  слободи и 
розведенних до ней рубежовъ и в построешо на речках вишеписапних гребель и 
млинковъ нихто з старшини полку моего с м іл т  и не важился жадной 
перешкоди чинити повагою універсалу реиментарского о всемтомъ передамъ 
пану войту данного варую и приказую.

Писанъ в Стародубові, року, 175, априля 30 да.
Звишменованний полковник с гародубовскій6.
Сви д іт е  л ствова л ъ :
Карнетъ 1ванъ Лавричъ.
Таковъ подлинник універсаль по освидітелствованій откоммисій принялъ 

прикажчикъ умершего бунчукового товариш а Івана Ширая жени ево Марини 
Ширяевой Романъ Марушевскій, а в м істо  его неграмотного, по его прошений 
козакъ сотн і Мглинской Федоръ Куриленокъ руку приложилъ.

С подлиннимъ читалъ вахмистръ Антонъ Чигиринскій.
ЦДІАК України. -  Ф. 57. -  Оп. 1. -  Спр. 111.- Арк. 178-179. Копія.

№82
1705, травня 20. Старо дуб. -  

Універсал полковника стародубівського 
Михайла Миклашевського Кіндрату Политиці 

про затвердження купівлі ним чвертки ріллі й сіножаті, 
що в Почепівському повіті

Его царского пресвітлого величества Войска Запорожского полковникъ 
стародубовскій Михайло Миклашевскій.

Пану сотникови почеповскому, атаманови городовому и войтови тамошному 
зо всіми, кому належатемитъ, відати, ознаймую, ижъ Гришко Стефановичъ 
чвертку поля пахотного и синокосного з огородами в се л і Ш аулині в уізді 
Почеповскомъ лежачую  за селом и продалъ в потомные часы Кондрату 
Василевичу Политице, козаку шаулинскому, якого проданого кгрунгу за 
талерей двадцать, же онъ, Гришко Стефановичъ, ан і потомъкове его не мають

а Далі в тексті дописано: В подлінпомь фундушу подписапо тако.
6 Праворуч від підпису в колі написано: В м істо  печати.
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упоминатися, просилъ нашег о подтверждателного писма, которое Кондрату 
Политице в потомный часъ при печати полковой выдано.

Дань в Стародубові, мая 20д., року 1705а.
Звышменованный полковникъ стародубовскій* 6.
Свидетелствовал
С подленного читалъ вахмистръ Антонъ Чигиринский.
ЦЦІАК України. -  Ф. 57. -  On. 1. -  Спр. 87. -  Арк. 73. Копія.

№83
1705, липня 28. Обоз під Глинянами. -  
Універсал стародубівського полковника 

Михайла Миклашевського своєму зятеві військовому 
товаришеві Стефанові Шираю на грунт, дозвіл засипати 

греблю , побудувати млин й осадити хутір

Его царского пресвітлого величества Войска Запорожского полковникъ 
стародубовский Михайло Миклашевский.

Всему старшому и меншому полку моего товариству, а особливе п.п. 
обозному судій, асаулом, сотникови полковимъ сгародубовскимъ, туд же и п. 
войтові зо в с ім т  маистратомъ и кому бы колвекъ в потомний час видати 
належало, ознаймую, ижъ міючи я кгрунтъ свой власний купчимъ правомъ от 
Карпа Хромче/лса, товариша войскового, жителя стародубовского набытий, 
прозиваемий Семковщину под селомъ Соловою лежачий, что есть отчину зеим 
покосами из дубровою, якъ самъ опий кгрунтъ держалемъ, так з респекту тоего 
родителского пану Стефану Шираеви, милому зятеви моему, вічний часи 
надаю, а тамъ же и за ниммістце на реце Солови вишше Мглина честного отца 
Прокопа Лавриновича Павломъ Хромчеякомъ отпемъ Карповимъ здавна 
занятое при тих же кгрунтах купленних леж ачое в поссесію ему ж  пану 
Стефану Шираеви, зятеви моему пускаю ей респектом значних его в походах 
воєнних заслугъ позволяю з власти моей полковничой ему на том выше- 
помянутомъ займищи ку вспар по домовому повозку дамент(!) коштомъ своймъ 
засипати греблю, постройти млия и футор, а при футоре (:если будетъ моцно:) 
натомъ же імене надаяяомъ купленномъ кгрунтъ в помочъ футорови на греблі 
осадити человека з килко о яковоя воли моей, відаючи каждий так старшины, 
яко тежъ и черні, абы в потомний час в тих надаяних отмене кгрунтах, так же 
в занято греблі и построению млина и футора ему, пану Стефану, зятеви моему, 
несмілт и не важился жадной чинити перешкоди, симъ моимъ писанем варую.

Писая в обозі под Глинянами, юля 28, року 1705в.
Звышменоваяний полковник стародубовскийг.

а Далі в тексті дописано: В подлинномъ подписъ тако.
6 Праворуч після підпису в колі написано: М істо  печати. 
в Далі в тексті дописано: В подлецом тако. 
г Праворуч у колі написано: М істо  печати.
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Свидетелствовали
Подполковникъ Венедиктъ Крутлимов 
Буичуковий товаришъ Федоръ Завадовский 
С подлинным читал вахмистръ 1ван Ващинский
Таков подлинной уневерсал по засвыдетелствовании от камисш принял 

подкоморш Михаилъ Ширай.
ЦДІАК України. -  Ф. 57. -  Оп. 1. -  Спр. 78. -  Арк. 860. Копія з заголовком: Подкоморого 

Михайли Ширая.

№ 8 4
1705, серпня 5. Обоз біля Бродів. -  

Універсал стародубівського полковника 
Михайла Миклашевського про дозвіл значному військовому 

товаришеві Стефанові Шираю насипати греблю 
і побудувати млин під селом Басихином 

на криницях Липовій і Миловій

Его царского пресвітлого величества Войска Запорожского полковникъ 
стародубовский Михайло Миклашевский.

Всему старшему и меншому полку моего товариству, особливе пану 
обозному суди і, асаулом, сотникови полковому и всему стародубовскому 
майстрату, ознаймую, и ж  панъ Стефанъ Ширай, значний войсковий товаришъ, 
в уезд і Стародубовском под селом Басихином на м істцу волном непеннод/, 
именно на криниці Меловой и Липовой, хотячи ку вспартю господарства своего 
власнид/ своімт» коштод/ навоз ф ундаменту заняти греблю и млинокъ 
построіти , просилъ моего полковничого позволепя, которого в воєнних 
походахъ значними услугами працуючого прошение у себе за слушное 
принявши, позволяю симъ полковничид/ фундушом на сиром корені власнид/ 
коштом на криницах Меловой и Липовой под Басихинодг пану Стефану Шираю 
построіти греблю и млинъ, и коло дороги Басихинской и у тому ж  Криничо- 
ватому болоту идучий березиякъ до пож ні пана Івана Тимофеевича, товариша 
войскового, прилеглий ку дворовой папа Стефана вигоді, ему ж пану Стефану 
закопаг, а од занятя греблі, еслибы сінокосов басихинских частка якая могла 
бить одгоплена, панъ Стефанъ, що слушно одплатит, любо заміною на иншом 
містцу отдати м іеть, в яковод/занятю греблі, построеню млина и въ одбираню 
з оного розм іровихт користей, жебы н і од кого жадной не было перепони, 
пилно варую и приказую.

Дан в обозі од Бродов, августа 5, року 1705.
Звишменованний полковникъ стародубовский.
На арк 2 зв.: Универсалъ полковника Миклашевского
ЦДІАК України. -  Ф. 1203. -  Оп. 1. -  Спр. 46. -  Арк. 1-2. Ориг інал. У місцях згину 

розірваний.
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1 705. Стародуб. -
Універсал стародубівського полковника 

Михайла Миклашевського значному військовому 
товаришеві Тимофієві Яковлевичу про підтвердження 

за ним млина у селі Високе та сіл Рохманів і Пихторівка

Его царского пресвітлого величества Войска Запрожского, полковникъ 
стародубовскій Михайло Миклашевскій.

Усему старшому и меншому полку моего товариству, особливе пану обозному, 
судій, асауломъ, сотникові полковому стародубовскому и пану войтови зо вс Ьмъ 
магистратомъ симъ моимъ полковничымъ ознаймую писашемъ, ижъ стосуючися 
до універсаловь ясневелможного добродія  его милости пана гетмана и 
антецессоровъ моихъ млинъ в сел і Високомъ на реці Сечні стоячій войсковій зо 
всіми розміровими пожитками пану Тимофію Яковлевичу, значному товаришеві 
войсковому, наданій т іж  и села, меновите Рохманова и Пихторовку в у езд і 
Стародубовскомъ лежачіе зо всіми купленними и до тиха сел приналежними 
кгрунтами ствержаемъ и симъ писанемъ моимъ варую, абы ніхто з старшини и 
черні такъ в держаню млина, якъ во владінію мененних селъ и кгрунтовъ не 
важился найменшою быти перепоною, а особливо войтомъ Рохмановскому и 
Пихтаровскому з посполитими людми жебы всякое належитое послушенство в 
работизнах и поборах отдавали, приказую.

Данъ в Стародубі року 175* б *.
Звишьименованній полковникъ стародубовскій8.
Свидетелствовали
Ротмистръ Федоръ Шеинъ.
С подлепным читал вахмистр Иванъ Лавровъ
Таковие подленніе принял войсковий канцеляристъ Максимъ Лашкевичъ
ЦДІАК України. -  Ф. 57. -  On. 1. -  Спр. 82. -  Арк. 240 зв. Копія.

№86
1706, вересня 16. Переяслав. -  

Універсал наказного переяславського полковника 
воронківського сотника Івана Берло про закріплення 

за Василем Гладким усіх маетностей, що дісталися йому 
в спадок від Йосипа Лизогуба

Вамъ паномъ сотникомъ, наказнимъ леплявскому и буновскому, атаманні 
городовой и сілской и всему товариству, также войтам з посполитими людми 
симъ писаннямъ нашимъ ознаймуемъ и пилно варуемъ всякому, такъ  з

а У тексті “ И до тих” написано двічі
6 Так у тексті. Має бути 1705. Далі дописано: В подліннолгь подпись руки тако.
ь Праворуч від підпсиу в колі написано: М істо  печати.

№ 8 5
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товариства сотенъ вашихъ, яко и посполитих людей, а толи колвекъ завла
девши в кгрунтах полями, сінож агми и гаями займованними и купленными 
добрами небожчиком блаженной памяти паномъ Иосипомъ Лизогубомъ, на сей 
часъ пожиткоеть, любъ козакъ, любъ посполитий человікт з тихъ в с іх т  добръ 
Лизогубовских и найменшой ниву сіножати и гаемъ, аби нихто не утаюваючи 
и не покриваючи по сусіду своему, также і кревнимъ близкимъ и далеким и 
овшем о п о в іщ ал  и визнавалъ пану Василию Игнатовичу Гладкому, яко 
власному поссесорові и наследнику добръ д ід із к и х т , где почагковать 
старшині городовой и сЄлской напоминаемъ и вс ім т  обще, такъ товариству и 
посполитимъ людемъ сотн і ЛЄплявской и Бубновской варуемъ и приказуемъ, 
под утраченнемъ своихъ власних добръ, если бы мелъ кто колвекъ завладевши 
не ознаймовать на сей часъ о чомъ повторе напоминаючи, жадаемъ, аби не 
иначей було.

Данъ з Переяславля, септеврия 16, 176 рокуа.
1ванъ Берло, сотникъ вороновский наказний полковникъ переяславскій6.
С подленного сви д етел ствовал ъ  ротной квартерм ейстер Терентей 

Перепелкинъ.
Таковую подленую з комисіи ревизиалной по изверению господина 

бунчукового товариша Якова Лизогуба для отдачи ему обратно приналъ, а на 
сей копие росписался староста биловскій Василь Ярмаковский

ЦДІАК України. -  Ф. 57. -  Оп. 1. -  Спр. 274. -  Арк. 5. Копія.

№87
1706, грудня 23. Стародуб. -  

Універсал стародубівського полковника 
Лук 9яна Ж оравки про затвердження купівлі козаком 

Савою Мойсейовичем грунту в свого односельця 
козака Михайла Стефановича

Его царского пресвітлого величества Войска Запорожского полковникъ 
стародубовскій Лукянъ Жоравко.

В с ім т, кому бы колвекъ тилко о томъ відати надлежало, особливе пану 
сотникові полковому, такъ тежъ атаманові решотинскому з товариствомъ и 
всіми тамошними посполити[ми] людми чинимъ изъвестно, ижъ Михайла 
Стефановичъ, житель и козакъ решотинскій, ставши перед нами очовистно, 
явне и добороволне самъ созналъ, же кгрунтъ свой огческій в положеню села 
Решотонъ знайдуючихся, именно третую часть, пол пляца з огородами, 
сін ож атм и , п асікам и  и всякими угодіями, що тилко держ алъ в своемъ 
владіній, завелъ и запродалъ на вічность стрію своему С авці Моисеевичу, 
ж ителеві тож ъ и козакові Рошотинскому на готовіе гроши за шистъдесятъ

а Далі в тексті дописано: В подлінном подпись таков.
° Праворуч нижче підпису в колі написано: М істо  пенати.
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копъ личбы литовской монеты доброй, на которій кгрунтъ свой купленній. При 
немъ же продавци, онъ, Савка, просилъ нашой полковничей со б і на вічное 
владініе крипости. Теди мы, уваживши его, Савка, куплю бити слушную, яко 
онъ, Михайло, учинил доброволно свое в продажи зречене и отдалилъ себе 
самого, жену, потомковъ своихъ кревнихъ близкихъ и далекихъ чинити 
вічними часи упоминокъ, такъ властю уряду нашого сие утверждателное, 
даючи ему, Савці, писанїе, варуемъ, дабы теперъ и в потомніе часи самъ онъ, 
Стефанъ, жона его, потомки кревніе близкіе и далекіе и нихто иншихъ 
доброволной того кгрунту зо всякими угодія его куплі наименшой не им'Ьлъ и 
не важился чинити кривди, перенагабаня и перепони, лечъ онъ, Савка, яко 
своихъ власных куплею набытимъ, тимъ кгрунтомъ спокойне м іеть  владіти и 
всякіе отбирати користи, яковыи волію оному дати, продати, заминяти, или 
кому даровати, прекладаемъ, а для лучшой крипости при полковой печати 
нашой ему, Савци, сюю куплю подписомъ руки власнпой утверждаемъ.

Данъ в Стародубі, року 1706, декамврия 23а.
Вышъменованний полковникъ, рукою власною6.
ЦЦІАК України. -  Ф. 57. -  Оп. 1. -  Спр. 84. -  Арк. 173. Копія.

№ 88
І 707, квітня 10. Прилуки. -  

Універсал прилуцького полковника Дмитра Горленка 
про дозвіл ічнянському сотникові Андрієві Івановичу 

Стороженку користуватися “до ласки войсковой” 
частиною військовою у млині, що на річці Іченці

Его царского пресвітлого  величества Войска Запорозкого полковник 
прилуцкий Димитрий Горленко.

Всім ь обще и кождому з особна, кому о том відати тепер и в потомніе часы 
належатиметь, відомо чинимъ сымъ лыстомъ нашымъ, ижъ просилъ насъ панъ 
Андрей Стороженко, сотникъ ичанский, непоеднократ и приліжно, абысмо ему 
в мльїні его власномъ, куплею набытомъ, на р іч ц і  И ченці, а на гр е б л і 
Лучковской, о двохъ колахъ, стоячомъ, част войсковую до заживаня позволили. 
Мы предто, міючи взглад на службы и праци его пана Андрея Стороженка, 
сотника иченского, многолітние уже в приходахъ и оказ1яхъ войсковихъ 
неліниво ложеніе і роненіе, яко прошенію его таковому далисмо місце, такъ 
ему част войсковую з двохъ колъ, въ м льїн і на г р е б л і, вышше 
специфікованной, чрезъ его ж  купленомъ, знайдуючихся, приходячую, 
надаемъ и на свой отбырати пожыток і оного ж до ласки войсковой користовати 
позволяемъ, в которомъ то части войсковой з менованного млына обохъ колъ 
спокойномъ обыраню, абы никто ему, папу Андрею Стороженку, сотнику

а Далі в тексті дописано: На подлинномь подпись такова.
6 Праворуч від підпису в колі написано: М іісто пенати.
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иченскому, жадной перешкоды и пренагабаня чинити не важился, пилно міти 
хочемъ и приказуемъ. Тут ж е и посланному отъ  насъ для отбираня 
поколесовщины, кто колвек он будетъ, абы у его пана Андрея Стороженка, 
сотника іченского, поколесовщины обыклой от тихъ двох его колъ, на вышше 
мененной гребл і обрітаю чихся, без особливой нашой в о л і и росказаня не 
важился а н і отбырати, а не упоминатись, грозно приказуєм.

Данъ въ Прилуці, д. 10 априля, 1707 року.
Звишьменованій полковникъ прилуцкій рукою власною.
Стороженки. Фамильный архив. -  Т. 1. -  № 10. -  С. 10-11.

№ 8 9
1708, лютого 11. Стародуб. -  

Універсал стародубівського полковника 
Івана Скоропадського мглинському сотникові 

з товариством про виконання стрілецької повинності

Его царского пресвітлого величества Войска Запорожского полковникъ 
стародубовский Иоаннъ Скоропадский.

Пану сотникови мглинскому зо всім ь товариством, атаману городовому и 
войтові тамошнему зо всТмъ посполством при узиченю доброго от господа Бога 
здоровя симмоймъ писаниемъ ознаймую, иж якъ здавна за антецессоровъ мойх 
в со тн і Мглинской установлено на стрелецкой повинности человіка “24”, 
которая при л ісах  живучи повинни старатися на кухню рейментарскую всякой 
звірини такыя в тойихъ повинности утверждаючи, аби подаянямъ обикновению 
чиныли немедлінное старание в стрелецкой сл уж бі и повинност належную 
установленную, аби отбывали в урад мглинскій абидахъ из в с іх т  в той 
стрелецкой повинности подвишшевиражегшим числомъ найдуючихся до 
жадной тяглости міской не важился потягати и наименшой перепони и мы без 
моего відома не см іем т чинити сим моимъ писаниемъ варую.

Писан в Стародубі, февраля И, року 1708а.
Вишменованний полковник стародубовский, рукою6.
ЦДІАК України. -  Ф. 51. -  Оп. 3. -  Спр. 10058. -  Арк. 53. Копія.
Опубліковано: Плохинский. -  Пр. III. -  № 5. -  С. 71.

№ 9 0
1708, грудня 2. Лебедин. -

Універсал переяславського полковника Степана Томари 
полковому писареві Якову Рустановичу на село Виповзка

Его царского пресвітлого  величества Войска Запорозкого полковник 
переяславский Стефан Томара.

а Далі в тексті дописано: В подлинном подпис такова.
6 Праворуч від підпису в колі написано: М істо  печати полковничой.
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Вамъ, п. войтов^Ъ Витовскому, з посполитими тамошними людми доброго от 
господа Бога узичившы здоровя, симъ ун^версаломъ нашимъ изв^стуемъ, что 
мы, видаючи здавна ку намъ вЪрние и многие прислуги в працах писарских пана 
Якова Рустановича, писара нашого полкового переяславского, на которіе и 
респектуючи, надаемъ село ВиповзюЬ в подданство зе усЪми до его належитими 
ужитками, где симъ ун'Ьверсаломъ нашимъ обявляю чи, упоминаемъ и 
приказуемъ, абы всі посполитие люде выповские ему, пану Якову Рустановичу, 
писару нашому полковому, двору его во всякомъ послушенстві найдуючися въ 
пригонах и дамках посполитих не одмовнимя били и овшем, яко державцю 
своему, си послушними оказувались, жадаемъ, иміти хочемъ.

Данъ в Лебедині, декабра 4, року 1708а.
Звишъменованний полковник переяславский, рукою.
ЦДІАК України. -  Ф. 64. -  Оп. 1. -  Спр. 590. -  Арк. 1. Копія.

а Далі в тексті дописано: В подлиномъ.
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Д о д а т о к  II

Список місцевостей, в яких перебував 
Іван Мазепа у 1687-1709 рр.

Липня 25. 
Липня 27. 
Серпня 1. 
Серпня 7. 
Серпня 10. 
Серпня 13. 
Серпня 19. 
Серпня 21. 
Серпня 25. 
Вересня 1. 
Вересня 5. 
Вересня 6. 
Вересня 10. 
Вересня 11. 
Вересня 12. 
Вересня 15. 
Вересня 17. 
Вересня 20. 
Вересня 25. 
Вересня 27. 
Вересня ЗО. 
Жовтня 1. 
Жовтня 3. 
Жовтня 4. 
Жовтня 5. 
Жовтня 7. 
Жовтня 8. 
Жовтня 9. 
Жовтня 10. 
Жовтня 11. 
Жовтня 17. 
Жовтня 20. 
Жовтня 21. 
Жовтня 22. 
Жовтня 23.

1687 рік

Табір під Коломаком. -  Док 1,3
Табір під Коломаком. -  Док. 4; О.Оглоблин. Гетьман Іван Мазепа. -  С. ЗО. 
Табір під Шкловкою. -  Док. 5 
У Гадячі. -  Док. 6 
У Гадячі. -  Док. 7
У Гадячі. -  Акты ЗР. -  т.V. -  С. 211-212.
У Ромнах. -  Док. 8 
У Батурині. -  Док. 9 
У Батурині. -  Док. 10, 11 
У Батурині. -  Док. 13 
У Батурині. -  Док. 14 
У Батурині. -  Док. 15 
У Батурині. -  Док. 16
У Батурині. -  Док. 17, 18, 19, 20, 21; Акты ЗР. -  т.У  -  с. 212 
У Батурині. -  Док. 22,23.
У Батурині. -  Док. 24 
У Батурині. -  ІР НБУВ. -  І, 54497.
У Батурині. -  Док. 25
У Батурині. -  РДАДА. -  Ф  248. -  Оп 1. -  Спр 1811.- Арк 129 зв, 1 ЗО 
У Батурині. -  Док. 26 
У Батурині. -  Док. 27 
У Батурині -  ІР НБУВ. -  І, 56819 
У Батурині -  ІР НБУВ -  І, 59511; І, 63699. -  Арк 42 
У Батурині -  Док. 28, 29. -  ІР НБУВ. -  І, 63959. -  Арк. 612.
У Батурині -  Док. ЗО, 31, 34.
У Батурині -  Док. 35.
У Батурині -  Док. 36.
У Батурині -  Док. 37.
У Батурині -  Док. 38.
У Батурині -  Док. 39.
У Батурині -  Док. 40.
У Ба ї урині -  Док. 41.
У Батурині -  Док. 42.
У Батурині -  ІР НБУВ. -  І, 53390.
У Батурині -  РДАДА. -  Ф. 248. -  Оп. 1. -  Спр 1808. -  Арк 96.
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Жовтня 26. -  У Батурині -  Док. 43.
Ж овтня ЗО. -  У Батурині -  Сіверянський літопис. -  1998. -  №  2. -  с. 32.
Листопада 10. -  У Батурині. -  Док 44.
Листопада 17. -  У Батурині -  Док. 45.
Листопада 27. -  У Батурині -  Док. 46.
Листопада 29. -  У Батурині -  Сіверянський літопис. -  1998. -  №  2. -  с. 32.
Листопада ЗО. -  У Батурині -  РДАДА. -  ф . 248. -  Оп. 1. -  Спр. 1811. -  Арк. 158.
Грудня 1. -  У Глухові. -  Док. 47, 48.
Грудня 8. -  У Батурині -  Док. 49.
Грудня 9. -  У Батурині -  Док. 50.
Грудня 18. -  У Батурині -  Док. 51.
Грудня 19. -  У Батурині -  Док. 52-54.
Грудня 21. -  У Батурині -  Док. 55.
Грудня 22. -  У Батурині -  Док. 56.

Січня 10. 
Січня 11. 
Січня 13. 
Січня 14. 
Січня 21. 
Січня 26. 
Лютого 1. 
Лютого 9. 
Лютого 12. 
Березня 15. 
Березня 17. 
Березня 27. 
Квітня 24. 
Травня 3. 
Травня 8. 
Травня 17. 
Травня 19. 
Травня 20. 
Травня 21. 
Травня 22. 
Травня 24. 
Травня 29. 
Травня ЗО. 
Травня 31. 
Червня 9. 
Червня 12. 
Червня 16. 
Червня 27. 
Серпня 31. 
Вересня 14. 
Вересня 16. 
Вересня 23, 
Вересня 25. 
Вересня 29. 
Жовтня 3.

1688 рік
У Батурині -  Док. 57, 58.
У Батурині -  Док. 59, 60.
У Батурині -  ЇР НБУВ. -  І, 57666.
У Батурині -  Док. 61.
У Батурині -  Док. 62, 63.
У Батурині -  ЦДІАК України. -  ф . 51, -  Оп. 3. -  Спр. 1424. -  Арк 33. 
У Батурині -  Док. 64.
У Батурині -  Док. 65, 66.
У Батурині -  Док. 67.
У Батурині -  Док. 68.
У Батурині -  Док. 69.
У Батурині -  Док. 70.
У Батурині -  Док. 71.
У Батурині -  Док. 72.
У Батурині -  Док. 73-76.
У Батурині -  ІР НБУВ. -  І, 55511.
У Батурині -  Док. 77.
У Батурині -  Сіверянський літопис. -  1997. -  №  4. -  С. 144.
У Батурині -  Док. 78 
У Батурині -  ІР НБУВ. -  І, 59359.
У Батурині -  ІР НБУВ. -  ф. X. №  11443; Док. 19.
У Батурині -  Сіверянський літопис. -  1997. -  №  4. -  С. 145.
У Батурині -  Док. 80.
У Батурині -  Док. 81.
У Батурині -  Док. 82.
У Батурині -  Док. 83.
У Таборі під Хорожівкою. -  Док. 84; АктыЗР. -  т. V. -  с. 218-219.
У Батурині -  Док. 85.
У Батурині над Кустоловом. - Док 86.
У Батурині -  Док. 87.
У Батурині -  Док. 88.
У Батурині -  ІР НБУВ. -  І, 55186.
У Батурині -  Док. 89.
У Батурині -  Акты З Р. -  Т. V. -  С. 219-220.
У Дунаївцях -  Док. 90.
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Жовтня 25 - УГлухові. -  Док 91.
Листопада 3. - У Батурині -  Док. 92.
Листопада 6. - У Батурині -  Док. 93.
Листопада 9. - У Батурині -  Док. 94, 95.
Листопада 15. - У Батурині -  Док. 96.
Листопада 21. - У Батурині -  Док. 97.
Листопада 28. - У Батурині -  Док. 98.
Листопада 29. - У Батурині -  Док. 99.
Грудня 11. - У Батурині -  ІР НБУВ -  І, 59365.
Грудня 17. - У Батурині -  Док. 100.
Грудня 19. - У Батурині -  Док. 101.

1689 рік

Січня 1. - У Батурині -  Док. 102.
Січня 1. - У Чернігові -  Док. 103.
Січня 8. - У Батурині -  ІР НБУВ. -  І, 59382, -  Арк 68.
Січня 9. - У Батурині -  ІР НБУВ -  І, 59389. -  Арк 90.
Січня 10. - У Батурині -  Док. 104.
Січня 11. - У Батурині -  Док. 105-107.
Січня 12. - У Батурині -  Док. 108.
Січня 18. - У Батурині -  Док. 109.
Січня 29. - У Чернігові -  Док. 110.
Лютого 6. - У Батурині -  Док. 111.
Лютого 10. - У Батурині -  Док. 112.
Лютого 12. - У Батурині -  Док. 113.
Лютого 16. - У Батурині -  Док. 114.
Лютого 17. - У Батурині -  Сіверянський літопис -  1998. №  2. С. 34.
Лютого 27. - У Батурині -  Док. 115.
Березня 4. - У Глухові. -  Док. 116.
Березня 11. - У Батурині -  Док. 117.
Березня 12. - У Батурині -  Док. 118.
Березня 14. - У Батурині -  Акты ЗР. -  т. V. -  С. 222.
Березня 15. - У Батурині -  Док. 119.
Квітня 14. - У Батурині -  Док. 120.
Квітня 20. - У Коломаку. -  О. Оглоблин. Гетьман Іван Мазепа. -  с. 47.
Квітня ЗО. - У Батурині -  Док. 121.
Травня 11. — На березі річки Катрин поблизу Перекопа. -  О. Оглоблин. Гетьман 

Іван Мазепа. -  с. 47.
Травня 14. — Табір між Зеленою Долиною і Чорною Долиною. -  О. Оглоблин. Гетьман 

Іван Мазепа. -  с. 47.
Травня 20, 21. - На Перекопі. -  О. Оглоблин. Гетьман Іван Мазепа. -  с. 48.
Червня 12. - На березі річки Самари. -  О. Оглоблин. Гетьман Іван Мазепа. -  с. 48.
Червня 22. - У Батурині -  Сіверянський літопис. -  1997. -  №  4. -  С. 145-146.
Червня 24. - У таборі під Коломаком. -  Док. 122.
Червня 27. - У Гадячі. -  Док. 123.
Липня 3. - У Батурині -  Док. 124.
Липня 8. - У Батурині -  Док. 125.
Липня 17. - У Батурині -  Док. 126.
Липня 19. - У Батурині -  Док. 127; Акты ЗР. -  Т.У. -  223-224.
Липня 23. - У Глухові. -  ІР НБУВ. -  І, 59115.
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Липня 31.
Серпня 10.

Серпень - Вересень.

Серпня 12.
Серпня 26.
Серпня 29.
Серпня 31.

Вересня 13.
Вересня 20.
Вересня ЗО. 
Листопада 9. 
Грудня 1.
Грудня 9.
Грудня 20.

Грудня 29.

Січня ЗО. 
Січень. 
Лютого 13. 
Лютого 17. 
Лютого 18. 
Лютого 21. 
Лютого 23. 
Березня 5. 
Березня 10. 
Квітня 3. 
Квітня 20. 
Квітня 23. 
Квітня 28. 
Травня 5. 
Травня 8. 
Травня 9. 
Травня 17. 
Червня 5. 
Червня 9. 
Червня 18. 
Червня 19. 
Червня 20. 
Червня 21. 
Червня 26. 
Червня 30. 
Липня 9. 
Липня 11. 
Липня 16. 
Липня 18. 
Липня 22.

У Батурин!. -  ІР НБУВ. -  І, 60762. -  Арк 10-12.
Прибув у Москву із святою 300 чол. -  Єльфред Енсем. Мазепа. -  
С. 62.
У Москві. -  О. Оглоблин. Гетьман Іван Мазепа і його доба. -  
С. 64, 119.

У Москві. -  Акты ЗР. т. V. -  С. 221-222.
У Батурині -  Док. 128.
У Москві -  Акты ЗР. -  Т. V. -  С. 225-226.
У Москві. -  АктыЗР. - Т. V. -  С. 226; О. Оглоблин. Гетьман Іван 
Мазепа. -  с. 48.

У Батурині -  Док. 129.
У Москві. -  Акты ЗР. -  Т. V. -  С. 226-227.
У Москві. -  Акты ЗР. -  Т. V. -  С. 227.
У Батурині -  Док. 130.
У Глухові. -  Док. 131.
У Батурині -  ЦЦІАК України. -  Ф  51, оп 3. Спр. 4854. Арк 4.
У Батурині -  ЦДІАК України. -  Ф. 220. -  Оп 1. -  Спр. 214. -  
Арк. 1.

У Батурині -  Док. 132.

1690 рік

У Гадячі. -  ІР НБУВ. -  Ф. І, 59383. -  Арк 69.
У Батурині -  Док. 133.
У Гадячі. -  Акты ЗР. -  Т. V. -  С. 227.
У Миргороді. -  Акты ЗР. -  Т. V. -  С. 228.
У Голтві. -  Акты ЗР. -  Т. V. -  С. 228-229.
У Лубнах. -  Док 134.
У Лубнах. -  ЦДІАК України. -  Ф  193. -  Спр 1089. -  Арк 134.
У Лохвиці. -  Док. 135.
У Лохвиці. -  Док. 136.
У Батурині. -  Акты ЗР. -  Т. V. -  С. 229-230.
У Батурині -  Док. 137.
У Батурині -  Акты ЗР. -  Т. V. -  С. 230-231.
У Батурині -  Док. 138.
У Батурині -  Док. 139.
У Батурині -  Док. 140.
У Батурині -  Док. 141, 142.
У Батурині -  Док. 143.
У Києві. -  Док. 144.
Під Ніжином. -  Акты ЗР. -  Т. V. -  С. 231-232.
У Батурині -  Акты ЗР. -  Т. V. -  С. 232.
У Батурині -  Акты ЗР. -  Т. V. -  С. 232-233.
У Батурині -  Док. 145, 146.
У Батурині -  ІР НБУВ. -  І, 59 116.
У Батурині -  Док. 147.
У Батурині -  Док. 148.
У Батурині -  Док. 149.
У Батурині -  Акты ЗР. - I V . -  С. 237.
У Батурині -  Акты ЗР. -  Т. V. -  С. 237-238.
У Батурині -  Акты ЗР. -  Т. V. -  С. 238.
У Батурині -  Док. 150.
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Серпня 16. 
Серпня 17. 
Серпня 21. 
Вересня 20. 
Вересня 29. 
Жовтня 14. 
Жовтня 20. 
Жовтня 23. 
Жовтня 29. 
Листопада 10. 
Листопада 19. 
Листопада 20. 
Грудня 5. 
Грудня 11. 
Грудня 12. 
Грудня 22.

Січня 9. 
Січня 13. 
Січня 17. 
Лютого 2. 
Лютого 3. 
Лютого 13. 
Березня 9. 
Березня 15. 
Березня 18. 
Квітня 12. 
Квітня 17. 
Квітня 22. 
Квітня 28. 
Травня 2. 
Травня 4. 
Травня 6. 
Травня 26. 
Червня 3. 
Червня 13. 
Червня 20. 
Червня 26. 
Липня 3. 
Липня 20. 
Серпня 7. 
Серпня 10. 
Серпня 28. 
Вересня 3. 
Вересня 9. 
Вересня 15.

Жовтня 1. 
Жовтня 5. 
Жовтня 6.

У Батурин! -  Акты ЗР. -  Т. V. -  С. 240-241.
У Батурині -  Док. 151.
У Батурині -  Док. 152.
У Батурині -  Док. 153.
У Батурині -  Док. 154.
У Батурині -  Док. 155.
У Батурині -  РДАДА. -  Ф. 248. Оп. 1 -  Спр 1811. -  Арк 114-114 зв.
У Батурині -  Док. 156.
У Батурині -  Акты ЗР. -  Т. V. -  С. 243.
У Батурині -  Акты ЗР. -  Т. V. -  С. 243-244.
У Батурині -  Акты ЗР. -  Т. V. -  С. 244-245.
У Батурині -  Док. 157, 158.
У Батурині -  Док. 159.
У Батурині -  ЦДІАК України. -  Ф. 57. -  Оп. 1. -  Спр. 311. -  Арк 5.
У Батурині -  Док. 160.
У Батурині -  Акты ЗР. -  Т. V. -  С. 245.

1691 рік

У Батурині -  ЦДІАК України. -  Ф. 57. -  Оп. 1. Спр 432. -  Арк. 14.
У Батурині -  Док. 161.
У Батурині -  Сіверянський літопис. -  1998. -  №2. -  С. 34-35.
У Батурині -  Док. 162.
У Батурині -  ІР НБУВ. -  І, 64951. -  Арк 7.
У Лубнах. -  ЦДІАК України. -  Ф  57. -  Оп 1. -  Спр. 420. -  Арк 4.
У Батурині. -  Акты З Р. -  Т. V. -  С. 245.
У Батурині. -  Док. 163.
У Батурині. -  Док. 164.
У Батурині. -  Док. 165.
У Батурині. -  Док. 166.
У Батурині. -  Док. 167.
У Батурині. -  Док. 168, 169.
У Батурині. -  Док. 170.
У Батурині. -  Док. 171.
У Батурині. -  Док. 172.
У Батурині. -  Док. 173.
У Кролевці. -  ЦДІАК України. -  Ф. 51. Оп. 3. -  Спр. 4117. -  Арк. 2.
У Батурині. -  Док. 176.
У Батурині. -  Док. 177.
У Батурині. -  Сіверянський літопис. -  1997. -  №4. -  С. 147.
У Батурині. -  Док. 179.
У Батурині. -  ІР НБУВ. -  І, 59377. -  Арк. 61.
У Батурині. -  Док. 182.
У Батурині. -  Акты ЗР. -  Т. V. -  С. 247.
У Батурині. -  Архив Ю ЗР -  Ч. 1. -  т.5. -  С. 322-323.
У Батурині. -  ЦДІАК України. -  Ф. 97. -  Оп. 2. -  Спр 437. -  Арк. 6.
У Глухові. -  ІР НБУВ. -  І. 50497.
У Батурині. -  ЦДІАК України -  Ф. 57, -  Оп. 1. -  Спр 1. -  Спр. 317. -  
Арк. 152.
У Батурині. -  ІР НБУВ. -  І, 61759, №  942. -  Арк 32.
У Лубенському Мгарському монастирі. -  Док. 183.
У Лубенському Мгарському монастирі. -  ІР НБУВ. - 1, 59395. -  Арк 97.
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Ж овтня 14. 
Ж овтня 16. 
Ж овтня 29. 
Жовтня ЗО. 
Листопада 20. 
Грудня 1. 
Грудня 12. 
Грудня 22. 
Грудня 27.

Січня 3.
Січня 22.
Січня 29. 
Лютого 4. 
Лютого 7. 
Лютого 8. 
Лютого 13. 
Лютого 14. 
Березня 10. 
Квітня 15. 
Квітня 25. 
Квітня 27. 
Травня 11. 
Травня 15. 
Червня 6.
Арк. 1.
Червня 26. 
Червня 28. 
Серпня 3. 
Серпня 4. 
Серпня 16. 
Серпня 20. 
Вересня 26. 
Ж овтня 26. 
Жовтня 27. 
Листопада 4. 
Листопада 14.* 
Листопада 28. 
Грудня 13.

Лютого 12. 
Лютого 19. 
Лютого 26. 
Березня 25. 
Квітня 2. 
Квітня 15. 
Червня 15. 
Червня 16.

У Батурині -  Док. 184.
У Батурині -  Док. 185.
У Батурині -  Док. 186.
У Батурині -  Док. 187.
У Батурині -  ІР НБУВ. -  І, 59118.
У Батурині -  Док. 189.
У Батурині -  Док. 190.
У Батурині -  Акты ЗР. -  Т. V. -  С. 249.
У Батурині. -  Акты ЗР. -  Т. V. -  С. 249-259.

1692 рік

У Батурині -  Акты ЗР. -  Т. V. С. 250.
У Бикові -  Акты ЗР. -  Т. V. -  С. 250-251.
У Баришівці -  Док 191.
У Батурині -  Акты ЗР. -  Т. V. -  С. 250-251.
У Переяславі -  Акты ЗР. -  Т. V. -  С. 252.
У Переяславі. -  Акты ЗР. -  Т. V. -  С. 253-254.
У Переяславі -  Акты ЗР. -  Т. V. -  С. 254-255.
У Переяславі. -  Акты ЗР. -  Т. V. -  С. 255-256.
У Батурині -  Акты ЗР. -  Т. V. -  С. 256.
У Батурині. -  Док. 192.
У Батурині -  Док. 193, 194.
У Батурині -  Пам’ятники. -  Т. 2. -  Отд. І. -  С. 281-285.
У Батурині -  Док. 195.
У Батурині -  Акты ЗР. -  Т. V. -  С. 256-257.
У Батурині. -  Док 196; ЦДІАК України. -  Ф. 220. -  Оп. 1. -  Спр. 221. — 

У Батурині -  Док. 197.
У Батурині -  РДАДА. -  Ф. 124. -  Оп. 5. -  Спр 21. -  Арк. 1-3.
У Таборі під Гадячем. -  Акты ЗР. -  Т. V. -  С. 257-258.
У Таборі на Шилівці. -  Акты ЗР. -  Т. V. -  С. 258.
У Говтві -  Акты ЗР. -  Т. V. -  С. 258-259.
У Говтві -  Акты ЗР. -  Т. V. -  С. 259.
У Батурині -  Акты ЗР. -  Т. V. -  С. 259-260.
У Батурині -  Акты ЗР. -  Т. V. -  С. 260.
У Батурині -  Док. 198.
У Батурині. -  Акты ЗР. -  Т. V. -  С. 260-261.
У Батурині -  Акты ЗР. -  Т. V. -  С. 261.
У Батурині. -  Док 199.
У Батурині -  Док. 200.

1693 рік

У Лубнах. -  Док 201.
У Батурин!. -  Акты ЗР. -  Т. V. -  С. 262.
У Батурин!. -  Док. 202.
У Батурин!. -  Док. 203.
У Батурин!. -  Док. 204.
У Батурин!. -  Акты ЗР. -  Т. V. -  С. 263-265. 
У Батурин!. -  Док. 205.
У Батурин!. -  Док. 206.
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Червня 27. 
Липня 12. 
Серпня 18. 
Серпня 23. 
Серпня 25. 
Вересня 28. 
Жовтня 2. 
Листопада 6. 
Листопада 13. 
Листопада 15. 
Грудня 8.

Січня 14.
Лютого 9. 
Березня 7.
Квітня 16.
Квітня 27.
Квітня 28. 
Червня 1.
Червня 4.
Червня 6.
Липня 7.
Липня 13.
Липня 16.
Липня ЗО.
Липня 31.
Арк. 73-74.
Після серпня 13. 
Серпня 18. 
Вересня 15. 
Грудня 11. 
Грудня 12. 
Грудня 13. 
Грудня 13. 
Грудня 14.
Грудня 18.
Т. 1 .-С . 91. 
Грудня 18.

Січня 10.

Січня 11. 
Січня 14. 
Лютого 3. 
Лютого 8. 
Лютого 23. 
Лютого 24. 
Лютого 25.

-  У Батурині. -  Док. 207.
-  У Батурині. -  Док. 208.
-  У Батурині. -  Док. 209, 210.
-  У Б а т у р и н і.- ІР Н Б У В .-І , 57781.
-  У Батурині. -  Док. 211.
-  У Батурині. -  Док. 212.
-  У Батурині. Акты ЗР. -  Т. V. -  С. 268.
-  У Орлівці. -  Док. 213.
-  У Стародубі. -  ІР НБУВ. -  І, 63780. -  Арк. 238.
-  У Стародубі. -  Док. 214, 215.
-  У Батурині. -  Док 216.

1694 рік

-  У Батурині. -  ЦДІАК України. -  Ф. 57. Оп. 1. -  Спр. 3 11. -  Арк. 55.
-  У Батурині. -  ЦДІАК України. -  Ф. 57. -  Оп. 1. -  Спр. 442. -  Арк 280.
-  У Батурині. -  Док 217.
-  У Батурині. -  Док. 218.
-  У Батурині. -  Док. 219.
-  У Ба урині. -  ІР НБУВ. -  І, 58065.
-  У Батурині. -  Док. 220.
-  На Брусилівському Перевозі на річці.
-  У Батурині. -  Док. 222.
-  У Батурині. -  ІР НБУВ. -  І, 56258.
-  У Батурині. -  Сіверянський літопис. 1997. -  №  3. -  С. 101.
-  У Батурині. -  ЦДІАК України. -  Ф. 56. -  Оп. 1. -  Спр. 125. -  Арк. 16.
-  У Батурині -  Док. 223.
-  У Батурині. -  ЦДІАК України. -  Ф. 1235. Оп. 1. -  Спр. 4265. -

-  У Лебедині. -  Акты ЗР. -  Т. V. -  С. 273.
-  У Батурині. -  ІР НБУВ. -  І, 61784. -  Арк. 80.
-  У Батурині. -  Черниговские Губернские ведомости. -  1859. -  №  38.
-  У Б а т у р и н і.- ІР Н Б У В .-І , 58106.
-  У Батурині. -  Сіверянський літопис. -  1998. -  №  2. -  С. 35.
-  У Батурині. -  Док. 224.
-  У Батурині. -  ІР НБУВ. -  І, 50502.
-  У Ладані. -  Док. 225.
-  У Батурині. -  ІР НБУВ. -  І, 63784. -  Арк 298; Український архів. -

-  У Батурині. -  Док. 226.

1695 рік

-  У Батурині -  Док. 227; Сб. материалов для исторической топографии 
Киева и его окресностей. Отд. III. -  С. 121-152.

-  У Батурині -  Док. 128.
-  У Миргороді. -  Акты ЗР. -  Т. V. -  С. 274.
-  У Лохвиці. -  Док 229.
-  У Батурині -  Док. 230.
-  У Лубнах. -  Док. 231.
-  У Лубнах. -  ЦДІАК України. -  Ф. 137. Оп. 1. -  Спр. 127. -  Арк. 37 зв -  38.
-  У Лубнах. -  Акты ЗР. -  Т. V. -  С. 274.
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Березня 4. 
Березня 5. -
Березня 9. -
Березня 10. -
Березня 15. -
Квітня 15. -
Квітня 25. 
Травня 9. -
Травня 16. -
Червня 15. -

Червня 16. -
Вересня 11. -
Ж овтня 5. -

Жовтня 8. -
Ж овтня 27. -
Грудня 3.
Г рудня 11. -
Грудня 22.

Січня 2. -
Січня 14. -
Січня 21. -
Січня 23 -
Січня 24. -
Січня 25. -
Січня -
Квітня 1.
Квітня 20. -
Квітня 28. -
Травня 3. -
Травня 17. -
Червня 8. -
Червня 26. -
Липня 1. -
Липня 2. -

Літо -
Вересня 18. -
Жовтня 19. -
Ж овтня 25. -
Ж овтня 27. -
Листопада 19. -  
Листопада 23. -  
Грудня 5. 
Грудня 17. -
Грудня 21.

У Батурині. -  Док. 232.
У Батурині. -  Сіверянський літопис. -  1998. -  №  2. -  С. 36.
У Батурині. -  Архив ЮЗР. -  ч. 1. -  Т. 5. -  С. 423-424.
У Лохвиці. -  Док. 233.
У Батурині. -  Док. 234.
У Батурині. -  Док. 235.
У Батурині -  ЦДІАК України. -  Ф. 1235. -  Арк 73.
У Батурині -  Док. 236.
У Таборі під Переволочною. -  Док. 1237.
У Переволочній. -  ЦДІАК України. -  Ф. 1235. -  Оп. 1. -  Спр 1247. -  
Арк. 22-24.
У Таборі під Переволочною. -  ЦДІАК. -  Ф. 129. -  Оп. 1 -  Спр. 4. -  Арк. 1-2. 
У Батурині -  Док. 238.
У Лубенському Мгарському монастиреві. -  РДАДА. -  ф . 248. -  Оп. 1. -  
Спр 1809. -  Арк. 80.
У Батурині. -  Док. 239.
У Батурині. -  Док. 240.
У Батурині. -  Док. 241.
У Батурині. -  ІР НБУВ. -  І, т. 4. -  50534.
У Батурині. -  Док. 242.

1696 рік

У Батурині. -  Док. 243.
У Курені. -  Акты ЗР. -  Т. V. -  С. 274-275.
У Прилуках. -  Акты ЗР. -  Т. V. -  С. 276.
У Прилуках. -  Акты ЗР. -  Т. V. -  С. 277.
У Прилуках. -  Акты ЗР. -  Т. V. -  С. 277-278.
У Прилуках. -  Акты ЗР. -  Т. V. -  С. 278-279.
У Лохвиці. -  О. Оглоблин. Гетьман Іван Мазепа. -  С. 188.
У Батурині. -  Док. 244.
У Батурині. -  Док. 245.
У Батурині. -  Док. 246.
У Батурині. -  Док. 247.
У Батурині. -  Док. 248.
У Батурині. -  Док. 249.
У Таборі на Ковжижі. -  Акты ЗР. -  Т. V. -  С. 280.
У Таборі на Коломаку. -  Док. 250.
У Сорочинцях. -  ІР НБУВ. Лаз. 46. -  Арк. 107; ЦДІАК України. -  Ф. 1235. -  
Оп.1. -  Спр. 1246. -  Арк. 50.
У Острогозьку. -  О. Оглоблин. -  Гетьман Іван Мазепа. -  С. 64.
У Батурині. -  ІР НБУВ. -  І, 57784.
У Ніжині. -  ЦДІАК України. -  Ф. 51. -  Оп. 3. -  Спр. 11036.
У Батурині. А. Федотов-Чехович. -  С. 57-58.
У Батурині. -  ЦДІАК України, -  ф. 57. -  Оп. 1. -  Спр. 382. -  Арк 95.
У Батурині. -  Док. 251.
У Батурині. -  ЦДІАК України. -  Ф. 137. -  Оп. 1. -  Спр. 127. -  Арк 40-41. 
У Батурині. -  Док. 252.
У Батурині. -  Док. 253.
У Батурині. -  Док. 254.
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Січня 1. 
Січня 5.

Січні 17. 
Лютого 2. 
Березня 5. 
Березня 18. 
Квітня 1. 
Квітня 2. 
Квітня 18. 
Квітня ЗО. 
Травня 10. 
Травня 16. 
Травня 25.

Липня 17. 
Серпня 7. 
Серпня 17. 
Вересня 27. 
Листопада 
Грудня 2. 
Грудня 10.

Січня 11. 
Січня ЗО. 
Лютого 24. 
Березня 3. 
Березня 18. 
Квітня 22. 
Травня 3. 
Травня 12. 
Травня 17. 
Травня 20. 
Травня 24. 
Травня 29. 
Серпня 22. 
Вересня 5. 
Листопада 1 
Кінець 1698.

Січня 10. 
Січня 22. 
Січня 24. 
Березня 8. 
Березня 18, 
Квітня 28.

1697 рік

У Батурині. -  Оглоблин. -  Гетьман Івана Мазепа. -  С.53.
У Батурині. -  ЦДІАК України. -  Ф. 1235. -  Оп. 1. -  Спр. 1265. -  
Арк. 77-78.
У Батурині. -  Док. 255.
У Москві. -  Акты ЗР. -  Т.У. -  С. 280-281.
У Батурині. -  Док. 256.
У Батурині. -  Док. 257.
У Батурині. -  Док. 258.
У Батурині. -  ІР НБУВ. -  І. 62660. -  Арк. 67-68.
У Батурині. -  Док. 259.
У Батурині. -  А. Федотов-Чехович. -  С. 58-59.
У Батурині. -  Док. 260.
У Батурині. -  Док. 261.
Початок походу по Дніпру. -  О. Оглоблин. -  Гетьман Івана Мазепа -  
С. 54.
У Таборі біла пристані Кодацька. -  Акты ЗР. -  Т. V. -  С. 281-282.
Під Кизикерменом. -  Акты ЗР. -  Т. V. -  С. 283.
У Переволочній. -  Акты ЗР. -  Т. V. -  С. 283-284.
У Батурині -  Черниговские Губернские ведомости. 1859. -  №  43 
У Батурині. -  ІР НБУВ. -  І, 17127.
У Іванополі. -  Док. 262.
У Батурині -  ЦДІАК України. -  Ф. 51. -  Оп. 3. -Стр. 3989. -  Арк 7.

1698 рік
У Батурині. -  Док. 263.
У Батурині. -  Док. 264.
У Батурині. -  Док. 265.
У Батурині. -  ІР НБУВ. -  І, 55316. -  Арк. 137.
У Батурині. -  Док. 266.
У Батурині. -  Док. 267.
У Батурині. -  Док. 268.
У Батурині. -  Док. 269.
У Батурині. -  Сіверянський літопис. -  1998. -  №2. -  С. 37.
У Таборі під Берестівкою. -  Док 270.
У Гадячі. -  Док 271.
У Таборі на Човпаках. -  Сіверянський літопис. 1997. №  4. -  С. 147-148. 
У Таборі над річкою Саксаганню. -  Док 272.
У Гадячі. -  Док 273.
У Батурині. -  Док 274.
початок 1699. -  У Воронежі. -  О. Оглоблин. Гетьман Івана Мазепа. -  
С. 64.

1699 рік

У Батурині. -  Док. 276.
У Гадячі. -  Док. 277.
У Гадячі. -  Док. 278.
У Батурині. -  Док. 279.
У Батурині. -  Док. 280, 281.
У Батурині. -  Док. 282, 283.
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Квітня 29. 
Травня 5. 
Травня 16. 
Червня 1. 
Червня 10. 
Липня 3. 
Липня 5. 
Липня 17.

Липня ЗО. 
Серпня 2. 
Серпня 22. 
Серпня 25.

Серпня 29. 
Вересня 13. 
Вересня 14. 
Вересня 16. 
Вересня 25. 
Ж овтня 7. 
Ж овтня 11. 
Ж овтня 12. 
Ж овтня 20.

Ж овтня 24. 
Листопада 2. 
Листопада 8. 
Листопада 10. 
Грудень.

Січня 10. 
Січень 
Березня 11 
Квітня 19. 
Травня 12. 
Травня 13. 
Травня 14. 
Травня 20. 
Травня 26. 
Травня 28. 
Червня 5. 
Червня 13. 
Червня 17. 
Липня 7.

Липня 10. 
Липня 14. 
Липня 19. 
Липня 23. 
Липня 25.

У Батурині. -  Док. 284.
У Батурині. -  Док. 285.
У Батурині. -  Док. 286.
У Батурині. -  Док. 287.
У Іванополі. -  Док 288.
У Глухові. -  Док. 289.
У Глухові. -  Док. 290.
У Батурині. -  Док. 291; Акты ЗР. -  Т. V. -  284; Чтения в ИОНЛ. -  
К., 1902. - К н . 16.
У Батурині. -  Док. 292.
У Батурині. -  Док. 293.
У Батурині. -  Док. 294.
У Батурині. -  ЦДІАК України. -  ф . 51. -  Оп. 3. -  Спр. 1746. -  Арк. 14- 
16.
У Батурині. -  Док. 295.
У Батурині. -  Док. 296.
У Чернігові. -  Док 297.
У Чернігові. Док. 298.
У Батурині. -  Док. 299.
У Батурині. -  Док. 300; Акты ЗР Т. V. -  С. 286.
У Батурині. -  Док. 301.
У Батурині. -  ІР НБУВ, -  І, 54497.
У Батурині. -  ЦДІАК України ф. 1235. -  Оп 1. -  Спр. 1252. -  Арк. 169- 
171.
У Батурині. -  Док. 302, 303, 304.
У Батурині. -  Док. 305.
У Батурині. -  ЦДІАК України. -  ф . 220. -  Оп. 1. -  Спр. 2.
У Батурині. -  Акты ЗР. -  Т. V. -  С. 286-287.
У Батурині. -  Док 306.

1700 рік
У Батурині. -  Док 307.
У Москві. -  Оглоблин. -  Гетьман Івана Мазепа. -  С. 64.
У Батурині. -  Док 308.
У Батурині. -  Док 309.
У Батурині. -  Док 310.
У Батурині. -  Док 311, 312.
У Батурині. -  Док 313.
У Батурині. -  Док 314.
У Батурині. -  Док 315.
У Батурині. -  РДАДА. -  ф . 248. -  Оп. 1. -  Спр. 1809. -  Арк. 76, 76 зв.
У Батурині. -  Док 316, 317.
У Батурині. -  Док 318.
У Батурині. -  Док 319.
Табір під Тетієвим. -  ЦДІАК України. -  Ф. 137. -  Оп. 1. -  Спр. 127. - 
Арк 42.
У Батурині. -  ІР НБУВ. -  І, 61742. -  Арк. 4.
У Батурині. -  Док 320.
У Батурині. -  ЦДІАК України. -  Ф. 51. -  Оп. 1. -  Спр. 6. -  Арк. 1-2.
У Батурині. -  Док 321.
У Батурині. -  ЦДІАК України. -  ф . 57. -  Оп. 1. -  Спр. 7. -  Арк. 652.
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Універсал Юрієві Костянтиновичучу з сином Мартином. 18 січня 1689 р. -  Док. 109
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Універсал Ніжинському монастиреві. 20 вересня 1690 р. -  Док. 153
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Універсал соспицькому сотникові. 26 трваня 1691 р. -  Док. 173
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Універсал значковому військовому товаришеві Григорію Карповичу.
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Універсал сосшщькому сотникові. 12 грудня 1691 р. -  Док. 190
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Універсал Кам’яиському Успенському монастиреві. 13 вересня 1699 р. -  Док. 295
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22 серпня 1702 р. -  Док. 357 (продовження)
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Наказ вовчківському старості. 6 серпня 1703 р. -  Док. 375
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Наклад 800. Замовлення №



Серпня 2. 
Серпня 12. 
Серпня 24. 
Вересня ЗО. 
Вересня 7. 
Вересня 3-. 
Жовтня 16. 
Жовтня 27. 
Листопада 2. 
Листопада 9. 
Листопада 26. 
Листопада 28.

Грудня 8. 
Грудня 10. 
Грудня 24.

Лютого 4. 
Лютого 6. 
Лютого 20. 
Березня 2. 
Березня 26. 
Квітня 1. 
Квітня 3.

Квітня 8.

Квітня 20. 
Травня 8. 
Травня 16. 
Червня 17.

Липня 21. 
Серпня 27. 
Вересня 1.

Вересня 2. 
Вересня 4. 
Вересня 6. 
Вересня 13. 
Вересня ЗО. 
Жовтня 1. 
Жовтня 28. 
Листопада 10. 
Листопада 14. 
Листопада 28. 
Грудня 10.

У Батурині. -  Док 322.
У Батурині. -  Черниговские губернские ведомости. -  1850. -  N-6.
У Батурині. -  Док 323.
У Батурині. -  Док 324.
У Батурині. -  ІР НБУВ. -  І, 56263.
У Києві. -  Док. 325.
У Переяславі. -  Док. 326.
У Києві. -  Док. 327.
У Батурині. -  Док 328.
У Фастові. -  ЦДІАК України. -  Ф. 1235. -  Оп. 1. -  Спр. 1265. -  Арк. 49-50. 
У Глухові -  Док. 329.
У Батурині. -  ЦДІАК України. -  Ф. 1235. -  Оп. 1. -  Спр. 1250. -  
Арк. 231.
У Батурині. -  ІР НБУВ. -  І, 55256. -  Арк. 43.
У Батурині. -  Український історик. -  1987. -  № 1-4. -  С. 67-69.
У Батурині. -  ЦДІАК України. -  Ф. 153. -  Оп. 2. -  Спр. 1757. -  Арк 1.

1701 рік

У Батурині. -  Док 331.
У Батурині. -  ЦДІАК України. -  Ф. 57. -  Оп 1. -  Спр. 898. -  Арк. 1.
У Батурині. -  ЦДІАК України. -  Ф. 51. -  Оп. 1. -  Спр. 4. -  Арк. 1.
У Фастові. -  Сіверянський літопис. -  1998. -  № 2. -  С. 41.
У Батурині. -  Док 332.
У Батурині. -  Док 333.
У Батурині. -  ЦДІАК України. -  Ф. 1235. -  Оп. 1. -  Спр. 1265. -  Арк 84- 
85.
У Батурині. -  ЦДІАК України. -  Ф. 1235. -  Оп. 1. -  Спр. 1265. -  
Арк. 56.
У Батурині. -  Док 334.
У Батурині. -  Док 335.
У Батурині. -  Док 336.
У Батурині. -  Андріевский А. Материалы извлеченные из архива 
Киевского губернского правлення. Вып. 7. -  С. 3.
У обозі під селом Потоки. -  Док. 337.
У Батурині. -  Док 338.
У Батурині. -  ЦДІАК України. -  Ф. 1235.- Оп. 1. -  Спр. 1265. -  
Арк. 60.
У Батурині. -  Док 339.
У Батурині. -  ІР НБУВ. -  I, 57780.
У Батурині. -  Док 340.
У Батурині. -  Черниговские губернские ведомости. -  1852. -  № 51.
У Батурині. -  ІР НБУВ. -  I, 62364. -  Арк 214.
У Батурині. -  Док 341.
У Батурині. ІР НБУВ. -  I, 59405. -  Арк 118.
У Батурині. -  Док 342.
У Батурині. -  ЦДІАК України. -  Ф 137. -  Оп. 1. -  Спр. 127. -  Арк 43. 
У Батурині. -  Док 343.
У Батурині. -  ЦДІАК України. -  ф . 1235. -  Оп. 1. -  Спр. 1265. -  
Арк 31-37.
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Початок року 
Січня 10. 
Квітня 25. 
Квітня 27. 
Травня 5. 
Травня 8. 
Травня 12. 
Травня 31. 
Червня 19. 
Червня 22. 
Червня бл. 25. 
Червня ЗО. 
Липня 12. 
Липня 17. 
Липня 18. 
Липня 27. 
Липня 29. 
Серпня 1. 
Серпня 22. 
Вересня 2. 
Вересня 6. 
Жовтня 1. 
Жовтня 2. 
Жовтня 20. 
Листопада 6. 
Листопада 10. 
Грудня 2. 
Грудня 3. 
Кінець 1702

Січня 9. 
Січня 10. 
Січня 15. 
Травня 6. 
Травня 24. 
Червня 1. 
Червня 13. 
Червня 17. 
Червня 18. 
Червня 22. 
Червня 30. 
Липня 1. 
Липня 11. 
Липня 21. 
Липня 22. 
Серпня 6. 
Серпня 7. 
Серпня 24.

1702 рік

У Москві. -  Оглоблин. Гетьман Іван Мазепа. -  С. 64.
У Батурині. -  Сіверянський літопис. -  1997. -  № 2. -  С. 101-102.
У Батурині. -  Док 345.
У Батурині -  Сіверянський літопис. -  1997. -  № 2. -  с. 102.
У Батурині. -  РДАДА. -  ф. 124. -  Оп. 4. -  Спр 1291.
У Батурині. -  Док 347.
У Батурині. -  Сіверянський літопис. -  1998. -  № 2. -  С. 42.
У Батурині. -  Док 348.
У Іванополі. -  Док. 349.
У Кочеравці. -  Док 350.
У Глухові -  Док 351.
У Батурині. -  Док 352.
У Батурині. -  Док 353.
У Батурині. -  Док 354.
У Батурині. -  Сіверянський літопис. -  1997. -  № 2. -  С. 103.
У Батурині. -  Док 355.
У Батурині. -  Памятники. -  Т 2. -  Отд 3. -  С. 338-345.
У Батурині. -  Док 356.
У Батурині. -  Док 357.
У Батурині. -  Док 358.
У Батурині. -  Док 359.
У Батурині. -  Док 360.
У Батурині. -  ІР НБУВ. -  І, 59396. -  Арк. 98.
У Батурині. -  Док 361.
У Батурині. -  Док 362.
У Батурині. -  ІР НБУВ. -  І, 63737. -  Арк. 136.
У Батурині. -  Док 363.
У Батурині. -  Док 364.
початок 1703. -  У Москві -  О. Оглоблин. Гетьман Іван Мазепа. -  С. 64.

1703 рік

У Батурині. -  ЦДІАК України. -  Ф. 51. -  Оп. 3. -  Спр. 2969. -  Арк. 4.
У Батурині. -  Док. 365.
У Батурині. -  Док. 366.
У Батурині. -  Сіверянський літопис, 1997. -  № 2. -  С. 103-104.
У Батурині. -  Док. 367.
У Таборі біля Віти. -  Док 368.
У Батурині. -  ІР НБУВ. -  І, 59349.
У Батурині. -  Док. 369.
У Батурині. -  Док. 370.
У Батурині. -  ІР НБУВ. -  І, 57884. Арк. 10.
У Батурині. -  Киевская старина. 1884. -  № 10. -  С. 132-134.
В обозі біля Києва. -  Док 371.
У Батурині. -  Док. 372.
У Батурині. -  Док. 373.
У Батурині. -  Док. 374.
У Батурині. -  Док. 375, 376.
У Батурині. -  ЦДІАК України. Ф. 129. -  Спр. 10.
У Батурині. -  Док. 377.
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Вересня 7. -  У Батурині. -  Док. 378.
Вересня 8. -  У Батурині. -  Док. 379.
Вересня 15. -  У Батурині. -  Сіверянський літопис. -  1997, -  № 4. -  С. 148-179.
Вересня. -  У Батурині. -  Док. 381.
Жовтня. -  У Батурині. -  ЦДІАК України, ф. 57. -  Оп. 1. -  Спр. 3.
Грудня 14. -  У Батурині. -  Ф. 133. -  Спр. 252.

1704 рік

Січня 4. -  У Батурині. -  Док. 382.
Січні 7. -  У Ямполі -  Док. 383.
Січня 31. -  У Батурині. -  Док. 384.
Лютого 1, -  У Батурині. -  Сіверянський літопис. -  1997. -  № 4. -  С. 149 -  150
Лютого 8. -  У Батурині. -  Док. 385.
Лютого 9. -  У Батурині. -  Док. 386.
Лютого 15. -  У Батурині. -  Док. 387.
Лютого 26. -  У Батурині. -  Док. 388.
Лютого. -  У Батурині. -  Док. 389.
Березня 2. -  У Батурині. -  Док. 390.
Березня 4. -  У Батурині. -  Док. 391.
Березня 5. -  У Батурині. -  Док. 392.
Березня 12. -  У Батурині. -  Док. 393.
Березня 14. -  У Батурині. -  Док. 394.
Березня 20. -  У Батурині. -  ІР НБУВ. -  І, 68475. -  Арк. 48 зв.-49.
Березня 31. -  У Батурині. -  Док. 395.
Квітня 1. -  У Батурині. -  Док. 396.
Квітня 8-9. -  У Батурині. -  ЦДІАК України. -  ф. 1235. -  Оп. 1. -  Спр 1265. -  Арк 39-41.
Квітня 10. -  У Батурині. -  Док. 397.
Квітня 29. -  У Батурині. -  Док. 398.
Травня 1. -  У Батурині. -  Док. 399, 400.
Травня 5. -  У Батурині. -  Док. 401.
Травня 7. -  У Батурині. -  Док. 402.
Травня 8. -  У Батурині. -  Док. 403.
Травня 10. -  У Батурині. -  Док. 404.
Червень -  Жовтень -  На Правобережній Україні. -  О.Оглоблин. -  Гетьман Івана

Мазепа. -  С. 257.
Червня 9. -  В Обозі під Паволоччю. -  Док 405.
Липня 12. -  В Обозі під Поволоччю, -  Архив ЮЗР. -  Ч. III. Т. 2. -  С. 632-635.
Липня 13. -  У Таборі під Паволоччю. -  Док 406.
Серпня 1. -  В Обозі під Бердичевом. -  Архив ЮЗР, ч. III. -  Т. 2. -  С. 639-640.
Серпня 10. -  У Таборі на Вчорашньому -  Док. 407.
Вересня 1. -  У Києві. -  Український архів. Т. 1. -  С. 170.
Жовтня 12. -  Під Паволоччю. -  Док 408.
Жовтня 20. -  У Батурині. -  ЦДІАК України. -  Ф. 220. Оп. 1. -  Спр. 267. -  Арк 1.
Листопада 6. -  У Батурині. -  Док. 409.
Листопада 10. -  У Батурині. -  Док. 410, 411.
Листопада 12. -  У Батурині. -  Док. 412.
Листопада 20. -  У Батурині. -  Док. 413, 414.
Листопада 21. -  У Батурині. -  Док. 415.
Грудня 17. -  У Батурині. -  Док. 416.
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Поч. січня. -
Лютого 21. -
Лютого 22. -
Лютого 27. -

Зима 1705 -
Березня 8. -
Березня 14. -
Березня 27. -
Квітня 18. -
Квітня 20. -
Квітня 23. -
Квітня 25. -
Квітня 26. 
Травня 2. -
Травня 12. -
Травня 15. -
Травня 20. -
Травня 23. -
Травня 29. -
Весна 1705. -
Серпня 27. -

Вересня 3. -
Вересня 7. -
Вересня 8. -
Жовтня 14. -
Листопада 10. -
Листопада. -

Січня 4. -
Січня 6. -
Січня 12. -
Лютого 8. -
Лютого 15. -
Червня 10. -
Червня 13. -
Червня 18. -
Червня 21. -
Червня 22. -
Липня 1. -
Липня 5. -
Липня 9. -
Липня 10. -
Липня 11. -
Липня 15. -
Липня 30. -

У Москві. -  О.Оглоблин. Гетьман Івана Мазепа. -  С. 64.
У Ямполі. -  Док. 417.
У Ямполі. -  Док 418.
У Ямполі. -  ЛНБ ім. Стефаника НАНУ. -  ВР. -  Ф. 5. -  Оп. 1. Спр. 2440. 
-  Арк 47-48; Записки НТШ. -  Т. 222. -  С. 354.
У Слуцьку. -  О.Оглоблин. Гетьман Іван Мазепа. -  С. 257.
У Батурині. -  Док. 419.
У Батурині. -  Док. 420.
У Батурині. -  Док. 421.
У Батурині. -  ЦДІАК України. -  Ф. 137. -  Оп. 1. -  Спр. 127. -  Арк 64-65. 
У Батурині. -  Док. 422.
У Батурині. -  Док. 423.
У Батурині. -  Док. 424.
У Батурині. -  Док. 425.
У Батурині. -  Док. 426.
У Батурині. -  Док. 427.
У Батурині. -  Док. 428.
У Батурині. -  Док. 429.
У Батурині. -  Док. 430.
У Батурині. -  Док. 431.
У Таборі біля Слуцька. -  О. Оглоблин. Гетьман Івана Мазепа. -  С. 25 
У Таборі під Львовом. -  ЛНБ ім. Стефаника НАНУ. -  Ф. 103. Спр. 426. -  
№ IV.
На Волині і Поділлі. І. Борщак.
У Батурині. -  Док. 432.
У Батурині. -  Док. 433.
У Почепі. -  Док 434.
У Городлі. -  Док 435, 436.
У Дубні. -  О.Оглоблин. Гетьман Івана Мазепа. -  С. 274. -  Записки НТШ. 
Т. 222. С. 357-358.

1705 рік

1706 рік

У Батурині. -  Док. 437.
У Батурині. -  Док. 438.
У Батурині. -  Док. 439.
У Дубні. -  Док 440.
У Дубні. -  Архив ЮЗР. -  Ч. III. -  Т. 2. -  С. 688.
У Батурині. -  Док. 441.
У Батурині. -  Док. 442, 443.
У Батурині. -  Док. 444.
У Батурині. -  Док. 445.
У Батурині. -  Док. 446.
У Батурині. -  ЦДІАК України. -  Ф. 137. -  Оп. 1. -  Спр. 127. -  Арк. 65-66. 
У Батурині. -  Док. 447.
У Батурині. -  Док. 448.
У Батурині. -  Док. 449.
У Києві. -  ЦДІАК України. -  Ф. 51.- Оп. 3. -  Спр. 3715. -  Арк 110, 111. 
У Києві. -  Док 450.
У Батурині. -  Док. 451.
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Серпня 19. -
Серпня 31. -
Літо 1706. -
Вересня 3. -
Вересня 5. -
Вересня 11. -
Вересня 15. -
Вересня 16. -
Жовтня 8. -
Жовтня 9. -
Листопада 2. -  
Листопада 6. -  
Листопада 15. -  
Листопада 21. -  
Листопада 25. -  
Грудня 15. -

Січня 4. -
Січня 7. -
Січня 9. -
Січня 10. -
Січні 12. -
Січня 17.
Лютого 11. -
Зима 1707. -
Березня 2. -
Березня 4. -
Березня 9. -
Березня 11. -
Березня 12. -
Березня 22. -
Березня 25. -
Квітня 3. -
Квітня 23. -
Квітня 25. -
Травня 24. -
Червня 1. -
Червня 22. -
Червня 24. -
Липня 15. -
Серпня 19. -
Серпня 27. -
Вересня 18. -
Вересня 23. -
Вересня 24. -
Жовтня 2. 
Жовтня 11. -
Жовтня 20. -
Жовтня 29. -

У Києві. -  Док 452.
У Києві. -  Док. 453.
У Києві. -  О.Оглоблин. Гетьман Іван Мазепа. -  С. 64.
У Києві. -  Док. 454.
У Батурині. -  ЦДІАК України. -  Ф. 51. -  Оп. 1. -  Спр. 5. -  Арк. 3.
У Києві. -  Док. 455.
У Батурині. -  Док. 456.
У Батурині. -  Док. 457.
У Києві. -  Док. 458.
У Києві -  Док. 459.
У Батурині. -  ЦДІАК України. -  Ф. 51. -  Оп. 3. -  Спр. 3442. -  Арк. 3.
У Батурині. -  ІР НБУВ. -  І, 64339, -  Арк. 6-7.
У Батурині. -  Док. 460-461.
У Батурині. -  Док. 462.
У Батурині. -  Док. 463.
У Батурині. -  Архив ЮЗР. -  Ч. III. -  Т. 2. -  С. 698-699.

1707 рік

У Батурині. -  Сіверянський літопис. -  1998. -  №2. -  С. 44.
У Батурині. -  Док. 464.
У Батурині. -  Док. 465.
У Батурині. -  Док. 466.
У Батурині. -  Док. 467.
У Батурині. -  Док. 468.
У Батурині. -  ІР НБУВ. -  І, 53416.
У Жовкві -  О.Оглоблин. Гетьман Іван Мазепа, -  С. 64.
У Батурині. -  Док. 469.
У Батурині. -  Док. 470.
У Батурині. -  Док. 471.
У Батурині. -  РДАДА. -  Ф. 124. -  Оп. 4. -  Спр. 69. -  Арк. 1,2.
У Батурині. -  Док. 472.
У Батурині. -  ІР НБУВ. -  І, 53316. -  Арк. 137.
У Батурині. -  ІР НБУВ. -  І, 57765.
У Жовкві -  О.Оглоблин. Гетьман Іван Мазепа. -  С. 279.
У Батурині -  ЦДІАК України. -  Ф. 51. -  Оп. 3. - Спр 2843, арк 3.
У Батурині. -  Док. 473.
У Батурині. -  Док. 476.
У Батурині. -  ЦДІАК України. -  Ф. 51. -  Оп. 3. -  Спр, 7593. -  Арк. 103. 
У Батурині. -  ЦДІАК України. -  Ф. 1235. -  Оп. 7. -  Спр. 1265. -  Арк. 1-3. 
У Батурині. -  Док. 475.
У Києві -  Памятники. Т. 2. -  Отд, І.С. 346-354.
У Києві -  Сіверянський літопис. -  1998, -  №2. -  С. 145.
У Києві. -  ЦДІАК України. -  Ф. 2218. -  Оп 7. -  Спр. 4. -  Арк. 1.
У Києві -  Док. 476, 477.
У Києві. -  Док. 478.
У Києві. -  ЦДІАК України. -  Ф. 1235.-О п . І .-С п р . 1265.-А рк. 11-15. 
У Києві. -  ЦДІАК України. -  Ф. 1235. Оп. 1. -  Спр. 1265. -  Арк 16.
У Києві -  Док. 479.
У Києві -  Док 480.
У Києві. -  Док. 481.
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Листопада 7. -
Листопада 15. -  
Листопада 20. -  
Листопада 27. -  
Грудня 2.
Грудня 15. -
Грудня 16. -
Грудня 20.

Січня 7. -
Січня 9. -
Січня 11. -
Січня 12.
Січня 15. -
Січня 25. -
Січня 27. -
Березня 14. -
Квітня 20. -
Квітня 22. -
Квітня 28. -
Травня 9. -
Травня 12. -
Травня 20. -
Травня 25. -
Травня 27. -
Черня 7. -
Черня ЗО. -
Липня 1. -
Липня 7. -

Серпня 1. -
Серпня 3. -
Серпня 4. -
Серпня 18. -
Серпня 24. -
Серпня 25. -
Вересня 20. -
Вересня 27.

Жовтня 8. -
Жовтня 16 -
Жовтня 18. -
Жовтня 21. -
Жовтня 23-24. -  
Жовтня 25. -
Жовтня 28. -
Листопада 4. -
Грудня 1.
Грудня 5.

У Києві. -  Док. 482.
У Києві. -  Док. 483, 484.
У Києві. -  Док. 485.
У Батурині. -  Док. 486.
У Батурині. -  Док. 487.
У Батурині. -  Док. 488.
У Батурині. -  Док. 489.
У Батурині. -  Док. 490.

1708 рік
У Батурині. -  ІР НБУВ. -  І, 52187; Сулимовский архив. -  С. 29-30. 
У Батурині. -  Док. 491.
У Батурині. -  Док. 492.
У Батурині. -  ІР НБУВ. -  І, 59293.
У Батурині. -  Док. 493.
У Батурині. -  Док. 494.
У Батурині. -  Док. 495.
Обоз біля Фастова. -  Док 496.
У Білій Церкві, -  Док. 497.
У Білій Церкві. -  Док. 498.
У Батурині. -  Док. 499.
У Батурині. -  Черниговские губернские ведомости, 1886. -  № 12.
У Батурині. -  Док. 502.
У Білій Церкві -  Док. 501.
У Білоцерківській фортеці. -  Док. 502.
У Білоцерківській фортеці. -  Док. 503.
У Батурині. -  ІР НБУВ. -  І, 52187.
У таборі біля Росохи. -  Андрій Єнсен. А. Мазепа. -  С. 75.
У Обозі за Тетієвим. -  Док. 504.
У Обозі під Тетієвим. -  ЦДІАК України. -  Ф. 1235. -  Оп. 1. -  Спр. 1265. 
Арк. 22-24.
У Батурині. -  ІР НБУВ. -  І, 57717; І, 52101.
В Обозі під Києвом біля річки Либедь -  Док. 503.
В Обозі під Києвом. -  Док. 506.
У Таборі біля Русанівки. -  Єнсен А. Мазепа. -  С. 75.
У Батурині. -  Док. 507.
В Обозі під Виковим. -  ЦДІАК, Оп.1. -  Спр. 314, -  Арк 83.
Під Виковим -  Док. 510.
В Обозі під Виковим. -  ЦДІАК України. -  ф . 1235. -  Оп. 1. -  Спр. 1265. 
Арк 25-28.
У Батурині. -  Український архів. Т. 4. -  С.108.
У Салтиковий Дівиці. -  Оглоблин. Гетьман Іван Мазепа. -  С. 318.
У Борзні. -  Там само. -  С. 319.
У Батурині. -  Єнсен А. Мазепа. -  С. 89.
У Батурині. -  Там само. -  С. 3 19.
У Коропі -  Там само. -  С. 319.
У Горках. -  Там само.
У Ромнах. -  Там само. -  С. 338.
У Гадячі. -  Там само.
У Ромнах -  Там само. -  С. 370.
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Лютий -  Участь у поході на Слобожанщині. -  Там само. -  С. 340.
Березня 26. -  У Диканці. -  Там само. -  С. 346.
Березня 28. -  У Великих Будищах. -  Там само. -  С. 346.
Весна -  У Глухові. -  ЦДІАК. -  Ф. 1235, -  Оп. 1, Спр. 1265. -  Арк 94.
Липня 6 -  У Очакові. -  Там само. -  С. 375.
Серпня 1. -  У Бендерах. -  Там само.
У ніч з 21 на 22 вересня Іван Мазепа помер, його тіло було перевезено у Галац і поховано в 
Монастирі Св. Юрія.

1709 рік



Д о д а т о к  III

Список архівних фондів і публікацій 
універсалів Івана Мазепи.

І. Архівні джерела

Центральний державний історичний архів України у Києві 
(ЦДІАК України)

Ф. 51: Генеральна військова канцелярія.
Ф. 57: Генеральний опис Лівобережної України 1765-1769 рр.
Ф 59: Київська губернська канцелярія.
Ф. 64: Сотенні канцелярії Лівобережної України (об’єднаний фонд).
Ф 80: Стародубівська полкова канцелярія.
Ф. 127: Київська духовна консисторія.
Ф. 128: Київська Печерська лавра.
Ф. 129: Київський Софійський монастир.
Ф. 131: Києво-Слупський Пустинно-Миколаївський чоловічий монастир.
Ф. 132: Київський Межигірський чоловічий монастир.
Ф. 133: Чернігівський кафедральний монастир.
Ф. 137: Лубенський Мгарський чоловічий монастир.
Ф. 141: Кам’янський Успенський жіночий монастир.
Ф. 143: Максаківський Спаський чоловічий монастир.
Ф. 145: Ніжинський Благовіщенський Красно-Острівський чоловічий монастир. 
Ф. 146: Макошинський Миколаївський чоловічий монастир.
Ф. 148: Гамаліївський Пустинно-Харлампіївський чоловічий монастир.
Ф. 149: Глухівський Успенський жіночий монастир.
Ф. 150: Домницький Різдвяно-Богородицький чоловічий монастир.
Ф. 151: Антонівський Любецький монастир.
Ф. 152: Макошинський Покровський жіночий монастир.
Ф. 153: Омбиський монастир.
Ф. 154: Батуринський Крупицький Миколаївський жіночий монастир.
Ф. 157: Єлецький Успенський чоловічий монастир.
Ф. 158: Печенецький Успенський жіночий монастир.
Ф. 159: Прилуцький Густинський Свято-Троїцький монастир.
Ф. 161: Глухівський Петропавлівський чоловічий монастир.
Ф. 163: Чернігівський Ільїнський чоловічий монастир.
Ф. 167: Київський Флорівський Вознесенський жіночий монастир.
Ф. 168: Київський Братський Богоявленський монастир.
Ф. 169: Київський Михайлівський Золотоверхий чоловічий монастир.
Ф. 182: Канцелярія Київського магістрату.
Ф. 208: Стародубський міський магістрат.
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Ф. 220: 
Ф. 237: 
Ф. 248: 
Ф. 251: 
Ф. 824: 
Ф. 888: 
Ф. 912: 
Ф. 915: 
Ф. 983: 
Ф. 1203: 
Ф. 1230: 
1654 рр. 
Ф. 1235: 
Ф. 1253: 
Ф 1391: 
Ф. 1407: 
Ф. 1556: 
Ф. 2043: 
Ф 2077: 
Ф. 2168: 
Ф. 2218:

Колекція документів археографічної комісії.
Каманін І. М.
Прилуцький полк.
Тарновські.
Виноградський Успенський чоловічий монастир.
Київський Кирилівський чоловічий монастир.
Полтавський чоловічий монастир.
Київський Іорданський жіночий монастир.
Ханенки.
Шувалови.
Колекція фотокопій документів про Визвольну війну українського народу 1648- 

Грушевські.
Лебединський Георгіївський монастир.
Переяславський Михайлівський чоловічий монастир.
Колекція грамот російських царів та універсалів українських гетьманів. 
Новгород-Сіверський Спасо-Преображенський монастир.
Плохинський М. М.
Канівський монастир.
Колекція документів, що стосуються історії України.
Корсунська полкова канцелярія.

Інститут рукопису Національної бібліотеки України 
імені В. І. Вернадського (ІР НБУВ)

Ф. 1 : Літературні матеріали. 
Ф. 2: Історичні матеріали.
Ф. 3: Духовна академія.

Київський Печерський заповідник.

Колекція.

Львівська наукова бібліотека імені В. Стефаника 
Академії наук України (ЛНБ АН України)

Ф. 5: Оссолінських.
Ф. 103: Сапеги.

Чернігівський історичний музей.

Відділ рукописів.

Російський державний архів давніх актів (РДАДА)

Ф. 124: Посольський приказ.
Ф. 248: Канцелярії Сенату.

Національна Російська публічна бібліотека у Москві.

Відділ рукописів.
Ф. Збірка Маркевича.

Архів Санкт-Петербурзького філіалу Інституту російської історії 
Російської Академії наук (ІРІ РАН)
Ф. Колекція Київської казенної палати.
Ф. Колекція Лихачова М.П.

Бібліотека Польської Академії наук у Кракові (Б-ка ПАН у Кракові).
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П р и м ітк и

1. Коломацькі статті були прийняті на козацькій раді під час обрання Івана Мазепи 
гетьманом -  25 липня 1687 р. в м. Коломаці (тепер смт. Харківської обл.). Складалися 
з 22 статей. Незважаючи на те, що в першій статті декларувалися права та вольності 
козацькі, передбачені договірними статтями Богдана Хмельницького, Коломацькі 
статті були дальшим кроком на шляху обмеження державних прав України. Вони 
насамперед забезпечували інтереси Московського уряду, зокрема, Коломацькими 
статтями обмежувалися політичні права гетьмана та козацької старшини. Гетьманові 
заборонялося без дозволу царського уряду усувати з посад генеральну старшину, а 
останній -  гетьмана. Гетьманському правлінню не дозволялося підтримувати політичні 
і дипломатичні стосунки з іншими державами. Д ля забезпечення постійного 
московського контролю  над д іяльн істю  українського уряду, крім звичайних 
московських воєвод і залог у Києві, Чернігові, Переяславі та Острі, передбачалося “при 
гетмане в БатуринГ бьпь полку Московскому стр'Ьлецкому” коштом українського 
уряду, під прогектом “охрансния целости его”. -  Док. 1.

2. Іван Олексійович (1662-1696) -  російський цар. Його правління було лише номінальним 
з 1682 р. -  Док. 1.

3. Петро Олексійович (1672-1725) -  російський цар (з 1682), імператор (1721-1725). -  
Док. 1.

4. Софія Олексіївна (1657-1704) -  російська царівна з 1682 до 1689 р., коли була ув’язнена 
у Новодівичому монастирі (1698 р. пострижена в черниці). -  Док. 1.

5. Коломак -  річка, ліва притока Ворскли, (бас. Дніпра). Бере початок у Валківському 
районі Харківської обл. -  Док. 1.

6. Кримський поход -  йдеться про похід 1687 р. проти Кримського ханства. Уклавши 
“Вічний мир ” 1686 р. з Польщею, Росія вступила у “Священну лігу” -  коаліцію держав 
(Австрія, Венеція, Польща), які вели боротьбу проти турецько-татарської агресії. У 
травні 1687 р. 150-тисячне військо (у тому числі 50 тис. українських козаків) під 
командуванням В. В. Голіцина вирушило з України в похід на Крим, який закінчився 
невдало. -  Док. 1.

7. Голіцин Василь Васильович (1643-1714) -  князь, російський державний діяч, з 1676 -  
боярин. 1682 р. одержав звання дворового воєводи. Добився укладення вигідної для Росії 
угоди “Вічного миру” 1686 р., організував два походи проти Кримського ханства 1687 і 
1689 рр. і сам очолював війська. Післа двірцевого перевороту 1689 р. був позбавлений 
боярства, маєтностей і засланий в Архангельський край, де й помер. -  Док. 1.

8. Кільчень -  річка, права притока Самари, ліва Дніпра. -  Док. 1.
9. Борковський (Дунін-Борковський) Василь Касперович (Карпович) шляхетського роду 

(1640-1702), сотник вибельський (1668), полковник чернігівський (1672-1685), 
генеральний обозний (1685-1702). -  Док. 1.

10. Михайло. Йдеться про Михайла (у чернецтві М елетія) Васильовича Вуяхевича- 
Височинського (бл. 1625-1697) -  генерального писаря в Я. Сомка (1661, 1662),
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П. Дорошенка (1669-1676), генерального судді за І. Самойловича та І. Мазепи (1683- 
1691): архімандрита Києво-Печерської лаври (1691-1697). -  Док. 1.

11. Сава Прокопів -  Прокопович Сава (7-1701) був воронізьким сотником (1699), підписав 
Глухівські статті, генеральний писар (1672-1687), генеральний суддя (1687-1701). Док. 1.

12. Генеральним осавулом Іван Степанович Мазепа був у 1682-1687 рр. -  Док. 1.
13. Солонина Костянтин Дмитрович (7-1696), полковник київський у 1669-1678, 1687- 

1688 рр. -  Док. 1.
14. Лизогуб Яків Кіндратович (7-1698) -  канівський полковник (1666-1669), чернігівський 

полковник (1687-1698). Під час здобуття Азова 1696 р. був наказним гетьманом. -  Док. 1.
15. Гамалія Григорій Михайлович (7-1702) -  сотник пирятинський (1663), полковник 

лубенський (1665-1670), полковник поволоцький (1672-1673), генеральний осаул (1674), 
полковник лубенський (1687-1688). -  Док. 1.

16. Райча, Дмитрашко-Райча, Родіон Григорович (7-1705) серб, в Україні з 1665 р. Був 
полковником “волоських хоругов”, полковником переяславським (1667-1677 з 
перервами, 1687-1688). -  Док. 1.

17. Забіла Степан Петрович (7-1694) -  сотник борзенський (1674-1677), генеральний 
хорунжий (1678-1683), полковник ніжинський (1687-1694). -  Док. 1.

18. Кочубей Василь Леонтійович (бл. 1640-1708) -  військовий канцелярист, реєнт 
Генеральної Військової канцелярії (1681-1687), посланець І. Самойловича до Москви 
(1685 р.), генеральний писар (1687-1699), генеральний суддя (1700-1708). -  Док. 1.

19. Козацька старшина подала чолобитну В. Голіцину 7 липня 1687 р., коли військо стояло 
на річці Коломак. -  Док. 1.

20. Самойлович Іван Самійлович (7- 1690). Гетьман Лівобережної України (1642-1687). 
Походив з родини священиків містечка Ходорків (тепер село Попільнянського району 
Житомирської обл.). У липні 1687 р. Самойловича було заарештовано і заслано в Сибір 
до міста Тобольська, де він і помер. -  Док. 1.

21. Олексій Михайлович (1629-1676) -  російський цар з 1645 р .-Д о к . 1.
22. Хмельницький Богдан (Зіновій) Михайлович (бл. 1595-1657), гетьман України (1648- 

1657). Док. 1.
23. Йдеться про так звані Березневі статті 1654 р. -  умови, якими визначалося автономне 

політичне і правове становище України. Оригінали цих документів втрачені. До нас 
дійшли лише їхні переклади та чернетки царських грамот. 1659 р. ці статті зазнали 
фальшування -  вони були доповнені пунктами, які обмежували автономію України. -  
Док. 1.

24. Шеїн Олексій Семенович (1662-1700) -  полководець і державний діяч Росії. Один з 
воєвод у Кримських походах 1687-1689 рр. та в Азовському поході 1695 р. -  Док. 1.

25. Украінцов Омелян Гнатович (1641-1708) -  російський державний діяч, дипломат. З 
1670 р. піддячий Посольського приказу. Брав участь в укладанні Андрусівського 
перемир’я 1667 р. і “Вічного миру” 1686 р. 1681 р. одержав звання думного дяка. У 
1689-1699 рр. керував Посольським приказом. -  Док. 1.

26. Остер -  місто, тепер Козелецького району Чернігівської обл. Вперше згадується в 
літописах 1098 р., як місто “на Вь стри”. З 1654 р. -  у складі Російської держави. Місту 
були надані магдебурзьке право (1662) та герб. Після Андрусівського перемир’я 1667 р. 
Остерська сотня відійшла до Київського полку. Після створення намісництва 1782 р. 
Остер -  повітове місто Київського намісництва. -  Док. 1.

27. Золотий -  назва грошової одиниці. Золоті дукати одержали назву: червоний золотий 
дорівнював двом талерам. -  Док. 1.

28. Єфімок -  російська назва талера, який у значній кількості імпортувався на Русі в 
Х У І-Х У ІІ ст. і використовувся не для  обігу, а як м етал для виготовлення 
російських срібних монет. Проте в Україні вони зберігалися в обігу ще у ХУІІІ ст. -  
Док. 1.
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29. Приказ Малої Росії (Малоросійський приказ) діяв протягом 1662-1722 рр. (У 1667 р. 
підпорядковувався П осольському приказові; відав стосунками з Україною; 
безпосередньо керував російськими воєводами в українських містах. -  Док. 1.

30. “Вічний мир” 1686 р. -  мирний договір між Росією і Польщею, підписаний у Москві 6 
травня 1686 р. Підтверджуючи умови Андрусівського перемир’я 1667 р., “Вічний мир” 
остаточно залишив за Росією Лівобережну Україну, Київ з околицями. Запоріжжя, 
Чернігово-Сіверську землю з Черніговом і Стародубом та Смоленськ з околицями. -  
Док. 1.

31. Кизикермен, Казикермен -  турецька фортеця, споруджена 1596 р. на правому березі 
Дніпра на місці литовської митниці, яка була плацдармом для нападів на лівобережні 
українські землі і мала не пропускати запорозькі чайки униз по Дніпру. На руїнах 
Кизиксрменської фортеці 1784 р. засновано місто Берислав. -  Док. 1.

32. Очаків місто, тепер М иколаївської обл., райцентр. Розташ ований на березі 
Дніпровського лиману, біля виходу його в Чорне море. Морський порт. Заснований 
наприкінці XIV -  на початку XV ст. литовським князем Вітовтом як фортеця Дашів, на 
місці якої 1492 р. Кримський хан збудував фортецю Кара-Кармен (Чорна Фортеця), яка 
невдовзі перейшла до Туреччини і була названа Ачі-Кале. У 1523, 1669, 1692 і 1694 рр. 
її штурмували запорозькі козаки. За Ясським мирним договором відійшла до Росії, 1792 
р. на місці зруйнованої фортеці закладено місто. -  Док. 1.

33. Брюховецький Іван Мартинович (7-1668) -  гетьман Лівобережної України (1663-1668). 
Вперше згадується 1650 р. як козак Чигиринської сотні. З 1659 р. за Запоріжжі. 
Згодом обраний кошовим отаманом, а 1662 р. -  кошовим гетьманом. -  Док. 1.

34. Батурин -  місто, тепер селище міського типу (з 1960 р.) Бахмацького району. 
Розташований на річці Сейм за 26 км. від райцентру і залізничної станції Бахмач. 
Заснований на початку XVII ст. З 1648 р. -  центр сотні Чернігівського, з 1649 р. -  
Ніжинського полку. З 1654 р. Багурин мав статус міста з маг дебурзьким правом, 
магістрат. У Батурині були підписані Батуринські статті. 1708 р. місто було зруйновано 
і спалено О. Меншиковим. Гетьманську столицю було перенесено до Глухова. У 1669- 
1708, 1750-1764 рр. Батурин був резиденцією гетьманів Лівобережної України. -  Док. І.

35. Федір Олексійович (1661-1682) -  російський цар (1676-1682). Старший син Олексія 
Михайловича. -  Док. 1.

36. Чехи севські -  дрібна срібна монета з царським іменем і Московським державним 
гербом (двоголовим орлом), яку карбовано у Севську в 1686-1687 рр. для України, де 
відчувався брак старих польських (т.зв. “полтараків” = 1 1/2 жигмонтовських). Через 
низьку якість нових чехів (вони були майже мідні) людність в Україні відмовлялася їх 
приймати. Велике обурення в Україні змусило Московський уряд у вересні 1687 р. 
вилучити з обігу севські чехи. -  Док. 1.

37. Кодак -  фортеця, заснована 1635 р. на правому березі Дніпра проти Кодацького порогу, 
що мала перепинити шлях на Запорожжя. Того ж року Іван Сулима, вертаючись з 
морського походу, її зруйнував. 1639 р. була відбудована польським урядом. На початку 
визвольних змагань на чолі з Богданом Хмельницьким фортеця капітулювала перед 
козацьким військом, керованим полковником М. Нестеренком. У 2-й половині XVII ст. 
тут перебувала залога запорозців. За умовами Прутського трактату 1711 р. була 
знищена. За Нової Січі була центром Кодацької паланки. -  Док. 1.

38. Самара -  річка, ліва притока Дніпра, бере початок у Харківській обл. Вздовж Самари 
розташовані міста Павлоград, Новомосковськ та багато інших населених пунктів. -  
Док. 1.

39. Оріль -  річка, ліва притока Дніпра. Тече по межі сучасної Дніпропетровської обл. з 
Харківською і Полтавською областями. Довжина 346 км. На берегах Орелі розташовані 
Рясоче, Усть-Липянка, Коновалівки, Нехвороща, Шадієве, Лівенське, Маячка, Канави. 
На правому березі річки збереглися залишки оборонної Української лінії. -  Док. 1.
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40. Берестова (Берестівка) -  річка в Полтавській обл., права притока Орелі (бас. Дніпра). 
Текла по території сучасного Новосаиджарівського району. Тепер не існує. -  Док. 1.

41. Орчик -  річка у Полтавскій та Харківській областях, права притока Орелі (бас. Дніпра). 
Довжина 106 км. Бере початок у Харківській обл., гече територією Карлівського та 
Чутівського районів. На берегах Орчика розташовані м. Карлівка, села Білухівка, 
Варварівка, Полівка, Федорівка, Вільхуватка. -  Док. 1.

42. Охотницькі полки -  наймані компанійські і сердюцькі полки. Компанійські -  кінні 
полки, що їх створювала гетьманська влада у 70-х рр. XVII ст., комплектувалися 
добровольцями з різних частин України, а також волохів, сербів. Водночас було по три- 
чотири компанійські полки. Існували до 70-х рр. XVIII ст. Сердюцькі -  піхотні полки, 
набиралися з добровольців-селян і козаків-втікачів з Правобережної України, волохів, 
сербів та ін. За службу сердюки теж одержували платню і були на повному утриманні. 
У різні часи було три-чотири сердюцькі полки. П ідлягали вони безпосередньо 
гетьманському управлінню, охороняли гетьманську резиденцію та генеральну 
артилерію в Глухові, прикордонні митниці. Існували з останньої чверті XVII ст. до 
1726 р., коли були ліквідовані царським указом від 14 липня 1726 р. -  Док. 1.

43. Йдеться про Гедеона Четвертинського (7-1690), київського митрополита (1685-1690). 
1686 р. розірвав зв’язки з константинопольським патріархом і визнав зверхність 
московського патріарха над православною церквою в Україні. -  Док. 1.

44. Лазар Баранович (бл. 1620-1693) -  український церковний, політичний, освітній діяч і 
письменник. Освіту здобув у Київській братській школі та в колегіумах Вільно і 
Каліша. У 40-х рр. XVII ст. був викладачем, 1650-1657 рр. -  ректором Києво-Братської 
колегії. Висвячений на чернігівського архієпископа (1657) Баранович, деякий час 
виконував обов’язки київського митрополита. -  Док. 1.

45. Варлаам Ясинський -  архімандрит Києво-Печерської лаври, київський митрополит у 
1690-1707 рр .-Д ок . 1.

46. Радивиловский Ангоній (7-1688) -  український письменник, культурно-освітній діяч. 
Навчався у Києво-Могилянській колегії, після закінчення прийняв чернечий сані 
деякий час був архідияконом у Чернігові. З 1656 р. став проповідником Києво- 
Печерської лаври, 1671 -  намісником лаври, у кінці 1683 р. -  ігуменом Микільського 
монастиря в Києві. Автор двох книг проповідей: “Огородок Марій богородицы” (1676) 
і “ВЪнец Христов” (К., 1688).-Д ок . 1.

47. Углицький Феодосій (30 рр. XVII ст. - 1696) -  наступник Лазаря Барановича на 
чернігівській архієпископській кафедрі з 1692 р. -  Док. 1.

48. Напевне йдеться про вихованця Києво-Могилянської колегії Сильвестра Головчича, 
1673 р. він був висвячений в ігумени і ректорство Київського Братського монастиря, 
але через погіршення стану здоров’я в наступному році став ігуменом Київського 
Михайлівського Золотоворхого монастиря. -  Док. 1.

49. Гугуревич Феодосій був затверджений ректором Києво-Могилянської колегії 1686 р. 
До того п’ять років був ігуменом Батуринського монастиря. 1682 р. переведений у 
Київський Михайлівський монастир, звідки був призначений ректором колегії. Через 
три роки 1689 р.) одержав ігуменство в Максаківському монастиреві. Помер 25 грудня 
1690 р. -  Док. 1.

50. Кроковський Іоасаф (7-1718)- київський митрополит. Навчався у Київській колігії та 
в Італії. З 1690 р. -  ігумен М иколо-П устинського монастиря і ректор Києво- 
Могилянської колегії, яка при ньому перетворилася на Академію (1694 р.). 1697- 
архімандрит Києво-Печерський, 1708 р. обраний на київську кафедру. -  Док. 1.

51. Йдеться про Лизогуба Юхима Яковича (7-1704) -  чернігівського полковника (1698- 
1704).-Д ок . 1.

52. Жученко Федір був полтавським полковником у 1670, 1679-1680, 1686, 1687-1689 рр.
53. Левенець Прокіп (7-1691) був полтавським полковником у 1677-1679, 1686, 1687-1689, 

1689-1691 рр., полтавським обозним у 1687, 1690 рр. -  Док. 1.
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54. Борохович Михайло Андрійович був гадяцьким полковником у 1687-1704 рр. -  Док. 1.
55. Йдеться про Жоравку Тимофія Олексійовича (1687-1689). -  Док. 1.
56. Глуховець Дмитро був лубенським обозним у 1687-1699 рр. -  Док. 1.
57. Йдеться про лубенського полкового писаря Билима Федора Васильовича (1683-1687). -  

Док. 1.
58. Свічка Леонтій Назарович був лубенським осавулом у 1671, 1675-1687 рр. -  Док. 1.
59. Яковлів Андрій був лубенським полковим сотником у 1686-1687, 1690 рр. -  Док. 1.
60. Йдеться про Заборовського Івана Тимофійовича, який був роменським сотником 

Лубенського полку у 1687-1699 рр. -  Док. 1.
61. Лахненко Василь був 2-м роменським сотником у 1687 р. -  Док. 1.
62. Сокольський Сава був снятинським сотником Лубенського полку в 1687 р. -  Док. 1.
63. Так у тексті. Слюз Лесько Васильович був сенчанським сотником Лубенського полку 

(1687-1695).-Д ок . 1.
64. В. В. Кривошея (Українська козацька старшина. -  С. 35), твердить, що у 1680-1690 рр. 

лохвицьким сотником був Кратченко Федір. -  Док. 1.
65. Йдеться про Ж уковського Михайла Прокоповича, який був глинським сотником 

Лубенського полку в 1687-1690 рр. -  Док. 1.
66. Час сотникування Петрушевського Степана не вдалося встановити. Можна лише 

стверджувати, що він був городиським сотником у липні 1687 р. -  Док. 1.
67. Не виключено, що смілянським сотником Лубенського полку у липні 1687 р. був не 

Громіко, а Громако Василь. -  Док. 1.
68. Федоренко Прокіп був гадяцьким обозним у липні 1687 р. -  Док. 1.
69. Воронченко Ілля був гадяцьким хорунжим у 1687 р. -  Док. 1.
70. Озерянський Іван був гадяцьким полковим сотником у 1687-1691 рр. -  Док. 1.
71. Кирилович Василь був опішнянським сотником Гадяцького полку в 1687-1695 рр. -  

Док. 1.
72. Можливо лютенським сотником Гадяцького полку в 1687 р. був М исиченко 

(Мисщенко, Мищенко) Федір. -  Док. 1.
73. В.В. Кривошея (Українська козацька старшина. -  С. 18) вважає, що в 1687 р. кузем- 

ським сотником був не Тищенко, а Пащенко Тимко. -  Док. 1.
74. За В. В. Кривошеєм комишенським сотником у 1687 р. був не Крувський, а Крупський 

Юсько. -  Док. 1.
75. Ковамівським сотником Гадяцького полку 1687 р. був Ісаєнко Юхим. -  Док. 1.
76. Стародубівським обозним у 1687 р. був Дерев’янко Ісак Єрмолаєвич. -  Док. 1.
77. Кроткевич Григорій був стародубівським полковим писарем у 1685-1690 рр. -  Док. 1.
78. Йдеться про Колничного Самійла Івановича, який був стародубівським полковим 

суддею у 1679-1694 рр. -  Док. 1.
79. Трушенко Яків (Юцько) був стародубівським полковим осавулом у 1687 р. -  Док. 1.
80. Пушкаренко Давид Трохимович був стародубівським полковим сотником у 1687 р. -  

Док. 1.
81. Стягайло Іван був новгородським сотником Стародубівського полку в 1686-1687, 1691- 

1692 рр. -  Док. 1.
82. Йдеться про Яремієнка Тараса Гавриловича, який був погарським сотником Старо

дубівського полку в 1681-1698 рр .-Д ок . 1.
83. Байдак Адам Іванович був почепівським сотником Стародубівського полку в 1687- 

1690 рр. -  Док. 1.
84. Ширай Терен тій (Терех) Гаврилович був бакланським сотником Стародубівського 

полку в 1676-1696 рр. -  Док. 1.
85. Йдеться про Парфененко Григорія Семеновича, який був мглинським сотником 

Стародубівського полку в 1687-1689, 1697, 1703, 1704, 1706 (нак) рр .-Д ок . 1.
86. Йдеться про Кильчевського Федора Опанасовича, який був топальським сотником 

Стародубівського полку в 1687-1691 рр. -  Док. 1.
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87. Йдеться про Ларка Тимофійовича, що був шептаківським сотником у 1682-1687 рр. - 
Док 1.

88. Солонина Сергій Васильович був наказним кролевецьким сотником у 1687 р. -  Док. 1.
89. Максимович Петро був наказним остерським сотником Київського полку в липні 

1687 р. -  Док. 1.
90. Шаула Федір Семенович у 1675-1682 рр. був повним полковником, 1687 р. -  наказним. -  

Док. 1.
91. Яковенко Іван був кобижанським наказним сотником Київського полку в липні 1687 р. -  

Док. 1.
92. Грищенко Ілля був наказним гоголівським сотником Київського полку в липні 1687 р. -  

Док. 1.
93. Микитенко Федір був бобровицьким наказним сотником у липні 1687 р. -  Док. 1.
94. Йдеться про Ілісіковського Василя Климовича, який у липні 1687 р., був моровським 

наказним сотником. -  Док. 1.
95. Не виключено, що наказним київським полковим обозним у червні 1687 р. був 

Андрійович не Петро, а Павло. -  Док. 1.
96. Гутор Іван був наказним київським осавулом у липні 1687 р. -  Док. 1.
97. Романенко Харко був наказним переяславським осавулом у травні-липні 1687 р. Док.1.
98. Тимофійович Марко (Ларко) був шептаківським сотником Стародубівського полку в 

1682-1687 рр. -  Док. 1.
99. Чернігівський полк -  адм.-тер. і військ, одиниця в Лівобережній Україні в 2-й пол. 

ХУІІ-ХУНІ ст. Створений на початку визвольних змагань. Полковим містом був 
Чернігів. Кількість сотень не була сталою. Так, у 1649 р. налічувалося 7 , а 1764 р. -  18 
сотень. Сотенними містами були: Батурин, Бахмач, Борзна, Івангород, Конотоп, 
Сосниця та ін. На території полку д іяло  154 початкові ш коли. У різні часи 
чернігівськими полковниками були: Мартин Небаба, Степан Пободайло, Дем’ян 
Многогрішний, Іван Самойлович, Іван Пригара, Леонтій Полуботок, Василь Дунін- 
Борковський, Григорій Самойлович, Яків Лизогуб, Дмитро Донець, Павло Полуботок 
та ін. -  Док. 1.

100. Прилуцький полк -  адм.-тер. і військова одиниця в Лівобережній України в 2-й пол. 
ХУІІ-ХУІІІ ст. Створений 1648 р. Складався з 21 сотні (1649 р.). Згодом, за реєстром 
1723 р. в полку було лише 8 сотень. Сотенними містами були: Варва, Ічня, Іваниця, 
Красний Колядин, Срібне та ін. На території полку діяло 69 початкових шкіл. 
Полковниками були: Тиміш Носач, Яків Воронченко, Петро Дорошенко, Федір 
терещенко, Іван Маценко, Іван Стороженко, Іван Ніс, Гнат Галаган та ін. -  Док. 1.

101. Миргородський полк діяв як військова у 1625-1638 рр., з літа 1648 р. -  як військово 
адміністративно-територіальна одиниця. У 1649 р. складався з 16 сотень. 1658 р. значна 
частина його території відійшла до Лубенського полку. 1672 р. до нього було 
приєднано Багачанську, Білоцерківську, Голтвянську, Ос гапівську, Шишацьку сотні 
Полтавського полку та Власівську, Городищенську, Кременчуцьку, Омельницьку, 
Потоківську сотні Чигиринського полку. 1723 р. Миргородський полк складався з 15 
сотень. Діяло 37 початкових шкіл. Полковниками були: Іван Іскра, Мартин Пушкар, 
Филон Гаркуша, Кирик Пушкаренко, Олексій Кованька, Клим Чсрнишенко, Федір 
Ж ученко, Прокіп Левенець, Павло Герцик, Леонтій Черняк, Михайло Гамалія, 
Григорій Черняк та ін. -  Док. 1.

102. Охотницькі і компанійські полки іменувалися за прізвищами полковників. Див. 
прим. 42. -  Док. 1.

103. Новицький Ілля Федорович (7-1704) -  комендант димирський (1672-1673), полковник 
охочекомонний за гетьманування Самойловича і Мазепи. -  Док. 1.

104. Пашковський Григорій (7-1701) полковник охочекомонний (1689-1701). Загинув підчас 
“Ругодовського походу” в битві під Ерестфером. -  Док. 1.
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105. Піхотні (сердюцькі) полки -  наймані піхотні полки. Див. прим. 42. -  Док. 1.
106. Кожухівський Петро -  полковник сердюцький у 1667-1677, 1689-1696 рр., учасник 

Чигиринських і Кримських походів. -  Док. 1.
107. Попередня угода України з Швецією була укладена в лютому або березні 1708 р. 

в м. Сморогоні (Беларусь), а неформальний договір з’явився після вступу Карла XII 
в Україну. Українська історіографія вважає, що між Мазепою та Карлом XII було 
дві угоди: перша укладена 1708 р. напередодні вступу шведського війська в Україну 
або зразу після нього. Друга угода з’явилася в кінці березня 1709 р., коли на бік 
шведів перейшла Запорозька Січ на чолі з кошовим Костем Гордієнком. Автентичні 
тексти угод до нас не дійшли. їх можна реставрувати лише частково на підставі 
вірогідних документів. Див. “Deduction dedroits de ГUkraine” -  “Вивід прав України”. 
Цей текст у викладі Пилипа Орлика 1712 р. виявив Ілько Борщак й опублікував 
його з своєю передмовою (оригінал й український переклад) у часописі “Стара 
Україна” (Львів, 1925. -  № І-ІІ). Український переклад з передмовою Олександра 
Оглоблина передрукований у “Віснику” (1954. -  ч. 5 (67), Нью-Йорк. -  Стор. 11- 
14). -  Док. 2.

108. Мильці -  село, нині в складі супрунівської сільської ради Полтавського району 
Полтавської обл. -  Док.4.

109. Петрівка -  село, тепер можливо в складі кротенківської сільської ради Полтавського 
району Полтавської обл. -  Док. 5.

ПО. Полтавський монастир, Полтавський Хрестоздвиженський монастир заснований 1650 р., 
як чоловічий ігуменом Мгарського монастиря Калістратом за сприяння Київського 
митрополита Сильвестра Косова на кошт полтавського полковника М. Пушкаря та 
представників козацької старшини І. Іскри та І. Крамаря. Розташовувався на горі над 
річкою Полтавкою на північний схід від Полтавської фортеці. Спершу всі споруди були 
дерев’яні, 1695 р. монастир був спустошений кримськими татарами. 1750 р. на південь від 
собору споруджено одноповерхову муровану трапезну Троїцьку церкву (перебудована 
1864 р., не збереглася). 1786 р. зведено муровану чотириярусну дзвіницю висотою 47 м. 
у стильових формах пізнього барокко. 1923 р. монастир було закрито. 1942 р. віднов
лений вже як жіночий монастир, 1960 закритий. -  Док. 5.

111. Шкловка -  річка, ліва притока Дніпра в Могильовскій обл. Білорусі, де знаходиться 
Старий Шклов. -  Док. 5.

112. Миклашевський Михайло -  родом з Правобережжя; військовий товариш (1671), 
дворянин гетьмана Д. Многогрішного (1672) і один з його головних дорадників; 1672 р, 
їздив у посольстві до Москви. Глухівський городовий атаман (1675); Ніжинський 
полковий асавул (1679-1682); генеральний хорунжий (1682); генеральний осавул (1683- 
1686, 1689); полковник стародубівський (1689-1704, 1705-1706); московський стольник 
(1689-1696). Загинув від шведів під Несвіжем 19 березня 1706 р. -  Док. 6.

113. Зазірки -  село, нині Кролсвецького району Сумської обл. на берегах річки Вергол, за 
30 км. від райцентру і залізничної станції Кролсвець. Вперше у писемних джерелах 
село згадується в першій половині XVII ст. -  Док. 6.

114. Кочерги -  село, нині входить до Волокитинської сільської ради Путивльського району 
Сумської обл. -  Док. 6.

115. Есмань -  річка, ліва притока Десни, ліва Дніпра. Тече територією Кролсвецького та ін. 
районів Сумської обл. На Есмані розташовані населені пункти Червоне Глухівського 
району і Кагань Путивльського району Сумської обл. -  Док. 6.

116. Новосілки -  село, нині в складі Радульської сільської ради Ріпкінського району 
Чернігівської обл. -  Док. 6.

117. Усок -  річка, ліва притока Івоти, ліва Десни. -  Док. 6.
118. Матяшівка -  село, нині Великобагачанського району. Виникло на початку XVII ст. 

Входило до Шишацької сотні Полтавського полку. -  Док. 8.
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119. Мелюшки -  село, нині в Ковалівській сільській Раді Хорольського району Полтавської 
обл. -  Док. 8.

120. Ромни -  місто, нині (з 1962 р.) обласного підпорядкування, розміщене на правому березі 
Сули (лівої притоки Дніпра) в гирлі річки Ромна. У VIII-X ст. на території сучасного 
міста та його околиць жило східно-слов’янське плем’я северян. На території міста, крім 
того, збереглося два давньоруські городища і могильник (ХІ-ХІІ ст.), на якому 
рзміщено чотири поховання. Вперше Ромни згадуються під назвою Ромен у “Повчанні” 
Володимира Мономаха під 1096 р. -  Док. 8.

121. Стародубівський полк -  адм.-тер. і військова одиница Лівобережної України в 2-й 
половині XVII-XVIII ст. Створений 1654 р. з 10 сотень у складі Ніжинського полку. 
1663 р. виділений у самостійну одиницю і підпорядкований гетьманському управлінню. 
Адміністративним його центром став Стародуб. Значну частину землеволодінь 
Стародубівського полку становили маєтності монастирів, зокрема Києво-Печерської 
лаври. У різний час стародубівськими полковниками були: Яків Коровка, Михайло 
Яременко, Іван Гуляницький, Петро Рославець, Левко Острянин, Михайло Рубець, 
Михайло Небаба, Сава Шумейко, Тимофій Ж оравка, Григорій Коровка, Семен 
Самойлович, Яків Самойлович, Яків Завадовський, Прокіп Силенко, Іван Черниш, Іван 
Скоропадський. Ліквідований 1781 р., а його територія включена до Новгород- 
Сіверського намісництва. -  Док. 9.

122. Гудович Павло -  сотник бакланський Стародубівського полку (1697-1700). -  Док. 9.
123. Скоропадський Іван був чернігівським полковим писарем у 1674-1695 рр. -  Док. 11.
124. Вихвостів -  село, нині Городнянського району Чернігівської обл. Розташований за 25 

км. від райцентру та за 14 км. від залізничної станції Голубичі. Вперше згадується 
наприкінці XVI ст. -  Док. 11.

125. Боровиця -  село, нині Чигиринського району Черкаської обл -  Док. 11.
126. Смяч -  річка в Чернігівській обл., права притока Снову (бас. Дніпра). Довжина 47 км. 

Бере початок у Городнянському районі. Гирло -  біля села Смяч Щорського району. -  
Док. 11.

127. Снов -  річка в Брянській обл. РФ та Чернігівській обл., права притока Десни. 
Довжина -  253 км. Бере початок у Брянській обл. У межах Чернігівської обл. тече 
територією Городнянського, Семенівського, Чернігівського та Щорського районів, на 
берегах Снові розміщені м. Щорс, с. Конотоп Городнянського району, смт Ссднів 
Чернігівського району та села Гірськ і Жовідь Щорського району. -  Док. 11

128. Горленко Лазар Федорович -  прилуцький полковник (1659, 1661, 1664-1668, 1672-1677, 
1678, 1679-1680, 1687).-Д ок . 12.

129. Ольшана (Вільшана) -  село, нині в Сосницькому районі Чернігівської обл. Розташована 
за 20 км. від райцентру. -  Док. 12.

130. Некасівка. Напевне нині Некрасове Семенівської сільради Глухівського району. -  Док. 
13.

131. Яловицький (може Ялоцький) Василь Федорович був глухівським сотником 
Ніжинського полку в 1678-1696 рр. -  Док. 15.

132. Верба -  село, нині Коропського району Чернігівської обл. Вперше згадується під 1399 
р. Знаходиться за 49 км. від райцентру. Док. 16.

133. Топчіївка -  село, нині в складі Серадинської сільради Чернігівського району 
Чернігівської обл. Док. 20.

134. Олишівка -  село, тепер смт Чернігівського району Чернігівської обл. -  Док. 20.
135. Студенок -  село, тепер Глухівського району Сумської обл. Засноване в XVII ст. -  Док.

21.
136. Сліпорід -  село, тепер підпорядковане Глухівській міській раді Сумської обл. -  Док. 21.
137. Шабельники -  село, нині в складі Кіровської сільської ради Кобеляцького району 

Полтавської обл. -  Док. 22.
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138. Снітин -  село, нині Лубенського району Полтавської обл. -  Док. 22.
139. Лубенський полк -  адм-тер. і військова одиниця в Лівобережній Україні 2-ї пол. XVII- 

XVIII ст. Створений 1648 р. на чолі з полковником Герасимом Яськевичем (1648-1649). 
Після Зборівського договору 1649 р. територія Лубенського полку була розподілена 
між Миргородським і Кропивенським полками. Відновлений 1658 р. Полковим центром 
спочатку були Лубни, а в 1714-1727 рр. -  м. Ромни. До його складу ввійшли сотні: 
Лубенська (дві), Лохвицька, Сенчанська (Синецька), Глинська, Роменська, 
Костантинівська, Смілянська. 1658 р. до Лубенського полку включено 4 сотні 
Кропивенського полку: Пирятинська, Чорнухинська, Городищенська, Яблунівська і дві 
сотні Полтавського полку: Букомську і Чигрин-Дібровську. 1672 р. Лубенський полк 
складався з 13 сотень, зг одом (1723-1744) в ньому налічувалося 11 сотень. Лубенськими 
полковниками в різний час були: Герасим Яськевич, Степан Ш амлицький, Гнат 
Вербицький, Григорій Гамалія. Іван Сербин, Леонтій Свічка, Дмитро Зеленський, 
Василь Савич, Андрій Маркович, Яків Маркович, Петро Апостол, Павло Мартос, Іван 
Кулябка, Степан Максимович. -  Док. 22.

140. Сула -  річка в Сумській та Полтавській обл., ліва притока Дніпра (впадає у Кре
менчуцьке водосховище). Бере початок на Середньоруській височині поблизу 
хут. Червона Сула Сумської обл. -  Док. 22.

141. Нехаївка -  село, тепер Коропського району Чернігівської обл. Засновано в 1-й половині 
XVII ст. У 1654-1782 рр., село входило до складу Новомлинської сотні Ніжинського 
полку. -  Док. 23.

142. Свиня -  річка в Чернігівській обл. Тече територією Чернігівського району. -  Док. 24.
143. Терехівка -  село, нині в складі Чернігівського району, Чернігівської обл. -  Док. 24.
144. Білоус -  річка в Чернігівській обл., права притока Десни (бас. Дніпра). Бере початок 

біля села Пушкарів Ріпкінського району. -  Док. 24.
145. Снов- річка в Брянській обл. РФ та Чернігівській обл., права притока Десни (бас. 

Дніпра). На її берегах розміщені міста Щорс, Конотоп; емт Седнів. -  Док. 24.
146. Дирчин -  село (до 1947 р., в складі кол. Тупичівського району Чернігівської обл.).
147. Смолин -  село, нині Чернігівського району. Розташований на правому березі річки 

Десни за 34 км. від райцентру і за 6 км. від залізничної станції Жидиничі. -  Док. 25.
148. Максим -  село, нині в складі Козелецького району. Розташований на річці Десні за 48 

км. від райцентру. -  Док. 25.
149. Відомо, що Мелещенко Яків був новосанжарівським сотником у 1680-1700 рр. -  

Док. 26.
150. Ворскла -  річка у Білгородській обл. РФ та Сумської і Полтавської областях України, 

ліва притока Дніпра (тепер впадає в Дніпродзержинське водосховище). Бере початок на 
схилах середньоруської височини. Ж ивлення мішане. Річище звивисте. Головні 
притоки: Рябина, Мерло, Коломак. Тагамлик, Кустолова (ліві), Ворсклиця. Полузір я, 
Великий Кобелячок (праві). -  Док. 26.

151. Стахорщина- село, тепер Новгород-Сіверського району Чернігівської обл. -  Док. 27.
152. Ноздря Наум Григорович -  почепівський сотник у 1676-1677 рр. -  Док. 28.
153. Старосілля -  село, тепер Андріївської сільради Городнянського району Чернігівської 

обл. -  Док. 28.
154 Стародуб -  місто, тепер у складі Брянської обл. РФ. Розташований на берегах річки 

Бабинці, що впадає в річку Ваблю. Відомий з XI ст. як опорний пункт Чернігівського 
князівства. З 1654 р. -  центр Стародубівського полку. -  Док. 30.

155. Орлівка -  село, нині Новгород-Сіверського району. Розташована за 45 км. від райцентру 
і залізничної станції Новгород-Сіверський. Входила до Понурницької сотні. Належала 
Іванові Мазепі, з 1708 р. -  Павлові Полуботку. -  Док. 31.

156. Овдіївка -  село, тепер у складі Ісковецької сільради Лохвицького району Полтавської 
обл. -  Док. 31.
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157. Брусилів -  село, тепер у складі Улянівської сільради Чернігівського району. -  Док. 31.
158. Листвен -  літописне місто. Виникло наприкінці X ст. Вперше згадано в “Повісті 

временних літ” під 1024 р. -  Док. 3 1.
159. Тупичів -  село, тепер Городнянського району. Розташований за 22 км. від райцентру і за 

25 км. від залізничної станції Городня. Вперше згадується під 1526 р. -  Док. 31.
160. Вус -  річка в Стародубівському полку (тепер Брянської обл. РФ). -  Док. 32.
161. Довбежа -  село в Стародубівському полку (тепер у Брянскій обл. РФ). -  Док. 32.
162. Мовчан Федір був сгародубівським полковником у 1678 р. -  Док. 34.
163. Тютюрив -  напевне це сучасне село Тютюрівщина, що в Гадяцькому районі Полтавської 

обл. -  Док. 34.
164. Чигиринська експедиція. Йдеться про Чигиринські походи 1677-1678 рр., під час 

російсько-турецької війни 1677 і 1678 рр. -  Док. 34.
165. Нове -  село, тепер селище Рубанівської сільради Бахмацького району. -  Док. 35.
166. Черековець Гнат Володкевич був стародубівським полковим військовим товаришем у 

1683, 1690 рр. -  Док. 36.
167. Густинський Прилуцький монастир. Заснований у селі Густині на початку XVII ст. на 

землях кн. Вишневецьких серед густих дубових лісів. Первісно -  дерев’яний. Горів 1636, 
1671. Ансамбль склався протягом 2-ї половини ХУІІ-ХУІІІ ст. і становить унікальний 
архітектурний комплекс доби барокко. -  Док. 37.

168. Дейманівка -  село, тепер Пирятинського району. Розташоване на лівому березі річки 
Удаю, за 14 км. від райцентру і залізничної станції Пирятин. -  Док. 37.

169. Валки -  село, тепер Прилуцького району. Розташований на річці Удай, за 12 км. від 
райцентру і залізничної станції Прилуки. Вперше згадується 1629 р. -  Док. 37.

170. Варва -  місто, нині смт Варвинського району, на річці Удай, за 33 км. від залізничної 
станції Прилуки. -  Док. 37.

171. Удай -  річка у Чернігівській і Полтавській обл., права притока Сули (бас. Дніпра). 
Довжина 327 км. -  Док. 37.

172. Лисогір -  річка в Чернігівській обл., ліва притока Удаю (бас. Дніпра). Бере початок в 
Ічнянському районі. -  Док. 37.

173. Боршна -  село, тепер у складі Валківської сільради Прилуцького району. -  Док. 38.
174. Дідівці -  село, тепер Прилуцького району. Розташовані на річці Боршні (притока Удаю) 

за 4 км. від райцентру і залізничної станції Прилуки. Вперше згадуються 1629 р. До 
1690 р. входили до Переволочанської сотні Прилуцького полку -  Док. 38.

175. Харитонівка -  село, тепер Срібнянського району. Розташована за 8 км. від райцентру і 
за 11 км. від автодороги Київ -  Суми. -  Док. 38.

176. Васьківці -  село, тепер Срібнянського району. Розташовані на річці Тростянці (притока 
Лисогору) за 15 км. від райцентру і за 22 км. від залізничної станцій Блотниця. 
Первісна назва села Восківці. -  Док. 38.

177. Сокиринці -  село, тепер Срібнянського району. Розташовані за 12 км. від райцентру і за 
5 км. від автодороги Київ -  Суми. -  Док. 38.

178. Шарварок (спільна праця) -  додаткова феодальна повинність на спорудження і ремонт 
доріг, мостів, панських будинків та інших об’єктів. -  Док. 38.

179. Глухівський Петропавлівський монастир. Розташований поблизу села Будища 
Глухівського району Сумської обл., за 24 км. від Глухова, на правому високому березі р. 
Києвень -  пам’ятка архітектури українського барокко. Час заснування невідомий (за 
деякими даними 1230 р.). -  Док. 39.

180. Холопкове -  село, (з 1946 р. Перемога), тепер Глухівського району. Розташоване за 15 
км. від райцентру і за 5 км. від залізничної станції Боничі. -  Док. 39.

181. Баничі -  село, тепер Глухівського району. Розташовані за 22 км. від райцентру на 
автодорозі Суми -  Шостка. -  Док. 39.

182. Села: Хозівка, Будищ а, Везенка, М ацькова, Черневе і Ротівка розташовані в 
Глухівському районі. -  Док. 39.
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183. Клевеня -  річка, притока Сейму, ліва притока Дніпра, тече територією Городнянського 
району. -  Док. 39.

184. Смош -  село, тепер Прилуцького району. Розташоване на річці Смоші (притока Удаю), 
за 19 км. від райцентру і залізничної станції Прилуки. Вперше згадується 1629 р. -  Док. 
41.

185. Ракушка-Романовський Роман Онисимович (Ракушко: 1623-1703), імовірно автор 
“Літопису Самовидця”. Походив з ніжинських реєстрових козаків. У 1658-1663 -  
ніжинський сотник, 1663-1668 рр. -  генеральний підскарбій. -  Док. 42.

186. Батуринський Новомлинський (Кербутяський. Бобриківський) монастир. Заснований 
як чоловічий у середині XVII ст. на лівому березі річки Сейм і затоки річки Бобрик. 
Містився між селами Нові Млини і Кербутівка. З 1658 р. діяв як жіночий. Підпоряд- 
ковувся Крупицько-Батурииському М иколаївському монастиреві. 1786 р. його 
володіння були секуляризовані. Існував до 1827 р. -  Док. 43.

187. Красногірський Гадяцький Миколаївський чоловічий монастир. Заснований 1442 р. 
неподалік від Гадяча на горі Красній. Закритий 1786 р. (згодом територія села 
Монастирські Будища). -  Док. 44.

188. Ніжинський полк -  адм.-тер. і військова одиниця. Створений 1648 р. Межував з 
Чернігівським, Переяславським, Прилуцьким полками і поділявся на 10 сотень. 1654 р. 
збільшився за рахунок Чернігівського полку. 1663 р. 10 сотень Ніжинського полку 
відійш ло до новоствореного Стародубівського полку. У середині XVIII ст. у 
Ніжинському полку діяло 217 початкових шкіл. Ліквідований 1781 р. -  Док. 45.

189. Припутні -  село, тепер Ічнянського району. Розташовані на річці Удай, за 18 км. від 
райцентру і залізничної станції Крути. Засновані в першій половині XVII ст. -  Док. 46.

190. Макошинський Миколаївський чоловічий монастир. Заснований на початку XVII ст. на 
правому березі Десни. 1650 р. одержав маєтності від Адама Киселя та його брата 
Миколи. Деякий час був закритий. Відновлений 1660 р. 1687-1703 рр. -  збудовано на 
місці попереднього дерев’яного мурований Миколаївський собор. -  Док. 46.

191. Хотминівка -  село, тепер у складі Привільнянської сільради Глухівського району. -  
Док. 47.

192. Києво-Печерський монастир. Йдеться про жіночий Вознесенський монастир. 
Заснований 1566 р. проти лаври. У зв’язку зі спорудженням Старої Печерської фортеці 
Вознесенський монастир переведений на Поділ й об’єднаний з Ф лорівським 
монастирем. -  Док. 48.

193. Мазепа Марія (у чернецтві Марія Магдалина нар. Мокієвська). Мати гетьмана Мазепи. 
По смерті чоловіка (1665 р.) присвятила себе церковно-громадським справам. У 1686- 
1707 рр. ігуменя Вознесенського, а потім об’єднаного з Флорівським монастирем. -  Док. 
48.

194. Київський полк -  адм.-тер. і військова одиниця в 2-й половині ХУІІ-ХУІІІ ст. 
Створений 1648 р. Полковим центром був Київ, а з початку XVIII ст. -  Козелець. 
Складався з 17 сотень. Після Андрусівського перемир’я 1667 р. територія Київського 
полку на правому березі Дніпра відійшла до Польщі. 1669 р. до території, що лишилася 
було приєднано 5 сотень Переяславського полку і частину території Ніжинського 
полку. Київськими полковниками в різний час були: Михайло Кричевський, Григорій 
Ганджа, Василь Дворецький, Антін Ж данович, Павло Яненко-Хмсльницький, 
Костянтин Солонина, Костянтин Мокієвський. Ліквідовано 1781 р. -  Док. 48.

195. Стугна -  річка у Київській обл., права притока Дніпра. Впадає у Київське водосховище. 
На березі Стугни -  місто Васильків. -  Док. 48.

196. Іванків -  село, тепер (з 1940) емт, райцентр. Розташований на річці Тетерів, за 40 км. від 
залізничної станції Тетерів. Засноване 1589 р. -  Док. 48

197. Переяславський полк -  адм.-тер. і військова одиниця. Як військовий підрозділ існував 
ще до 1648 р. Поділявся на 19 сотень. Центр полку м. Переяслав, тепер Переяслав- 
Хмельницький. Переяславськими полковниками в різний час були: Яцько Романенко,

653



Федір Лобода, Павло Тетеря, Тимофій Цецюра, Яким Сомко, Райча Думитрашко, Іван 
Лисенко, Леонтій Полуботок, Іван Мировим, Стефан Томара та ін. -  Док. 48.

198. Бозова -  село, тепер Києво-Святошипського району. Розташована за 34 км. від Києва на 
автошляху Київ -  Житомир. -  Док. 48.

199. У 1687 р. київськими полковниками були Григорій Коровка-Вольський (1682-1687, до 
червня), Костянтин Солонина (1687, з червня -  1689). -  Док. 48

200. Семенівка -  слобода, тепер місто на річці Ревні (бас. Десни). -  Док. 50.
201. Камянецький Успенський чоловічий монастир. Заснований 1687 р. ієромонахом Іоною 

Полховським на кошти Івана Мазепи в Новозибківському повіті (за 50 верст від 
повітового міста на річці Снові). 1764 р. закритий, а 1786 р. сюди з Стародуба 
переведено жіночий монастир. -  Док. 50.

202. Талалаївка -  село, тепер Ніжинського району. Розташована за 15 км. від райцентру і 
залізничної станції Ніжин. Вперше згадується 1627 р. -  Док. 51.

203. Напевне йдеться про Ніжинський Веденський жіночий монастир. Заснований 1660 р. 
вдовою стародубівського полковника Ганною Бреславською у передмісті Овдіївка на 
березі річки Остер. -  Док. 51.

204. Мгарський Лубенський Спасо-Преображенський чоловічий монастир знаходиться в 
селі Мгарі на правому березі річки Сули при впадінні до неї річки Ольшанка. 
Заснований 1624 р., за іншими даними -1619 р. коштом Раїни Вишневецької. -  Док. 53.

205. В язівок -  село, тепер Городищенського району Черкаської обл. -  Док. 53.
206. Чернігівський Єлецький Успенський монастир. Заснований у 60-х рр. XI ст. князем 

Святославом Ярославичем (1027-1076) на заході від Дитинця у хвойному лісі, звідки й 
дістав свою назву. 1239 р. спалений монголо-гатарами. Відбудований 1445-1495 рр. У 
1635-1649 рр. належав єзуїтам. Після визволення міста від польсьскої шляхти 
монастир було відновлено. -  Док. 55.

207. Галятовський Іоаникій (7-1688) -  український письменник, громадсько-політичний і 
церковний діяч. Освіту здобув у Києво-Могилянській колегії, де згодом був ректором 
(1657-1665), 1668 р. став ігуменом, а 1669 -  архімандритом Єлецького монастиря у 
Чернігові. -  Док. 55.

208. Сари -  село Гадяцького району. Розташовані на правому березі річки Псла за 7 км. від 
райцентру та за 9 км. від залізничної станції Гадяч. -  Док. 56.

209. Крутьки -  село, тепер Чорнобаївського району. Розташовані на лівому березі 
Кременчуцького водоймища, за 18 км. від райцентру та за 20 км. від залізничної станції 
Золотонош а. Села Сари і Крутьки були надані Григорію Бутовичу Дем’яном 
Многогрішним універсалом від 8 січня 1670 р. і підтверджені за ним універсалом Івана 
Самойловича від 22 липня 1675 р. 1710 р. Іван Скоропадський згадані села Сари і 
Крутьки відібрав у Івана Бутовича. -  Док. 56.

210. Верба -  річка на території Коропського району, нині не існує. -  Док. 57.
211. Рогізка -  річка, ліва притока Снову, права Десни (бас. Дніпра). -  Док. 57.
212. Зарудний Григорій Федорович був осавулом Миргородського полку в 1688-1690 рр. -  

Док. 58.
213. Великобудищанський Преображенський жіночий монастир. Заснований у XVII ст. як 

Спаський жіночий скит на правому березі річки Ворскли біля села Чернечий Яр (тепер 
Диканського району). -  Док. 59.

214. Крупицький Батуринський Миколаївський монастир. Засіюваний у часи Київської Русі 
на березі річки Сейм біля сучасного села Осіч Бахмацького району. Зруйнований у 
середині XIII ст. Відновлений на початку XVII ст. У 1680 р. на кошти генерального 
судді І. Домонтовича зведено мурований Миколаївський собор. -  Док. 61.

215. Любитове -  село, тепер у складі Присеймівської сільради Конотопського району. -  
Док. 61.

216. Золотоніський монастир. Час існування Золотоніського чоловічого монастиря 
встановити не вдалося. Відомо тільки, що 1719 р. діяв як жіночий. Розташовувався він
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біля села Коробівка, за 7 верст від Золотоноші. Згодом, після пожежі, яка знищила всі 
будівлі монастиря, його відбудовано у передмісті Золотоноші Зозульці 1765 р. тут 
споруджено Благовіщенську церкву. Монастир став називатися Золотоніський 
Благовіщенський монастир. -  Док. 63.

217. Межигірський Спасо-Преображенський монастир. Заснований 988 р. під Києвом біля 
Вишгорода (тепер місто Києво-Святошинського району Київської обл.). У ХІ-ХІІ ст. 
дістав земельні маєтності. 1240 р. був зруйнований монголо-татарами. У 20-х рр. XVI 
ст. почалася відбудова монастиря. У 60-х рр. стає шпиталем для старих запорожців. 
1786 р. монастир закрито. -  Док. 65.

218. Чернин -  село, тепер Таращанського району Київської обл. -  Док. 65.
219. Переяслав -  місто (з 12.X. 1943 -  Переяслав-Хмельницький) Київської обл., центр 

Переяслав-Хмельницького району. Розташований на річці Трубежі (бас. Дніпра). Час 
заснування невідомий. Під назвою Персяслав-Руський згадується в договорі київського 
князя Олега з Візантією 911 р. як одно з чотирьох найбільших міст Київської Русі. -  
Док. 65.

220. Кистер -  річка, права притока Убеді, права Десни, ліва Дніпра. На річці є населенні 
пункти Рудня і Авдіївка Сосницького району Чернігівської обл. -  Док. 68.

221. Салтова Дівиця -  село, тепер Куликівського району. Розташована на лівому березі 
Десни за 12 км. від райцентру і за 11 км. від залізничної станції Дроздівка. Згадується 
1619 і 1625 рр. -  Док. 69.

222. Кибинці -  село, тепер Миргородського району. Розташовані за 18 км. від райцентру і за 
З км. від залізничної станції Кибинці. -  Док. 71.

223. Тур я -  річка у Чернігівській обл., ліва притока Снову (бас. Дніпра). Тече територією 
Королівського і Щорського районів. -  Док. 74.

224. Йдеться про Лизогуба Якова Кіндратовича, який був чернігівським полковником (див. 
прим. 14). -  Док. 74.

225. Слобідка -  село, тепер Миргородського району, Полтавської обл. Розташована на 
правому березі річки Хорол, за 18 км. від міста Миргорода і за 12 км. від залізничної 
станції Кибинці. -  Док. 76.

226. Хорол -  річка у Сумській і Полтавській областях, права притока річки Псел (бас. 
Дніпра). -  Док. 76.

227. Спасо-Преображенський монастир у Новгороді-Сіверському. Заснований в XI -  на 
початку XII ст. на пагорбі понад заплавою річки Десни. Головний мурований Спаський 
собор зведено на початку XIII ст. Багато нових будівль споруджено в другій половині
XVII ст., зокрема муровану огорожу з кутовими баштами і надбрамною дзвіницею 
(1670-1699).-Д ок . 78.

228. Березпа -  місто, тепер емт Менського району, Чернігівської обл. Розташована за 33 км. 
від райцентру. Вперше згадується 1152 р. У 1654-1728 рр. -  сотеннс містечко 
Чернігівського полку, мало ратушу. -  Док. 81.

229. Шостка -  річка в Сумській обл., ліва притока Десни (бас. Дніпра). -  Док. 82.
230. Пирогівка -  село, тепер у складі Красненської сільради Бахмацького району 

Чернігівської обл. -  Док. 83.
231. Римарівка -  село, тепер Гадяцького району. Розташоване на річці Груні, за 11 км. від 

райцентру та за 9 км. від залізничної станції Гадяч. -  Док. 85.
232. Грунь -  річка в Сумській та Полтавській обл., права притока річки Псла (бас. 

Дніпра). -  Док. 85.
233. Видубицький монастир заснований в 2-й половині XI ст. князем Всеволодом 

Ярославичем як родовий монастир. У 1070-1088 рр. споруджено Михайлівський собор. 
Сучасний ансамбль Видубицького монастиря склався наприкінці XVII -  початку
XVIII ст. -  Док. 87.

234. Карасинівка -  село, тепер у складі Брагинцівської сільради Козелецького району 
Чернігівської обл. -  Док. 88.
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235. К урилівка -  село, тепер у складі М езенської сільради К орейського району 
Чернігівської обл. -  Док. 89

236. Кандибівка -  село, тепер Садонівської сільради Оржинського району Полтавської обл. -  
Док. 89.

237. Журавка (у XVIII ст. -  Жоравка) -  село, тепер Варвинського району. Розташоване на 
річці Удай, за 10 км. від райцентру і за 25 км. від залізничної станції Линовиця. -  Док. 91.

238. Журавка -  річка в Полтавській обл., права притока Оржиці (бас. Дніпра). -  Док. 91.
239. Ревна -  річка у Брянській обл. РФ та Чернігівській обл. України, ліва притока Снову 

(бас. Дніпра). Бере початок у Брянській обл. -  Док. 92.
240. Дем’янка -  село, тепер у складі Великобузівської сільради Шишацького району. -  Док.

92.
241. Товкачівка. Напевне йдеться про річку Товкачі, що тече територією Щорського району 

Чернігівської обл., ліва притока Дати (бас. Дніпра). -  Док. 92.
242. Сеньківка -  село, тепер Бориспільського району. Розташоване на березі річки 

Красилівки за 18 км. від райцентру і за 17 км. від залізничної станції Бориспіль. -  Док.
93.

243. Стариця (тепер В елика Стариця) -  село в склад і С еньківської сільради 
Бориспільського району. -  Док. 93.

244. Кучаків (після 1937 р. -  Кірове) -  село Бориспільського району. Розташоване за 12 км. 
від райцентру і за 10 км. від автотраси Київ-Харків. Залізнична станція. Перша згадка 
відноситься до початку XVII ст. -  Док. 94.

245. Бориспіль (Боришполь) -  місто, тепер Київської обл., райцентр, залізнична станція, 
аеропорт. На місці Борисполя у XII ст. було укріплене поселення, де містилася церква 
і палац Володимира Мономаха. Місто вперше згадується під 1190 р. -  Док. 94

246. Сулима Іван Михайлович (7-1635) -  гетьман нереєстрових козаків. Народився в селі 
Рогощах (тепер Черніг івського району Чернігівської обл.). Брав участь у козацьких 
походах проти турків і кримських татар. 1635 р. очолив козацьке повстання. -  Док. 95.

247. Сулима Федір (7-1691) -  син Івана Сулими, переяславський полковник. -  Док. 95.
248. Сулимівка (Сулиминці) -  село, нині Баришівського району. Розташована за 12 км. від 

райцентру і за 4 км. від залізничної станції Сулимівка. Заснована на початку 20-х років 
XVII ст. гетьманом Іваном Сулимою. -  Док. 95.

249. Лебедин -  село, тепер у складі Кіровської сільради Бориспільського району. -  
Док. 95.

250. Баришівка -  одне з давніх поселень Київської Русі. Воно належало князеві Борису 
(XI ст.). У XIII ст. Баришівка зазнала спустошливого нападу монголо-татар. 1603 р. 
згадується городище. На початку XVII ст. належала кн. К. Острозькому, потім -  
коронному гетьманові С. Жолкевському, 1620 р. перейшло у власність його дочки. 
Після 1654 р. -  в складі Переяславського полку. -  Док. 95.

251. Мельня -  село, тепер у Конотопському районі. Розташована на річці Сеймі, за 18 км. від 
райцентру і за 5 км. від залізничної станції М ельня на л ін ії Конотоп-Хутір- 
Михайлівський. -  Док. 98.

252. Пальчики -  село, нині входить до складу Городищенської сільради Бахмацького 
району. -  Док. 100.

253. Погреби -  село, тепер Прилуцького району, Чернігівської обл. Розташоване на річці 
Переводі, за 40 км. від райцентру і за 25 км. від залізничної станції Галка. -  Док. 101.

254. Хижки -  село, тепер Конотопського району. Розміщене на лівому березі Сейму, за 32 
км. від райцентру і за 20 км. від залізничної станції Грузьке. -  Док. 101.

255. Кропивне -  село, тепер Бахмацького району (інше село Кропивне -  у складі Григоро- 
Іванівської сільради Ніжинського району). Розташоване за 35 км. від райцентру та за 
10 км. від залізничної станції Рубанка. Вперше згадується наприкінці XVII ст.-  
Док. 101.
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256. Озаричі -  село, у складі Присеймівської сільраді Конотопьского району Сумської обл. -  
Док. 101.

257. Воронине -  село, тепер у складі Кальченківської сільради Білопільського району 
Сумської обл. -  Док. 101.

258. Буцький Петро був полтавським полковим суддею у 1687-1700 рр. -  Док. 102.
259. Мартинівка -  село, тепер Гадяцького району. Розташована за 52 км. від райцентру та за 

34 км. від залізничної станції Гадяч. -  Док. 102.
260. Ґуджули -  село, тепер Полтавського району. Розташовані за 7 км. від Полтави. Відомі 

з середини XVI ст. -  Док. 102.
261. Каленкович Никифор Каленикович був обозним Чернігівського полку 1688-1690 рр. -  

Док. 103.
262. Івашківка -  село, тепер Городнянського району. Розташована за 27 км. від райцентру. -  

Док. 103.
263. Полуботок -  село, тепер у складі Халявинської сільради Чернігівського району. -  Док. 

103.
264. Стрижень -  річка, права притока Десни (бас. Дніпра). Довжина 24 км., бере початок у 

Сумській обл. Тече через Чернігів. На березі Стриж ня розміщене село Роїще 
Чернігівського району. -  Док. 103.

265. Іоасаф Кроковский -  педагог і церковний діяч. По закінченні Києво-Могилянської 
колегії, виїхав за кордон -  мандрував по багатьох країнах Європи, відвідуючи 
університети. Прослухав курс з ф іл о с о ф ії і богослов’я в Римській академії. 
Повернувшись в Україну, прийняв чернецтво в Києво-Печрській лаврі. З 1683 р. 
працював учителем риторики і поетики в Києво-Могилянській колегії. Був її ректором, 
ігуменом Киево-Братського і Києво-Микільського монастирів. 19 жовтня 1707 р. 
обраний і 28 лю того 1708 р. затвердж ений митрополитом київським. 1717 р. 
викликаний Петром І до столиці, але з дороги засланий до Тверського архангельського 
монастиря, де 1 липня 1718 р. помер. -  Док. 104.

266. Київський Миколаївський (Микільський) Пустинний монастир виник на терасі правого 
берега Дніпра при Миколаївській церкві. Збудований стараннями мадярського ватажка 
Олмоша у 80-і рр. IX ст. (нині урочище Аскольдова могила). 1690-1693 рр. на краю 
Печерського плато споруджено мурований повий великий собор коштом Івана Мазепи 
(т.зв. військовий) у стилі українського барокко (архітектор Осип Старцов). Інтер’єр 
собору прикрашав, семиповерховий унікального різблення іконостас, 1750 р. поряд з 
собором збудовано дзвіницю. Розібраний і на його місці у 1962-1965 рр. збудовано 
Палац піонерів (тепер школярів). -  Док. 104.

267. Шишаки -  село, тепер Хорольського району. Розташовані за 11 км. від райцентру і за 
15 км. від залізничної станції Хорол. Входили до Хорольської сотні Миргородського 
полку. -  Док. 105.

268. Заворичі -  село, тепер Броварського району Київської обл. -  Док. 106.
269. Трубіж -  річка у межах Чернігівської і Київської обл., ліва притока Дніпра. Впадає у 

Канівське водосховище. Довжина 125 км. -  Док. 106.
270. Вовчок -  село Козелецького району. Розташований за 35 км. від райцентру. -  Док. 106.
271. Стара Рудня -  село, тепер Шорського району на річці (притоці Снову) за 20 км. від 

райцентру і за 7 км. від залізничної станції Камка. -  Док. 110.
272. Кобилянка -  село, тепер у складі Улянівської сільради Чернігівського району. -  

Док. 110.
273. Вишгород -  місто (з 1968 р.) Києво-Святошинського району. -  Док. 111.
274. Флорівський (Фролівський) жіночий монастир у Києві. Відомий з XV ст. 1710 р. його 

об’єднано з Вознесенським монастирем, переведеним з Печерська у зв’язку з 
спорудженням Старої Печерської фортеці. У 1722-1732 рр. збудовано Вознесенську 
церкву. -  Док. 112.
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275. Села Дмитровичі (тепер Великі Дмитровичі і Малі Дмитровичі Обухівського району 
Київської обл.) і Вишеньки (тепер Бориспільського району Київської обл.), 22 грудня 
1648 р. Богдан Хмельницький передав Флорівському монастиреві. (Див. Універсали 
Богдана Хмельницького. -  К., 1998. -  С. 85. -  № 19). -  Док. 112.

276. Мрин -  містечко, тепер село Носівського району Чернігівської обл. Розташований на 
річці Остер. Заснований у кінці XVI ст. Вперше згадується Fia початку XVII ст. -  Док. 
113.

277. Гирине -  село, тепер у складі Княжицької сільради Ямпільського району Сумської 
обл. -  Док. 116.

278. Барановський Яків був київським полковим осавулом у 1689-1696 рр. -  Док. 118.
279. Літки -  село, тепер Броварського району Київської обл. Розташовані на лівому березі 

річки Десни, за 33 км. від райцентру і залізничної станції Бровари. Перша згадка про 
Літки датується 1426 р .-Д о к . 119.

280. Карпеки -  село, тепер у складі Сираївської сільради К озелецького району 
Чернігівської обл. -  Док. 119.

281. Соболівка -  село, тепер у складі Літочківської сільради Броварського району Київської 
обл. -  Док. 119.

282. Чепелів -  село, тепер Щорського району Чернігівської обл. Розташований за 12 км. від 
райцентру і залізничної станції Щорс. -  Док. 124.

283. Високе -  село, тепер Борзнянського району Чернігівської обл. Розташоване на р. Доч, 
за 16 км. від райцентру та за 2 км від залізничної станції Доч. Вперше згадується в 2-й 
половині XVI ст. -  Док. 125.

284. Ховми -  село, тепер Борзнянськог о району. Розташовані за 22 км. від райцентру і за 17 
км. від залізничної станції Бондарівка. Відомі з 1-ї пол. XVII ст. -  Док. 125.

285. Сидорівка -  село, тепер у складі Ховминської сільради Борзнянського району. -  
Док. 125.

286. Полуботок Леонтій Артемійович (7-1695) -  чернігівський сотник (1671), наказний 
полковник (1671), генеральний бунчужний (1672, 1673-1677), генеральний осавул 
(1678-1681), переяславский наказний полковник (1683-1685, 1689-1690). Помер у 
Чернігові і похований в Єлецькому монастирі. -  Док. 126.

287. Кожум’яки -  місцевість між Старокиївською горою і Замковою горою у Подільському 
районі м. Києва. За часів Київської Русі тут жили ремісники-кожум’яки, які згодом 
своїм цехом увійшли до Братства. Тепер на місці Кожум’як проходить Кожум’яцька 
вулиця (від вулиці Верхній Вал до Дегтярної вулиці). -  Док. 127.

288. Сліпорід -  річка, тепер у Полтавській обл. Права притока р. Сули (бас. Дніпра). 
Довжина 83 км. Тече територією Грсбінківського, Оржицького і Лубенського районів. 
На берегах річки розташовані села Майорщина, Тарасівка, Ульянівка, Олександрівка, 
Лазірки, Ворининці, Чсревки. -  Док. 128.

289. Тахтаулове (кол. Тахаулов, Тахтаулов) -  село Полтавського району. Розташоване за 
14,5 км. від Полтави та за 10,5 км. від залізничної станції Полтава-Київська, поблизу 
урочища Побиванки. -  Док. 129.

290. Рудка -  село, тепер Чернігівськог о району. Розташована на річці Струга (притока річки 
Бичалки), за 16 км. від райцентру і залізничної станції Чернігів. Вперше згадується під 
1660 р .-Д о к . 130.

291. Кошівка -  село, тепер у складі Новобілоуської сільради Чернігівського району. - 
Док. 130.

292. Держанівка -  село, тепер Носівського району Чернігівської обл. Розташована на річці 
Остер, за 28 км. від райцентру і за 33 км. від залізничної станції Носівка. Вперше 
згадується в XVI ст. 1604 р. було збудовано Троїцьку церкву. -  Док. 132.

293. Ю сківці -  село, тепер у складі Лучанської сільської ради Лохвицького району 
Полтавської обл. -  Док. 133.
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294. Хрулі -  село, тепер у складі Бадаквянської сільради Лохвицького району Полтав 
ської обл. -  135.

295. Степуки -  село, тепер у складі Свиридівської сільради Лохвицького району 
Полтавської обл. -  Док. 136.

296. Романовський Іван Романович був мглинським сотником Стародубівського полку в 
1689-1705 р р .-Д ок . 137.

297. Убідь -  річка у Чернігівській обл., права притока Десни (бас. Дніпра). Довжина 106 км. 
Тече територією Корюківського, Менського, Новгород-Сіверського, Сосницького райо
нів. На берегах Убеді розміщені населені пункти Холми, Макошине і Сосниця. -  Док. 138.

298. Михайлівка -  село, тепер у складі Ковнинської сільради Новгород-Сіверського району 
або Сновської сільради Щорського району Чернігівської обл. -  Док. 139.

299. Низківка -  село, тепер Щорського району Чернігівської обл. Розташоване за 22 км. від 
райцентру і за 4 км. від залізничної станції Низківка. -  Док. 146.

300. Палій Семен (Гурко; поч. 1640-1710) -  визначний військовий і політичний діяч, 
полковник фастівський (білоцерківський), керівник Правобережної козаччини кінця 
XVII -  початку XVIII сг., родом з м. Борзни. 1704 р. був заарештований і депортований 
до Москви. Після розриву Мазепи з Москвою Палія було повернуто із Сибіру, і він далі 
був білоцерківським полковником. Помер у січні 1710 р., похований у Межигірському 
монастирі. -  Док. 147.

ЗОЇ. Береза -  село, тепер Глухівського району Сумської обл. Розташована за 8 км. від 
райцентру і за 10 км. від залізничної станції Глухів. -  Док. 149.

302. Морівськ -  (до 1917 -  Муровськ, Моровейськ, Моровійськ) -  село Козелецького району 
Чернігівської обл. Розташований на р. Десні, за 42 км. від райцентру. Відомий з 1147 р., 
як літописне місто Чернігівського князівства, з середини XIII ст. -  село. У 1866 -  
містечко. -  Док. 150.

303. Леляки -  село, тепер у складі Сасинівської сільради Пирятинського району. -  Док. 151.
304. Ніжинський Красноострівський (Ветхоріздвяний Георгіївський) монастир заснований у 

1-й половині XVII ст. Він згадується в універсалі Богдана Хмельницького (1654) -  і 
грамоті російського царя Олексія Михайловича (1660). -  Док. 153.

305. Ямище -  село, тепер у складі М алолиственської сільради Ріпкинського району 
Чернігівської обл. -  Док. 157.

306. Ржавець, Іржавець -  село Ічнянського району Чернігівської обл. Розташований за 
16 км. від райцентру та 18 км від залізничної станції Ічня. -  Док. 158.

307. Пушкарівка -  село, тепер у складі Супрунівської сільради Полтавського району 
Полтавської обл. -  Док. 160.

308. Обмачів -  село, тепер Бахмацького району Чернігівської обл. Розташований на 
р. Сеймі, за 29 км. від райцентру та залізничної станції Бахмач. Вперше згадується 
1636 р. -  Док. 162.

309. Матіївка -  село, тепер Бахмацького району. Розташоване на р. Сеймі, за 26 км. від 
райцентру та залізничної станції Бахмач. Вперше згадується в 1-й половині XVII ст. -  
Док. 162.

310. Спаське Поле -  село. У Сосницькому районі Чернігівської обл. є село Спаське. Вперше 
згадується 1552 р. З 1666 р. належало Спасо-Преображенському монастиреві. -  
Док. 162.

311. Сосниця -  місто, тепер емт, райцентр Чернігівської обл. Розташована на правому березі 
р. Убідь (прит. Десни), за 18 км. від залізничної станції Мена. Вперше згадується під 
1234 р. як місто Чернігівського князівства. -  Док. 165.

312. Масалаївка -  село, тепер у складі Загребельської сільради Сосницького району 
Чернігівської обл. -  Док. 165.

313. Каліберда (Келеберда, Кериберда, Гебердіїв Ріг, Кере Берда) -  село тепер у складі 
Салівської сільради Кременчуцького району. Розташована на березі Дніпродзержин-
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ського водосховища, за ЗО км. від райцентру та за 20 км. від залізничної станції 
Галещина. Келеберда -  одно з найдавніших поселень на території краю, містилося на 
відрозі над Дніпром. До кінця Х"Х ст. у селі зберігалися рештки давніх укріплень, 
заснованої на початку XVII ст. фортеці. З Келебердинською фортецею пов’язані події 
визвольних змагань українського народу в той час. -  Док. 166.

314. Цибля -  річка, ліва притока Трубежа. -  Док. 166.
315. Конотоп -  село, тепер Городнянського району, центр сільради. Розташований на річці 

Снові, за 22 км. від райцентру та за 25 км. від залізничної станції Городня. -  Док. 167.
316. Смяч -  село, тепер Новгород-Сіверського району. Розташований на річці Смяч 

(притока Десни) за 22 км. від райцентру і залізничної станції Новгород-Сіверський. 
Заснований у 1-й половині XVII ст. Друге село з назвою Смяч тепер знаходиться у 
Щорському районі Чернігівської обл. Розташований за 18 км. від райцентру і за 12 км. 
від залізничної станції Камка. Вперше згадується на початку XVI ст. -  Док. 167.

317. Хрипківка -  село Городнянськго району. Розташована за 3 км. від райцентру та 7 км. від 
залізничної станції Городня. -  Док. 167.

318. Тарнавський Федір Іванович був сотником 1-ї Варвинської сотні Прилуцького полку в 
1689-1694 рр. -  Док. 168.

319. Плехів (У XVIII ст. -  Плехове) -  село, тепер Оржицького району Полтавської обл. 
Розташований на правому березі річки Сули за 7 км. від райцентру і 50 км. від 
залізничної станції Лубни. -  Док. 169.

320. Осняки -  село, можливо тепер це село Осняг у складі Білоусівської сільради 
Черняхівського району Полтавської обл. -  Док. 169.

321. Дурні (з 1921 р. -  Миколаївка) -  село Менського району Чернігівської обл. -  Док. 169.
322. Краскувщина -  можливо це тепер село Красківське, що в складі Даницької сільради 

Ріпкінського району Чернігівської обл. -  Док. 169.
323. Величківщина -  село, можливо це тепер Величківка, що в складі Киселівської сільради 

Менського району, Чернігівської обл., або ж ще -  Величківщина в складі Оріхівської 
сільради Лубенського району. -  Док. 169.

324. Пакуль (Пакулька) -  річка, ліва притока Дніпра, тече територією Чернігівського 
району.-Док. 169.

325. Ворзна (Борзна) -  річка, ліва притока Дніпра. Тече територією Ріпкинського району 
Чернігівської обл. -  Док. 169.

326. Козелецький Георгієвський чоловічий монастир, заснований 1654 р. у селі Данівці 
(тепер Козелецького району) на березі річки Остер, в якому органічно поєднані риси 
української архітектури двох стильових епох -  барокко і класицизму. -  Док. 171.

327. Махнія -  річка, ліва притока Десни. -  Док. 171.
328. Ковчин. -  село, тепер Куликівського району. Розташований на лівому березі Десни, за 

9 км. від райцентру і за 10 км. від залізничної станції Дроздівка. -  Док. 174.
329. Білогородка -  село тепер Києво-Святошинського району. Розташована на правому 

березі річки Ірпінь, за 22 км. від Києва, з яким сполучена автодорогою, і за 8 км. від 
залізничної станції Боярка. Територія сучасної Білогородки була заселена здавна. 
Згодом тут виникло місто Білгород, як один з пунктів у системі оборони Києва від 
нападів кочівників. Уперше згадується в літописах під 980 р. На той час Білгород з 
прилеглими землями являв собою володіння великого князя київського Володимира 
Святославича. Тут знаходився князівський палац. 991 р. в Білгороді було збудовано 
фортецю, залишки якої збереглися дотепер. У ХІ-ХІІ ст. Білгород був значним 
ремісничо-торговим центром. 1240 р. місто було зруйноване монголо-татарами. Під час 
визвольних змагань на чолі з Богданом Хмельницьким Білгородка стала центром 
Бєлгородської сотні Київського полку. -  Док. 175.

330. Борщагівка -  село, тепер околиця Києва, неподалік від Святошина. У минулому 
належала Братському монастиреві, 1740 р. тут була споруджена дерев’яна п’ятибанна
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церква. Тепер на території Борщагівки -  житловий масив -  Микільська Борщагівка. -  
Док. 175.

331. Кролевець -  місто на річці Реті та її притоці Свидні, райцентр Сумської обл. Засно
ваний 1601 р. З 1654 р. -  центр Кролевецької сотні Н іж инського полку. -  
Док. 176.

332. Реть -  річка, ліва притока Есмані, ліва Десни (бас. Дніпра). -  Док. 176.
333. Скельський Преображенський чоловічий монастир. Заснований 1660 р. ченцями 

Корсунського монастиря, спустошеного уніатами. Розташовувався на правому березі 
річки Ворскли біля села Куземина (тепер село Скелька Сумської обл.). На землях 
зіньківського полковника В. Шишака. Мав три дерев’яні церкви: Різдва Іоана Предтечі, 
Введенську (трапезну) і Преображенську. 1786 р. монастир закрито, маєтності 
секуляризовано. -  Док. 180.

334. Даиилівка -  село, тепер Менського району. Розташована за 6 км. від райцентру і 
залізничної станції Мена. Вперше згадується в середині XVII ст. -  Док. 185.

335. Галка -  село, тепер у склад і О лексинської сільради С рібнянського району 
Чернігівської обл. -  Док. 186.

336. Ждани -  село, тепер Лубенського району Полтавської обл. Розташовані в долині річки 
Сулиці (притока Сули), за ЗО км. від райцентру і залізничної станції Сенча. -  Док. 189

337. Кліщинці -  село, тепер Чорпобаївського району Черкаської обл. Розташовані на березі 
Кременчуцького моря, за 45 км. від райцентру. Село відоме з XVII ст. -  Док. 192.

338. Русанів. -  село, тепер Броварського району Київської обл. Розташований на правому 
березі річки Трубіж, за ЗО км. від райцентру та залізничної станції Бровари. Засноване 
село наприкінці XV ст. -  Док. 196.

339. Київський Кирилівський монастир заснований у середині XII ст. в урочищі Дорогожичі 
як родовий монастир Чернігівських князів -  Ольговичів. -  Док. 197.

340. Іржищівський монастир. Йдеться про Ржищівський Преображенський монастир. -  
Док. 197.

341. Богданівка -  село, тепер Шосткинського району Сумської обл. Розташована за 12 км. 
від райцентру і за 3 км. від залізничної станції Пирогівка. -  Док. 200.

342. Сейм -  річка, ліва притока Десни. Бере початок на схилах середньоросійської височини 
у Бєлгородській обл., тече в межах Курської обл. РФ, Сумської та Чернігівської 
областей України. Довжина 748 км. На берегах Сейму розміщені емт Батурин і села 
Матіївка, Обмачів, Головеньки і Нові Млини. -  Док. 204.

343. Козелець -  місто, тепер емт, райцентр Чернігівської обл. Розташований на річці Остер, 
за 40 км. від залізничної станції Бобровиця. Відомий з XV ст. З 1654 р. -  сотенне місто 
Київського полку, з 1669 р. -  центр Київського полку, де працювала полкова 
канцелярія. 1656 р. Козелець одержав магдебурзьке право. 1662 р. тут відбулася 
Козелецька рада, на який гетьманомн було обрано Якима Сомка. Його обрання визнала 
більшість козацьких полків, але царський уряд не визнав законним обрання його 
гетьманом. -  Док. 207.

344. Виповзів -  село, тепер у складі Карпилівської сільради Козелецького району. -  Док. 
207.

345. Київський Михайлівський Золотоверхий монастир. Заснований 1108 р. київським 
князем Святославом Ізяславичем на місці Дмитрівського монастиря. У 1108-1113 рр. в 
ньому споруджено Михайлівський Золотоверхий собор. У XII ст. монастир був місцем 
поховання князів. -  Док. 208.

346. Мова йде про універсали Богдана Хмельницького від 21 і 22 травня 1654 р. (Див. 
Універсали Богдана Хмельницького. -  К., 1998. -  № 75, 77. -  С. 144-146). -  Док. 208.

347. Короп -  місто, тепер емт, райцентр Чернігівської обл. Розташований за 26 км. від 
залізничної станції Алтинівка. Відомий з XVI ст. Сотенно містечко Ніжинського 
полку. Коропська сотня була підпорядкована безпосередньо гетьманові. -  Док. 209.
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348. Безсали -  село, тепер Лохвицького району Полтавської обл. Розташовані на правому 
березі річки Суха Лохвиця, за 10 км. від райцентру та 21 км. від залізничної станції 
Сула. Засновані на початку XI ст. -  Док. 210.

349. Книшівка -  село, тепер Гадяцького району. Розташована на правому березі річки Псел, 
за 15 км. від райцентру і за 13 км. від залізничної станції Гадяч. Згадується в історичних 
джерелах XVII ст. -  Док. 211.

350. Гадяцький Красногірський Миколаївський чоловічий монастир. Заснований 1440 р., за 
6 верст на південь від Гадяча на горі Красній, згодом на території села Монастирські 
Будища. -  Док. 211.

351. Переволочна -  село, тепер Прилуцького району. Розташована на річці Удай, за 22 км. 
від райцентру і залізничної станції Прилуки. Вперше згадується під 1092 р. -  Док. 216.

352. Томара Василь Степанович був наказним переяславським полковником у жовтні 
1715 р .-Д о к . 210.

353. Камінь -  село Кролевецького району Сумської обл. Розташоване на правому березі 
річки Сейм, за 25 км. від районного центру і залізничної станції Кролевець. Відоме з 
початку XVII ст. -  Док. 220.

354. Чернігівський П’ятницький монастир. Час заснування невідомий. У ХУІІ-ХУІІІ ст. діяв 
як жіночий. 1668 р. деякі приміщення монастиря були пошкоджені. Відбудований 
коштом чернігівського полковника В. Дуніна-Борковського. Зазнав утрат під час 
пожежі 1750 р. Комплекс монастиря складався з мурованої Св. Параскеви П ятницької 
церкви, спорудженої наприкинці XII -  на початку XIII ст., на чернігівському посаді 
біля торгу, дзвіниця з храмом Прокопія, трапезної, келій з храмом Іоанна Предтечі (не 
збереглася). Був обнесений дерев’яною огорожею. Закритий 1786 р. -  Док. 221

355. Мохнатин -  село, нині в Чернігівському районі. Розташований за 20 км. від райцентру 
і залізничної станції Чернігів. Вперше згадується в писемних джерелах 1660 р. -  
Док. 221.

356. Юр’ївка -  село, що в складі Мохнатинської сільради Чернігівського району. -  Док. 221.
357. За час свого гетьманування Іван Мазепа видав щонайменше 10 універсалів (16 червня 

1688, 13 січня 1691, 6 червня 1694, 16 липня 1694, 13 січня 1698, 16 червня 1699,8 
листопада 1699, 16 травня 1701, 25 листопада 1706, 2 червня 1708), якими забороняв 
козакам і монастирям шинкувати в Києві на шкоду міщанам і магістрату. З одного боку 
це свідчило, що Мазепа намагався захистити інтереси київських міщан і магістрат 
міста, а з другого показує, що накази г етьмана не виконувалися, інакше не треба було 
б так часто їх видавати. -  Док. 222.

358. Межигірський Спасо-Преображенський монастир заснований 988 р. недалеко від Києва 
біля Вишгорода (тепер місто Києво-Святошинського району Київської обл.). У XI- 
XII ст. дістав земельні маєтності від князів. 1240 зруйнований монголо-татарами. 
Відбудова розпочалася у 20-ті роки XVI ст. У 1-й половині XVII ст. монастир був одним 
з осередків антиуніатської боротьби. У 60-ті роки XVII ст., після зруйнування поль
ськими військами Трахтемирівського монастиря, М ежигірський монастир став 
шпиталем для старих запорожців. 1786 р. монастир було закрито. Знову відкрито 
1886 р. і 1894 р. перетворено на жіночий монастир. У 30-ті роки XX ст. він був 
закритий, а будівлі розібрані. -  Док. 223.

359. Київський Братський монастир заснований 1616 р. До ансамблю входила церква 
Богоявления. Ліворуч від головної церкви містився старий двоповерховий корпус 
Київської академії. Ліворуч у глибині двору -  кол. трапезна і духівська церкви. До 
ансамблю монастиря входив новий корпус академії, дзвіниця. Замикали Братський 
монастир одноповерхові споруди; господарські приміщення. Посеред подвір’я -  
сонячний годинник XVIII ст. У Братському монастирі було поховано гетьмана Петра 
Сагайдачного, українського вченого мандрівника В. Григоровича-Барськог о. -  Док. 223

360. Котор (Котур) -  річка, права притока Ірпеня, права Дніпра. -  Док. 223.
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361. Шуйкевич Захар Іванович у 1665-1669 рр. був генеральним писарем, пізніше писарем 
генерального суду. -  Док. 223.

362. Журахівський Лук ян Якович був ніжинським полковником у 1678-1685, 1701-1718 рр. — 
Док. 223.

363. Мостище -  село, нині центр сільської ради Макарівського району. Розташоване на 
лівому березі річки Ірпінь, за ЗО км. від райцентру. -  Док. 223.

364. Антонівка -  село, нині Варвинського району Чернігівської обл. Розташоване на річці 
Удай, за 22 км. від райцентру та за 15 км. від залізничної станції Линовиця. Вперше 
згадується в джерелах середини XVII ст. -  Док. 225.

365. Ладан -  селище міського типу, що нині в Прилуцькому районі. Розташований на річці 
Удай, за 18 км. від райцентру і залізничної станції Прилуки. Вперше згадується 1603 р., 
коли тут було засновано Ладанський Покровський монастир. -  Док. 225.

366. Петропавлівський монастир заснований на початку 90-х років XVII ст., коли пустку 
колишнього домініканського костьолу св. Миколи на Подолі поблизу Флорівського 
монастиря (збудований бл. 1610 р.) було перероблено на церкву Петра і Павла. Велика 
перебудова сталася вже у 1744-1750 рр., коли замість готичного ступінчастого 
фронтону зроблено барокковий, дах знижено, всередині виконано іконостас у характері 
рококо. Тоді ж І. Григорович-Барський побудував поруч з церквою триповерхову 
дзвіницю. Після пожежі 1811 р. від неї збереглися тільки перші два поверхи. У 1787- 
1811 р. Петропавлівський монастир належав грекам. -  Док. 227.

367. Ілляшенко (Шолудько) Ярема був чигриндубровським (чигириндібровським) сотником 
Лубенського полку в 1692-1700 рр. -  Док. 229.

368. Гусине -  село, до 1946 р. центр сільради Градизького району Полтавської обл. З 1962 р. 
Градизьк у складі Глобинського району. -  Док. 229.

369. Чигирин-Дуброва (Чигирин-Діброва чи Морозівка) -  село на березі Сули, в складі 
Лубенського полку, з 1797 -  Кременчуцького повіту. У 1946 р. -  центр сільської Ради 
Гродизького району Полтавської обл. З утворенням Кременчуцького водосховища 
(1959 р.) більшість його жителів переселилося в новозасноване селище Новоселівка. -  
Док. 229.

370. Лохвиця -  місто, тепер центр Лохвицького району Полтавської обл. Розташоване на 
річці Лохвиця (прит. Сули) на автошляху Київ-Суми, за 12 км. від залізничної станції 
Сула. Час заснування невідомий. Входила до Переяславського князівства. Вперше 
згадується в історичних джерелах 1320 р. З 1648 р. -  сотсннс містечко Миргородського 
(до 1658), а потім Лубенського полку (1658-1781). -  Док. 229.

371. Стороженко Іван був прилуцьким полковником у 1687-1692 рр. До того у 1676-1687 рр. 
іченським сотником. -  Док. 230.

372. Ржавець -  напевне йдеться про сучасне село Іржавсць, що в Ічнянському районі. Див. 
прим. 306. -  Док. 230.

373. Іваниця -  тепер село Ічнянського району. Розташована за 22 км. від райцентру та 
залізничної станції Ічня. Виникла наприкінці XVI ст. -  Док. 230

374. Ковжижа -  село, тепер у складі Милорадівської сільради Котелевського району. -  
Док. 231.

375. Ніжинським полковим писарем Іван Василевич Пироцький був у 1694-1695, 1696-1697 
роках. -  Док. 235.

376. Вересоч -  село, тепер Куликівського району Чернігівської обл. Розташоване за 14 км. 
від райцентру і за 1,5 км. від залізничної станції Вересоч. Вперше згадується 1654 р. в 
складі 3-ої Н іжинської сотні. Село одерж ували на ранг полковники Борсук, 
Я. Жураковський, Я. Непрак, С. Забіла, Д. Максимович, полковий писар І. Пироцький, 
нащадки якого володіли ним до кінця XVIII ст. -  Док. 235.

377 Красилівка -  село, тепер Козелецького району. Розташоване за 33 км. від райцентру та 
за 30 км. від залізничної станції Чернігів. Вперше згадується 1670 р. -  Док. 235.
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378. Комарівка -  село, тепер Борзнянського району. Розташована на річці Смолянці, за 22 
км. від райцентру та за 18 км. від залізничної станції Крути. Вперше згадується в 1-й 
половині XVII ст. З 1692 р. належ ала Київському Софійському монастиреві. -  
Док. 237.

379. Будища. Мова йде про Лютенські Будища, що нині входять до Зіньківського району 
Полтавської обл. Розташовані між невеликими річками Рудкою та Курягою. Виникли 
десь у середині XVII ст. Входили до Лютенської сотні, Зіньківської сотні Полтавського 
полку (звідси й назва). -  Док. 238.

380. Троянівка -  село, тепер у складі Бірківської сільради Зіньківського району. -  Док. 238.
381. Світильне -  село, тепер у складі Броварського району. Розташоване на західному березі 

річки Трубіж, за ЗО км. від райцентру і за 12 км. від залізничної станції Бобрик. -  
Док. 239.

382. Ніс Іван був прилуцьким полковим суддею в 1693-1705 рр. -  Док. 241.
383. Щ урівка -  село, що нині в складі Городнянської сільради Ічнянського району. -  

Док. 241.
384. Солонина Сергій у 1690-1696 рр. був київським полковим хорунжим. Див. прим. 88. -  

Док. 243.
385. Погар -  до 1781 р. сотенне місто Стародубівського полку. З 1781 р. -  повітове місто 

Новгород-Сіверського намісництва. З 1797 р. -  заштатне місто Малоросійської, 1802 р. -  
Чернігівської губернії. -  Док. 244

386. Мглин -  сотенне місто Стародубівського полку. З 1781 р. Мглин -  повітове Новгород- 
Сіверського намісництва. З 1797 -  Малоросійської, а з 1802 р. -  Чернігівської губ. -  
Док. 245.

387. Силенко Прокіп був стародубівським полковим сотником у 1693-1706 роках. -  Док. 246.
388. Петровський Л ук’ян був переяславським полковим писарем у 1692-1706 рр., сотником 

1-ої полкової сотні в 1712-1715 рр. -  Док. 247.
389. Скопці (з 1946 р. -  Веселинівка) -  село, тепер Баришівського району. Розташовані на 

річці Альта, за 18 км. від райцентру і за 9 км. від автотраси Київ-Харків. Засноване село 
наприкінці XVI ст. -  Док. 247.

390. Будки -  село, що нині в складі Артелярщинської сільради Зінківського району 
Полтавської обл. -  Док. 250.

391. Коровинці -  село, тепер Недригайлівського району Сумської обл. Розташовані на річці 
Сулі, за 13 км. від райцентру і за 27 км. від залізничної станції Ромни. -  Док. 250.

392. Манжосівка -  село, тепер у складі Дідівської сільради Прилуцького району. -  Док. 251.
393. Сербин Войця був переяславським полковником у 1674 (наказ.), 1675-1676, 1679- 

1683 рр. -  Док. 252.
394. Мирович Іван був переяславським полковником у 1692-1706 рр. -  Док. 252.
395. Мамеки -  село, тепер Новгород-Сіверського району. Розташоване на березі річки Смяч, 

за 15 км. від райцентру і залізничної станції Новгород-Сіверський. -  Док. 254.
396. Хибалівка -  село, тепер Куликівського району. Розташована на лівому березі Десни, за 

19 км. від райцентру і за 5 км. від залізничної станції Веросоч. Заснована з першій 
половині XVII ст. У 1654-1781 рр. входила до Ніжинської полкової сотні. -  Док. 255.

397. Вересоч -  річка, ліва притока Десни, тече територією Куликівського району. Бере 
початок на південному сході від села Орлівка. -  Док. 255

398. Борзна -  містечко, тепер смт. Розташоване на однойменній річці, за 33 км. від 
райцентру Мени. Вперше згадується 1152 р. Належала коронному польному гетьманові 
Потоцькому, який завів тут ремісничі цехи і побудував земляну фортецю. У 1654- 
1781 рр. -  сотенне містечко Чернігівського полку. -  Док. 256-257.

399. Миколаївка -  село, тепер Борзнянського району Чернігівської обл. Розташована за 
10 км. від райцентру та за 13 км. від залізничної станції Доч. Вперше згадується в 
XVII ст. -  Док. 256-257.
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400. Борзна -  річка, ліва притока Дочі (бас. Дніпра). Тече територією Борзнянського району 
Чернігівської обл. Бере початок біля села Великої Загорівки. На її берегах розташоване 
село Мала Загорівка. -  Док. 256-257.

401. Шрамченко Леонтій був олишівським сотником Ніжинського полку в 1693-1709 рр. -  
Док. 258.

402. Остер -  річка в Чернігівській обл., ліва притока Десни. Бере початок поблизу села 
Кальничівка Бахмацького району. -  Док. 259.

403. Киселівка -  село, тепер Менського району. Розташована на річці Мена, за 10 км. від 
райцентру і залізничної станції Мена. Відома з XVII ст. -  Док. 259.

404. Клевинь -  село, тепер Ш ептаківської сільради Новгород-Сіверського району. -  
Док. 260.

405. Сопич -  село, тепер Глухівського району Сумської обл. Розташований за 44 км. від 
райцентру і за 32 км. від залізничної станції Есмань та за 3 км від автодороги Київ- 
Москва. -  Док. 260.

406. Малюга Федір був Івангородським сотником Ніжинського полку в 1694-1697 рр. -  
Док. 261.

407. Хороше Озеро -  село, тепер Борзнянського району Київської обл. Розташоване за 
22 км. від райцентру та за 6 км. від залізничної станції Крути. -  Док. 263.

408. Кагарлик -  село, тепер смт (з 1956 р.) розташоване на берегах річки Росава, за 77 км. 
від Києва, залізнична станція, центр однойменного району Київської обл. -  Док. 263.

409. Синяк -  село, тепер Києво-Святошинського району Київської обл. -  Док. 263.
410. Печі -  село, тепер Борзнянського району Київської обл. Розташовані на річці Остер, за 

50 км. від райцентру і за 5 км. від залізничної станції Крути. Вперше згадується в 
першій половині XVII ст. -  Док. 263.

411. Крути -  село, тепер Ніжинського району. Розташовані за 18 км. від райцентру і за 3 км. 
від однойменної залізничної станції. Засновані в першій половині XVII ст. -  Док. 263.

412. Кунашівка -  село, тепер Ніжинського району. Розташована за 10 км. від райцентру і 
залізничної станції Ніжин. Вперше згадується 1629 р. -  Док. 263.

413. Конотоп -  річка, права притока Єзусу, ліва Сейму, ліва Десни (бас. Дніпра). -  Док. 266.
414. Конотоп -  місто, тепер обласного підпорядкування, центр району Сумської обл. 

Знаходиться на лівому березі річки Єзуч. Перші згадки про місто відносяться до 
першої половини XVII с г. -  Док. 266.

415. Домашлин -  село Корюківського району. Розташований за 18 км. від райцентру і за 
16 км. від залізничної станції Мена. Заснований у першій половині XVI ст. -  Док. 269.

416. Березна -  річка, права притока Десни (бас, Дніпра). -  Док. 270.
417. Берестовка -  село, тепер Липоводолинського району Сумської обл. Розташована за 

12 км. від райцентру і за 33 км. від залізничної станції Ромни. -  Док. 270.
418. Гадяч -  місто, тепер райцентр Полтавської обл. Розташований у північно-східній 

частині області на правому березі річки Псла, де в нього впадає річка Грунь, за 116 км. 
від обласного центру; залізнична станція. У центрі міста знаходився замок. -  Док. 271.

419. Вакуленко Семен був пирятинським сотником Лубенського полку в 1696-1704 рр. -  
Док. 272.

420. Каплинці -  село, тепер Пирятинського району Полтавської обл. Розташовані на лівому 
березі річки Удай за 17 км. від райцентру і залізничної станції Пирятин. -  Док. 272.

421. Саксагань -  річка, ліва притока Інгульця, права Дніпра. -  Док. 272.
422. Сари -  село, тепер Гадяцького району. Розташовані на правому березі річки Псла, за 

7 км. від райцентру і за 9 км. від залізничної станції Гадяч. Засноване 1622 р. на 
Сарському городищі.
Крутьки -  село, тепер Чорнобаївського району Черкаської обл. Розташовані на лівому 
березі Кременчуцького водоймища, за 18 км. від райцентру та за 20 км. від залізничної 
станції Золотоноша. -  Док. 273.
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423. Обтове -  село, тепер Кролевецького району Сумської обл. Розташоване на лівому 
березі річки Реті, за 15 км. від райцентру і залізничної станції Кролевець. -  Док. 274.

424. Ромашкове -  село, тепер Середино-Будського району. Розташоване за 8 км. від 
райцентру і за 3 км. від залізничної станції Шалимівка на лінії Хутір-Михайлівський -  
Унеча. -  Док. 275.

425. Пустовій гівка -  село, тепер Роменського району Сумської обл. Розташована за 11 км. 
від райцентру і залізничної станції Ромни. -  Док. 277.

426. Бересточа -  село, тепер Лубенського району. Розташовані при впадінні річки Удай в 
Сулу, за 15 км. від райцентру і залізничної станції Лубни. Відома з XVII ст. -  Док. 278.

427. Чернігівський св. Параскеви Пятницький монастир діяв як жіночий у ХУІІ-ХУІІІ ст. 
(закритий 1786 р.) -  див. прим. 354. -  Док. 282.

428. Рудка, Юр’ївка, Рижки, Березівка, Мохнатим, Яківка (Кошівка) -  села в Чернігівському 
і суміжних районах Чернігівської обл. -  Див. прим. 290, 291, 355, 356. -  Док. 283.

429. Лукашівка -  село, тепер Анисівської сільради Чернігівського району. -  Док. 284.
430. Слобідка -  село, тепер Сильченківської сільради Талалаївського району Чернігівської 

обл. -  Док. 284.
431. Домниця -  село, тепер Миколаївської сільради Менського району Чернігівської обл. -  

Док. 286.
432. Домницький (Думницький) монастир Різдва Богородиці. Заснований наприкінці 

ХУІІ ст. неподалік від м. Березни (тепер Менського району) на березі річки Думниці. 
Перші споруди були дерев’яні і містилися за 100 м. на південь від території сучасного 
монастиря. Муроване будівництво було дозволено 1798 р. Для цього використано цеглу 
з будівель закритого Макошинського монастиря. (Див. прим. 190). -  Док. 286.

433. Овдіївка -  передмістя в західній частині Ніжина (в офіційних документах XVIII ст. -  
фарштадт). Заселення почалося в XVII ст. Назву дістало від імені першого мешканця. -  
Док. 287.

434. Горбів -  село, тепер Куликівського району Чернігівської обл. -  Док. 287.
435. Бистра -  річка, ліва притока Десни, ліва Дніпра. -  Док. 287.
436. Серединка -  село, тепер Чернігівського району. Розташоване за 31 км. від райцентру і 

залізничної станції Чернігів. Перша писемна згадка про село відноситься до 1670 р., 
коли воно належало Чернігівському Іллінському монастиреві. -  Док. 287.

437. Надинівка -  село, тепер Козелецького району Чернігівської обл., Розташована на річці 
Десні, за 46 км від райцентру. Відома з середини XV ст. -  Док. 287.

438. Копачів -  село, тепер Надинівської сільради Козелецького району Чернігівської обл. -  
Док. 287.

439. Смолянка -  річка, ліва притока Десни або права притока Остра. -  Док. 287.
440. Бурчак -  річка, тепер це болотний масив біля сіл Браниця і Кобижчі Бобровицького 

району Чернігівської обл. (З 1979 р. -  гідрологічний заказник). -  Док. 287.
441. Онисів -  село, тепер Анисів Чернігівського району. Розташований на лівому березі 

Десни, за 8 км. від Чернігова. Вперше згадується в середині XVII ст. Назва походить від 
чернігівського боярина Аниса (Онисима), який володів тут хутором. З 1672 р. належав 
Єлсцькому Успенському монастиреві. Входив до Вибельської сотні Чернігівського 
полку. -  Док. 287.

442. Мощунка -  напевне йдеться про Мощенку -  село, тепер Городлянського району 
Чернігівської обл. Розташована за 25 км. від райцентру та залізничної станції Городня. 
Вперше згадується 1552 р. -  Док. 287.

443. Седнів -  тепер емт, райцентр Чернігівської обл. Розташований на річці Снов, за 25 км. 
від залізничної станції Чернігів. Уперше згадується як давньоруське місто-фортеця 
Сновськ під 1068 р. в Іпатіївському літописі. Входив до Чернігівського князівства.-  
Док. 287.

444. Рудка -  річка, тепер в Чернігівській обл. 1) Ліва притока Остра. Бере початок поблизу 
м. Носівки. 2) Притока Удаю. Тече територією Варвинського району. -  Док. 287.
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445. М акошин -  село, тепер смт М акошине М енського району Ч ернігівської обл. 
Розташований на правому березі Десни за 12 км. від райцентру і залізничної станції 
Мена. -  Док. 287.

446. Вир -  річка, ліва притока Сожу (бас. Дніпра). Починається з озера Замглай. -  Док. 287.
447. Лоєв -  місто на Дніпрі у Білорусі. Відомо з кінця XV ст. 1649 р. Лоєв був зайнятий 

козацьким полковником Пободайлом. -  Док. 287.
448. Либедь -  річка, притока Дніпра на території Києва. Бере початок з джерел поблизу 

станції Київ-Волинський, впадає у Дніпро з правого берега біля селища Корчовате. -  
Док. 287.

449. Сядрище. Напевне йдеться про село Сядрине Корюківського району Чернігівської обл. 
Засноване у першій половині XVII ст. -  Док. 287.

450. Туранский Олексій Михайлович був глухівським сотником Ніжинського полку в 1699- 
1709 рр. -  Док. 290.

451. Собичів -  село Шосткинського району Сумської обл. Розташований за 17 км. від 
райцентру і за 17 км. від залізничної станції Макове. Відомий з першої половини 
XVI ст. -  Док. 290.

452. Ясмань (Есмань) -  село, тепер смт Червоне Глухівського району Сумської обл. 
Розаташоване за 22 км. від райцентру і за 5 км. від залізничної станції Есмань на лінії 
Вороніж -  Хутір-Михайлівський, і за 3 км. від автодороги Київ-Москва. Вперше 
згадується в писемних джерелах під 1615 р., коли село належало Путивльському 
Мовчанівському монастиреві. -  Док. 290.

453. Новгородський монастир, Спасо-Преображенський монастир у Новгороді-Сіверсь- 
кому. -  Див. прим. 227. -  Док. 292.

454. Нові Млини -  село Борзнянського району Чернігівської обл. Розташовані на річці Сейм 
за 16 км. від залізничної станції Доч. Уперше згадані в писемних джерелах 1630 р. Було 
сотенним містечком Ніжинського полку. -  Док. 292.

455. Глеваха- село, тепер Васильківського району Київської обл. Розташована за 12 км. від 
райцентру в межиріччі Глевахи та Бобриці (притока Ірпеня). Вперше згадується 
Глеваха в історичних документах другої половини XVI ст. -  Док. 293.

456. Зарудний Григ орій Федорович був миргородським полковим суддею в 1690-1708, 
1711 рр. -  Див. прим. 212. -  Док. 294.

457. Тух (Туха, Тухи) -  село, тепер називається федунка Шишацького району Полтавської 
обл. Розташований за 18 км. від райцентру, на стику двох річок -Тухової та Федунки. 
Виник на початку XVII ст. -  Док. 294.

458. Апостол Павло був мирогородським полковником у 1672-1676, 1676-1683 рр. -  Док. 294.
459. Смочин -  село, тепер Городнянського району Чернігівської обл. Розташований за 18 км. 

від райцентру та за 21 км. від залізничної станції Городня. -  Док. 296.
460. Берло Іван був воронківським сотником Переяславського полку в 7-1672, 1696-1705 рр. -  

Док. 301.
461. Свічка Леонтій був лубенським полковником у 1688-1699 рр. -  Див. прим. 58. -  Док. 302.
462. Оржиця -  річка в Київскій і Полтавській обл.. права притока річки Сули. Довжина 117 

км. -  Док. 303
463. Городище -  село, тепер Мелсхівської сільради Чорнухинського району Полтавської 

обл. -  Док. 303.
464. К орніївка- село, тепер Березівської сільради Гребінківського району Полтавської 

обл. -  Док. 303.
465. Антонівка -  Див. прим. 364. -  Док. 303.
466. Гурбинці -  село, тепер Давидівської сільради Пирятинського району. -  Док. 304.
467. Каплинці -  село, тепер Пирятинського району. Розташовані на лівому березі річки 

Удай, за 17 км. від райцентру і залізничної станції Пирятин. -  Док. 304.
468. Давидівки -  село, тепер Пирятинського району. Розташована на річці Руда, за 23 км. від 

райцентру і за 0,5 км. від залізничної станції Грабарівка. -  Док. 304.
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469. Малютинці -  село, тепер Пирятинського району. Розташовані за 25 км. від райцентру і 
за 14 км. від залізничної станції Кононівка. Згадується в Іпатіївському літописі під 
1139-1140 рр. -  Док. 304.

470. Фастівці -  село, тепер Бахмацького району Чернігівської обл. Розташовані за 21 км. від 
райцентру і за 6 км. від залізничної станції Більмачівка. -  Док. 305.

471. Пирятин -  місто, тепер центр Пирятинського району Полтавської обл. Виник на сході 
Київської Русі як місто-фортеця між річкою Удай та її притокою Перевод. Вперше 
згаданий у Лаврентіївському літописі під 1155 р. -  Док. 306.

472. Чорторийска -  сільце. 1946 р. числилося як хутір Терехівської сільради Чернігівського 
району. Згодом напевно була об’єднана з селом Терехове, яке було засноване у першій 
половині XVII ст. -  Док. 309.

473. Хрипівка -  село, тепер Городнянського району. Розташована за 3 км від райцентру та 
за 7 км. від залізничної станції Городня. Вперше згадана в писемних джерелах під 
1611 р. -  Док. 310.

474. Кириківка -  село, тепер смт (з 1967 р.) Великописарівського району Сумської обл. 
Розташована на лівому березі р. Ворскли, за 33 км. від райцентру, вузлової залізничної 
станції на лінії Харків -  Суми, заснована вихідцями з Придніпров’я в другій половині 
XVII ст. -  Док. 314.

475. Горбанівка -  село, тепер Щербанівської сільради Полтавського району. -  Док. 315.
476. Карповичі -  село, тепер Семенівського району Чернігівської обл. Розташовані на 

правому березі річки Снов за 17 км. від райцентру і залізничної станції Семенівка. -  
Док. 316.

477. Локнистянські (Локнянські) озера, тепер на території Сумської обл. -  Док. 317.
478. Ірклій -  річка, ліва притока Дніпра між ріками Золотоніська і Кутуків у Черкаській 

обл. -  Док. 319.
479. Скородистик -  село, тепер Іркліївської сілради Чорнобаївського району Черкаської 

обл. -  Док. 319.
480. Кожем’яки -  історична місцевість, тепер у Подільському районі м. Київа. Розміщені 

між Старокиївською і Замковою горами. -  Док. 320.
481. Пріорка -  місцевість у Мінському районі м. Києва. Є продовженням Куренівки, межує 

з місцевостями Кинь-Грусть. Після конфіскації земель Домініканського мнонастиря, 
Пріорка була передана православному Братському монастиреві, а 1701 року-  
магістрату м. Києва. -  Док. 320.

482. Труханів острів. Розташований біля лівого берега Дніпра у межах Києва. Острів 
оточують Дніпро і рукав Чорторий і Долобська притока -  Довбичка. -  Док. 320.

483. Муромець -  острів між гирлами Десни і Чорториєм, омивається Дніпром і Десенкою. 
Після перекриття Чор горийського джерела загатами став півостровом. -  Док. 320.

484. Щекавиця, Олегівка, Олегова гора. Історична місцевість у Подільському районі, одна з 
трьох гір, на яких, згідно літописному переказу, поселилися легендарні засновники 
Києва -  Кий, Щек і Хорив. Названа іменем Щека. Згадується під 1151 р. в зв’язку зі 
спробою князя Долгорукого захопити Київ. -  Док. 320.

485. Лави -  село, тепер Волииківської сільради Сосницького району Чернігівської обл. -  
Док. 322.

486. Церковщина (з 1961 р. -  Підлісне) -  село, тепер Козелецького району Чернігівської 
обл. Розташована за 30 км. від райцентру. До 1961 р. ц Чернігівській обл. було ще одно 
село під назвою Церковщина, яка нині іменується Новоукраїнське. -  Док. 324.

487. Трахтемирівський, Терсхтемирівський монастир -  православний чоловічий монастир, 
що існував поблизу містечка Трахтемирова (тепер село Канівського району Черкаської 
обл.). Час заснування невідомий. За привілеєм польського короля Стефана Баторія 
1578 р. Трахтемирівський монастир було передано реєстровому козацькому війську і 
перетворено на шпиталь-притулок для поранених і похилого віку козаків. -  Док. 325.
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488. Дениси -  село, тепер Переяслав-Хмельницького району Київської обл. Розташовані на 
правому березі р. Супою (притока Дніпра), за 26 км. на схід від райцентру і за 18 км. від 
залізничної станції Яготин, у джерелах село вперше зг адано під 1622 р. -  Док. 326.

489. Плужники -  село, тепер Капустинцівської сільради Яготинського району Київської 
обл. -  326.

490. Комарівка. -  Див. прим. 378). -  Док. 326.
491. Максаківський Спасо-Преображенський монастир, Максаківський Троїцький монастир. 

Розташований на лівому березі р. Десни неподалік від села Максаки Менського району 
Чернігівської обл. на місці поселень доби бронзи, а також ранньослов’янського періоду. 
Час заснування невідомий. Відновлений 1642 р. ченцями Трубчевського монастиря. У 
60-70 рр. XVII ст. для захисту від татарських нападів навколо монастиря споруджено 
земляний вал з дерев’яною стіною і перетворено на фортецю. У 1665-1681 рр. ігуменом 
монастиря був І. Ширкевич, потім український письменник, церковний і культурний 
діяч Д. С. Туптало (Дмитрій Ростовський). У середині XVII ст. починається муроване 
будівництво. -  Док. 327.

492. Максаки -  село, тепер Лісківської сільради Менського району Чернігівської обл. -  
Док. 327.

493. Кандиба Федір Андрійович був ніжинським полковим обозним у 1698-1701 рр. -  
Док. 329.

494. Радич Тимофій (7-1709), родом з Правобережжя, канцелярист (1672), “обиватель 
конотопский” (1681), військовий товариш (1689), знатний військовий товариш (1708), 
був “при боку” гетьманському для різних доручень. -  Док. 329.

495. Харевич Ю риій, родом з П равобереж ж я, знатний військовий товариш (1691), 
гетьманський дворянин (1708), виконував різні господарчі (“дозорця Конотопських 
млинів панських” -  1691) і дипломатичні функції, зокрема був посланцем до Москви 
(1691), до Запорожжя (1691, 1708) і Газі-Керману (1691). -  Док. 329.

496. Грушине -  село, тепер Ковалівської сільради Хорольського району Полтавської обл. -  
Док. 330.

497. Корнилович Захарій був першим Переяславським єпископом, відновленої за сприяння 
Івана Мазепи, в 1700-1715 рр. Водночас він зберігав за собою ігуменство в Київському 
Золотоверхому Михайлівському монастиреві. Підтримував відносини з Мазепою, який 
завжди сприяв йому, зокрема щедрими наданнями Переяславській катедрі. -  Док. 331.

498. Мацківці -  село, тепер Лубенського району Полтавської обл. Розташовані на р. Сулі, за 
17 км. від райцентру та залізничної станції Лубни. -  Док. 331.

499. Неданчичі -  село, тепер Ріпкінського району Чернігівської обл. Розташовані на лівому 
березі Дніпра за 60 км. від райцентру. Вперше згадується 1599 р. -  Док. 332.

500. Буцький Петро. Див. прим. 258. -  Док. 335.
501. Обидовський Іван Павлович (1676-1701) -  небіж Івана Мазепи, вихованець Київської 

академії, московський стольник (1689), ніжинський полковник (1695-1701). -  Док. 336.
502. Потоки -  село, тепер С таросокільської сільради Іванківського району або 

Дзержинської сільради Кременчуцького району Київської обл. -  Док. 337.
503. Канівський монастир містився неподалік Чернечої гори. У XVI ст. у монастирі почали 

селитися літні козаки. 1578 р. перевезли сюди останки скараного у Львові Івана 
Підкови, 1678 р. монастир спалили турецько-татарські нападники. -  Док. 338.

504. Жорнівка -  село, тепер Княжицької сільради Києво-Святошинського району Київської 
обл. -  Док. 339.

505. Нові Санжари (нині Новий Санжарів, Санжари Нові) -  село Новосанжарівського 
району Полтавської обл. Розташовані на р. Ворсклі, за ЗО км. від Полтави, за 7 км. від 
залізничної станції Нові Санжари. -  Док. 340.

506. Смоляж -  село, тепер Красносільської сільради Борзнянського району Чернігівської 
обл. -  343.
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507. Сошників -  село, тепер Бориспільського району Київської обл. -  Док. 344.
508. Горленко Дмитро Лазаревич був прилуцьким полковником у 1692-1708 рр. -  Док. 346.
509. Радичівська пуща -  на березі р. Десни на території сучасного Коропського району 

Чернігівської обл. У першій чверті XVIII ст. тут виникло село Радичів, тепер Короп
ського району. -  Док. 347.

510. Томара Стефан Іванович був переяславським полковим осавулом у 1698-1702 рр. -  
Док. 348.

511. Каташинський Миколаївський монастир (Семигорський) чоловічий. Заснований 
1692 р., за 30 км. від Стародуба, між річками Кагашинкою і Семигоркою. За ініціа
тивою чернігівського архієпископа Лазаря Барановича на кошти стародубівського 
полковника Михайла Миклашевського і Д. Скорупи зведено головний храм. 1764 р. 
споруджено трапезну Здвиженською церквою та дерев’яну Миколаївську церкву. 
Закритий 1786 р. Був розташований на території Новозибківського району сучасної 
Брянської обл. -  Док. 349.

512. Кочерів -  село, тепер Радомишльського району Житомирської обл. -  Док. 350.
513. Кукшин -  село, тепер Ніжинського району Чернігівської обл. Розташоване за 30 км. від 

райцентру і за 18 км. від залізничної станції Верстівка. Вперше згадується під 1624 р. 
Док. -  352.

514. Лутава -  село, тепер Картілівської сільради Козелецького району Чернігівської обл. -  
Док. 357.

515. Жданович Антон був київським полковником у 1656-1657 рр. -  Док. 357.
516. Омбиш -  село, тепер Борзнянського району. Розташований на річці Острі, за 25 км. від 

райцентру, за 10 км. від залізничної станції Плиски. Заснований на початку XVII ст. -  
Док. 358.

517. Шепгаки -  село, тепер Новгород-Сіверського району Чернігівської обл. Розташовані за 
15 км. від райцентру і за 10 км. від залізничної станції Узруй. Відомі з першої половини 
XII ст. У 1654-1781 рр. -  центр Шептаківської сотні Стародубівського полку. Нале
жала гетьманам. -  Док. 359.

518. Блистова -  село, тепер Новгород-Сіверського району. Розташована за 35 км. від 
райцентру і залізничної станції Новгород-Сіверський. -  Док. 359.

519. Ушиця -  село, тепер Менського району Чернігівської обл. Розташована на правому 
березі Десни, за 20 км. від райцентру і залізничної станції Мена. Вперше згадується 
1523 р. -  Док. 359.

520. Мутинський стан напевне був на березі річки Сейм у тому місці, де нині село Мутин 
Кролевецького району Сумської обл. -  Док. 362.

521. Фастівець -  село, тепер Фастівського району Київської обл. -  Док. 363.
522. Юркевич Іван був стародубівським полковим хорунжим у 1696-1716 рр. -  Док. 364.
523. Мамаївці -  колишня (до 1947) назва села Удайці Прилуцького району. Розташовані на 

річці Удай, за 18 км. від райцентру і за 8 км. від залізничної станції Линовиця. Вперше 
згадується 1629 р. У 1654-1781 рр. входило до складу Мамаївської полкової сотні 
Прилуцького полку, у 1689-1707 рр. належало полковому судді К. Тарасевичу, згодом 
полковникові Дмитру та його братові Степанові Горлснку, в 1708-1722 рр. -  полковому 
судді М. Огроновичу, в 1722-1736 рр. генералу Вейсбаху. З 1742 р. -  генерал-майору 
сербського гусарського війська І. Стоянову, що перебував на службі у Росії та його 
синові генерал-майору М. Стоянову. -  Док. 367.

524. Полуботок Павло -  чернігівський полковник у 1705-1723 рр., наказний гетьман 
Лівобережної України в 1722-1724 рр. -  Док. 370.

525. Тарасович Федір був мринським сотником Полтавського полку у 1700-1732 рр.- 
Док. 371.

526. Остер -  річка в Чернігівській обл., ліва притока Десни. Довжина 199 км. Бере початок 
поблизу села Кальчинівка (тепер Бахмацького району). Тече територією Бахмацького,
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Борзнянського, Ічнянського, Козелецького, Ніжинського і Носівського районів. На 
Острі розміщені м. Ніжин, Линів Ріг (Ніжинський район), смт Козелець і с. Данівка 
Козелецького району, м. Остер. -  Док. 371.

527. Імшана -  село, тепер підпорядковане Ямпільській селищній Раді Ямпільського району 
Сумської обл. -  Док. 372.

528. Туранівка -  село, тепер Возвиженської сільради Ямпільського району. -  Док. 372.
529. Грим ямка -  річка, права притока Шостки, ліва Десни, ліва Дніпра, на якій стоїть село 

Гремячка, що в Шосткинському районі Сумської обл. -  Док. 372.
530. Понурка -  річка, ліва притока Шостки, ліва Десни, ліва Дніпра. На ній розкинулося 

село Камінь Кролевецького району Сумської обл. -  Док. 372.
531. Івоті, Івотка -  річка, ліва притока Десни, ліва Дніпра. -  Док. 372.
532. Буда -  село, тепер Корюківського району Чернігівської обл. -  Док. 373.
533. Київський Софійський монастир. Нині входить до складу Державного архітектурно- 

історичного заповідника Софійський собор (XI ст.) та ансамбль монастирських 
споруд -  пам’яток ХУІИ-ХІХ ст. За князювання Ярослава Мудрого на території 
монастиря існував митрополичий двір, який у цей період був обнесений муром та 
забудований різними дерев’яними і мурованими спорудами. При Софійському 
монастиреві була малярська майстерня і бібліотека. Під час навали орд Батия всі 
споруди на території монастиря, крім С оф ійського собору, були зруйновані. 
Відбудова двору і храму почалася лиш е 1632 р. з ініціативи Петра М огили. 
Відновилася діяльність бібліотеки та малярської майстерні. Після пожежі 1697 р. на 
території Софійського монастиря розгорнулося муроване будівництво з рисами 
архітектури українського барокко, в якому у XVIII ст. було три в’їзди: під дзвіницею, 
під південною брамою, через західні ворота (брама Заборовського). Дзвіницю 
споруджено 1699-1706 рр. -  Док. 375.

534. У 1676-7, 1696-1703 рр. козелецьким сотником був Петро Іванович Борсук. -  Док. 376.
535. Шрамченко Левко (Леонтій). -  Див. прим. 401. -  Док. 377.
536. Петруші -  село, тепер Чернігівського району. Розташовані за 24 км. від райцентру і 

залізничної станції Чернігів. Вперше згадується під 1622 р. -  Док. 381.
537. Ямпіль -  тепер смт, районний центр Сумської обл. Розташований на р. Івоті (притока 

Десни) і Студенець (притока Івотки), за 178 км. від обласного центру і за 6 км. від 
залізничної станції Ямпіль Хутір-Михайлівський -  Конотоп. -  Док. 383.

538. Розсошинці -  село, тепер у складі Щербанівської сільради Полтавського району. -  
Док. 387.

539. Чорнолуцький Іван Маркович був осавулом Стародубівського полку в 1703-1706 рр. -  
Док. 388.

540. Любецький Антоніївський монастир започаткований печерою, яку виконав в XI ст. 
любичанин Антип -  згодом відомий церковний діяч Київської Русі Антоній Печерський. 
Зруйнований у середині XIII ст. Відновлений 1694 рр. Іоном та Інокентієм. “Любецький 
синодик”, що вівся в монастирі, зберіг унікальну інформацію з історії Чернігово- 
Сіверської землі. -  Док. 390.

541. Кукарі -  село, тепер у складі Любенької сільради Рипкінського району Чернігівської 
обл. -  Док. 390.

542. Носакевич Гордій з 1699 до 1705 р. був стародубівським полковим писарем, а потім 
значковим товаришем. -  Док. 392.

543. Рижни -  село, тепер Нехаївської сільради Коропського району Чернігівської обл. -  
Док. 395.

544. Жуки -  село, тепер Глобинського району. Розташовані біля річки Кагамлик, за 11 км. 
від райцентру та за 8 км. від залізничної станції Глобине. -  Док. 401.

545. Федорівка -  село, тепер Карлівського району. Розташована на березі річки Орчик, за 8 
км. від райцентру та за 2 км. від залізничної станції Орчик. -  Док. 401.
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546. Рославець Л ук’ян був почепівським сотником Стародубівського полку в 1696-1697, 
1700-1701 і 1709 рр. -  Док. 404.

547. Почеп -  сотенне містечко Стародубівського полку, тепер у складі Брянської обл. 
Розташований на березі річці Судость. -  Док. 404.

548. Паволоч -  місто, відоме з XVI ст. У липні 1648 р. тут сформовано Паволоцький полк. 
У 1648, 1649, 1653 рр. тут бував Богдан Хмельницький. Тепер Паволоч -  село 
Попільнянськйого району Житомирської обл. Розташоване на берегах річки Роставиці, 
за 13 км. на південь від райцентру і залізничної станції Попільня. -  Док. 405.

549. Завадовський Яків був стародубівським наказним полковником, у 1690, 1704 рр., 
стародубівським полковим суддею у 1703-1705 рр. -  Док. 409.

550 Лютенка -  село, тепер Гадяцького району. Розташована на березі р. Псел. Заснована
наприкінці XVI ст. -  Док. 410.

551 Бірки -  село, тепер Зінківського району. Розташовані в долині річки Грунь-Ташані, за
20 км. від райцентру і за 45 км. від залізничної станції Гадяч. Бірки позначені на карті 
Боплана (XVII ст.). З 1649 р. Б ір к и '-  сотенне містечко Полтавського, з 1661 -  
Зінківського, у 1672-1724 рр. Гадяцького полку. -  Док. 410.

552. Соколівка -  село, тепер напевне Козелецького району Чернігівської обл. (Є Соколівка 
і в Бобровицькому районі). -  Док. 410.

553. Загрунівка -  село, тепер Зінківського району. Розташована на лівому березі річки 
Грунь-Ташань, за 25 км. від райцентру та за 30 км. від залізничної станції Гоголева. 
Відома з XVII ст. -  Док. 410.

554. Дахновичі -  село, тепер у складі Брянської обл. РФ. -  Док. 411.
555. Степуки -  село, тепер у складі Свиридівської сільради Лохвицького району Полтав

ської обл. -  Док. 416.
556. Макове -  село, тепер Шосткинського району Сумської обл. Розташоване за 10 км. від 

райцентру і за 3 км. від залізничної станції Макове на лінії Хутір Михайлівський -  
Конотоп. -  Док. 420.

557. Недри -  село, тепер Лахнівської сільради Баришівського району Київської обл. -  
Док. 421.

558. Лукаші -  село, тепер Баришівського району Київської обл. -  Док. 421.
559. Лук’янівка -  село Баришівського району. Розташована за 20 км. від райцентру і за 20 км 

від залізничної станції Баришівка. -  Док. 421.
560. Крупполе -  село. Можливо це Крупичполе Ічнянського району. -  Док. 421.
561. Березанка -  село. Можливо це село Черняхівської сільради Ніжинського району, або ж 

село Улянівської сільради Чернігівського району. -  Док. 421.
562. Карпилівка -  річка, ліва притока Тсрюхи, ліва Сожу, ліва Дніпра. -  Док. 424.
563. Камка -  село, тепер Корюківського району. Розташована за 30 км. від райцентру і 

залізничної станції Корюківка. Заснована в середині XVII ст. -  Док. 428.
564. Август II (Сильний) (1670-1733) польський король (1697-1706 і 1709-1733) і корфюст 

саксонський (1694-1733). -  Док. 429.
565. Яблуновський Ян-Станіслав (1669-1731)-руський воєвода (з 1697), великий коронний 

канцлер (1706-1709), виступав проти ліберум вето. -  Док. 429.
566. Блонське староство входило у XVIII ст. до Варшавської землі. Після поділів Польщі 

належало до Прусії. З 1815 р. у складі Росії. -  Док. 429.
567. Калюжниці -  село, тепер Срібнянського району. Розташовані за 15 км. від райцентру і 

за 3,5 км. від автотраси Київ-Суми. -  Док. 433.
568. Білошапки -  село, тепер Прилуцького району. Розташовані на р. Переводі (притока 

Удаю), за 35 км. від райцентру і за 18 км. від залізничної станції Линовиця. Вперше 
згадується 1629 р. -  Док. 433.

569. Сергіївка -  село, тепер Прилуцького району. Розташована на річці Переводі за 35 км. 
від райцентру і залізничної станції Прилуки. Вперше згадується 1629. -  Док. 433.
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570. Яблунівка -  село, тепер Прилуцького району, якій підпорядковане село Яблунівське. 
Розташована на річці Рудці, за 25 км. від райцентру і за 15 км. від залізничної станції 
Линовиці. -  Док. 433

571. Раска -  село, тепер Пісківської сільради Бородянського району. -  Док. 433.
572. Понори -  село, тепер Корінецької сільради Талалаївського району. -  Док. 433.
573. Белзьке воєводство утворено 1462 р. П оділялося на п’ять повітів -  Белзський, 

Грабовецький, Городельський, Любачівський та Буський. -  Док.435.
574. Холмська земля, як окрема адміністративна одиниця, утворена близько 1434 р., 

складалася з двох повітів -  Холмського і Красноставського. -  Док. 435.
575. Секеринський Олександр. Дзьобан допускає, що йдеться про польського аристократа 

Маркуша Секеринського, який займав різні адміністративні посади, у т.ч. з 1681 р. 
посаду подільського мечника (О. Дзьобан. Чотири документи Івана Мазепи. -  Записки 
НТШ. -  Т. ССХХІІ. -  С. 339.). -  Док. 435.

576. Села Добромиричі і Пересоловичі знаходяться в Польщі південно-західніше м. 
Грубешова. Відомі з ХІУ-ХУ ст. -  Док. 435.

577. Городло -  містечко на лівому березі Бугу. Відоме з XIII ст. Тепер на території Польщі. 
~ Док. 435.

578. Горленко Дмитро Лазаревич був прилуцьким полковником у 1692-1708 рр. Його син 
Андрій у 1708 р. був бунчуковим товаришем. -  Док. 437.

579. Дівиця, (Велика Дівиця, Мала Дівиця) -  села, тепер Прилуцького району. Велика 
Дівиця розташована на річці Галці, за 21 км. від райцентру і за 3 км. від залізничної 
станції Галка. Вперше згадана в дж ерелах 1629 р. М ала Дівиця -  тепер емт 
Прилуцького району. Розташована на річці Галці, за 18 км. від райцентру і за 2 км. від 
зализничної станції Галка. Вперше згадана в джерелах 1628 р. -  Док. 437.

580. Турковський Михайло був мглинським сотником Стародубівського полку в 1706-1707 
рр. -  Док. 438.

581. Куптів -  село. Йдеться про сучасне село Коптів, що входить до складу Соменцівської 
сільради Миргородського району Полтавської обл. -  439.

582. Дубно -  місто, тепер районного підпорядкування в складі Рівненської обл. 
Розташований на півострові, що вклиняєгься в річку Ікву. Вперше згадується в 
Іпатіївському літопису під назвою Дубен 1100 р. -  Док. 440.

583. Курилівка -  село, тепер Безуглівської сільради Ніжинського району Чернігівської 
обл. -  Док. 441.

584. Нові Сапжари (Нові Санджари, Новий Санджарів. Санжари Нові) -  тепер емг 
Новосанжарівського району. Розташовані на річці Ворсклі, за 36 км. від обласного 
центру м. Полтави, за 7 км. від залізничної станції Нові Санжари та за 2 км. від 
автодороги Полтава-Кіровоград. Вперше згадується в джерелах як “Санджарів” 1636
р. На карті Боплана уже позначено населений пункт Санжарів Новий. Входив до 
Черкаського староства. 1653 р. Новий Санжарів згаданий у Полтавському полку. У 
1661-1663 рр. Новий Санжарів і Новосанжарівська сотня входили до Кременчуцького 
полку. -  Док. 442

585. Ворсклиця -  річка, права притока Ворскли. Гирло біля села Кириківки 
Великописарівського району Сумської обл. -  Док. 442.

586. Левенсць Іван у 1691-1699 рр. був полтавським полковим осавулом; у 1701, 1703- 
1709 рр. -  полтавським полковником. -  Док. 443.

587. Осинка -  річка, ліва притока Снову, права Десни, ліва Дніпра. На її березі розміщене 
село Єліне Шорського району. -  Док. 444.

588. Несвіж -  місто, тепер у складі Білорусі, за 65 км. на північний схід від Мінська на 
березі річки Липи, притоки Немана. Відомий з XIII ст. Поперемінно входив до 
Київського, Галицького, Волинського князівств. Нарешті потрапив під владу Литви. З 
1533 став власністю Радзивілів. -  Док. 444.
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589. Кринидівка -  село, тепер Середино-Будського району Сумської обл. -  Док. 445.
590. Борсук Петро був київським наказним полковником у 1706 р. -  Док. 446.
591. Лави -  село, тепер Сосницького району. Розташовані за 8,2 км. від райцентру. -  

Док. 447.
592. Домантове -  село, тепер Золотоніського району Черкаської обл. Розташоване за 11 км. 

від райцентру, за 14 км. від залізничної станції Золотоноша. -  Док. 451.
593. Гнізна -  річка, права притока Трубежа, ліва притока Дніпра. На її берегах село Заворичі 

Броварського району Київської обл. -  Док. 455.
594. Сядрине -  село, тепер Королівського району, Чернігівської обл. Розташоване за 15 км. 

від райцентру і залізничної станції Корюківка. -  Док. 458.
595. Рогощі -  село, тепер Довжицької сільради Чернігівського району. -  Док. 458.
596. Хмільниця, Хмільничка -  річка в Ч ернігівськи й обл., права притока Білоусу 

(бас. Дніпра). Тече територією Чернігівського району. -  Док. 458.
597. Боровичі -  село, тепер Кривоносівської сільради Середино-Будського району Сумської 

обл. -  Док. 460.
598. Наумівка -  село, тепер напевне Корюківського району Чернігівської обл. Розташована 

за 3 км. від райцентру і залізничної станції Корюківка. -  Док. 461.
599. Істрівка -  річка, ліва притока Снову, ліва Дніпра. -  Док. 466.
600. Костецький Григорій був конотопським сотником Ніжинського полку в 1707- 

1716 рр. -  Док. 467.
601. Спаське -  село, тепер Сосницького району. Розташоване на правому березі річки Десни. 

Вперше згадується 1552 р. -  Док. 469.
602. Лемешівка -  село, тепер Городнянського району. Розташоване за 29 км. від райцентру 

і за 17 км від залізничної станції Хоробичі. Вперше згадується 1552 р. -  Док. 475.
603. Жовнин -  село, тепер Жовнине Чорнобаївського району Черкаської обл. Розташоване 

на лівому березі Кременчуцького водоймища при впадінні річки Сули в Дніпро, 
за 48 км. на південний схід від райцентру та за 58 км. від залізничної станції Золото
ноша. -  Док. 478.

604. Бужин -  село існувало до 1959 р., коли було переселене з чаші Кременчуцького 
водосховища. Разом з населеними пунктами Тарасівка, Тіньок, Шабельники. Бужин 
утворив село Тіньки, Чорнобаївського району. -  Док. 478.

605. Вереміївка -  село, тепер Чорнобаївського району. Розташоване за 50 км. від райцентру. 
Відома з 1612 р . -  Док. 478.

606. Лялинця -  село неподалік від Золотоноші, яке ще на початку 20-х років XX ст. 
існувало. Нині такого населеного пункту немає. -  Док. 478.

607. Стадниця -  село, тепер у складі Товстівської сільради Городищенського району 
Черкаської обл. -  Док. 478.

608. Мокра Бобрадь -  річка у басейні нижньої частини Сули, ліва притока Дніпра. -  
Док. 478.

609. Бистрик -  річка, ліва притока Дніпра у Полтавській обл. у районі Кременчуцького 
водосховища. -  Док. 478.

610. Старець -  ручай у Полтавській обл., ліва притока річки Лохвиця (бас. Дніпра). -  
Док. 478.

611. Суха Бобрадь -  річка у Полтавській обл. -  Док. 478.
612. Любча -  річка у Чернігівській обл., впадає в болото Мокрець. Тече територією 

Ріпкінського району. -  Док. 482.
613. Тиниця -  село, тепер Бахмацького району. Розташована за 10 км. від райцентру та 

залізничної станції Бахмач. Вперше згадується 1652 р. -  Док. 487.
614. Дібровка -  село, тепер Улянівської сільради Менського району. -  Док. 487.
615. Самбір -  село, тепер Великий Самбір. Розташований за 25 км від райцентру і 

залізничної станції Конотоп. Заснований на початку XVI ст. -  Док. 487.
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616. Ковпинка -  річка в Чернігівській обл., права притока Десни (бас. Дніпра), тече 
територією Новгород-Сіверського району. Довжина 25 км. -  Док. 493.

617. Деркач Денис був бубнівським сотником Переяславського полку в 1693-1706, 1707- 
1708 рр. -  Док. 497.

618. Сушки -  село, тепер Прохорівської сільради Канівського району Черкаської обл. -  
Док. 497.

619. Ломиковський Іван Васильович був генеральним військовим обозним у 1707-1709 рр. -  
Док. 502.

620. Воротнів -  село, тепер Лищенської сільради Луцького району Волинської обл. -  
Док. 503.

621. Теііїв. -  стародавнє місто, тепер районний центр Київської обл. -  Док. 503.



С п и сок  ск ор оч ен ь

арк. -  аркуш, аркуші
в. -  ваш
в., вв -  вік, віки 
вид. -  видання 
в. м. -  ваша милість
в. п. -  вельможний пан 
ген. -  генеральний
г. -  год
гр. -  гривна
д. -  додаток
дд. -  документ, документи
е. м. -  его милость
м. г. -  милостивий государ 
м. п. -  милостивий пане 
кн. -  книга 
м. -  місто

м-ко. -  містечко 
н. ст. -  новий стиль 
обл. -  область 
оп. -  опис
р. -  рік
р. -  річка
с. -  село 
спр. -  справа
ст. ст. -  старий стиль 
ст. -  сторіччя
с. -  сторінка
т. тт. -  том, томи 
ф. -  фонд
хут. -  хутір 
ч. -  частина 
чол. -  чоловік
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С ловн и к  за ст а р іл и х  
та  м ал ов ж и в ан и х  сл ів

Аби -  щоб
Абисмо, Абихмо -  щоб ми 
Абисте -  щоб ви 
Абшитований -  відставний 
Аж, аже -  що 
Ажеби -  щоб
Акциденція -  приналежність 
Албо -  або 
Ано -  але, тільки 
Антецесор -  попередник 
Апробувати -  схвалити 
Аренда -  див. оренда 
Артикули -  статті, статут 
Архідиякон -  старший, перший головний 

диякон серед чинців-дияконів 
Архієрей -  у православній церкві один з 

вищих рангів священослужителів 
Архімандрит -  у православній церкві вище 

духовне звання у чепців 
Асаул -  див. осавул 
Асекурація -  1) див. забезпечення;

2) гарантія 
Асесор -  засідатель
Асигнація -  1) доручення; 2) розпоряд

ження про надання військового постою 
або виплату грошей на військове 
утримання 

Асистент -  помічник 
Асистепція -  супровід, допомога 
Атестація -  свідчення

Баниція -  витання, позбавлення 
громадянських прав

Барбер, Барвер -  цирульник, лікар-хірург 
Биндюга -  пристань
Білонна монета -  низькопробна срібна 

монета

Біскуп -  католицький єпископ 
Борть -  гніздо бджіл у лісі, яке мало свого 

господаря
Бочка -  міра об’єму, поділялась на чотири 

корці або чверті.
Бровар, броварня -  підприємство пива 
Брона -  міська брама
Буда -  1) підприємство для виробництва 

поташу; 2) тимчасове ж итлове чи 
виробниче приміщення 

Будник -  1) робітник на буді; 2) керівник 
будного виробництва

Бурграбій -  управитель державного замку 
Бурмистер -  член керівництва ради 

магістрату обирався райцями 
Бунт -  15 одиниць

Варувати -  укріплювати, зміцнювати 
Вина -  судовий збір на користь потерпілої 

особи
Винниця -  підприємство для вироблення 

горілки
Війт -  1) голова магістрату; 2) голова 

місцевої влади, домініальної чи 
громадської

Вікарій -  заступник парафіяльного єпископа 
Віно -  матеріальне забезпечення унесення 

дружини маєтками чоловіка 
Владика -  православний єпископ 
Влох -  італієць
Во вшелякім праві -  у будь-якому суді 
Воєвода -  голова адміністративної влади 

воєводства
Воєводство -  найбільша адміністративно- 

територіяльна одиниця Речі Посполитої; 
поділялося на повіти
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Возний -  судовий виконавець, офіційний 
свідок гродського і земського 
повітових судів

Войський -  помічник каштеляна 
Волока -  земельна і фіскальна одиниця, 

дорівнювала 30-33 моргів 
Волочник -  землемір 
Волость -  домініальна або державно- 

адміністративна одиниця 
Врад -  уряд, суд 
Вспак -  навпаки, назад 
^спарте -  підтримка, допомога 
Вцале -  цілком, повністю

Гамоване -  перешкода, затримка 
Гандлі -  торгівля 
Гвалтовний -  насильницький 
Гдиби -  якщо б
Гіберна -  податок на утримання війська 

взимку
Головщизна -  грошове відшкодування за 

вбивство
Городники (загородники, огородники) -  

категорія селян, які не мали орної землі 
Грод (город) -  замок, при якому був 

гродський суд
Грош -  давня монета, що була поширена у 

багатьох країнах Європи

Дабела, дабала -  стягання податків і боргів 
Дане, даток -  данина 
Дань медова -  медова данина 
Дворище -  садиба, господарство.

Повноцінне селянське господарство 
нового часу називалось двір або дим 

Державець -  власник
Доживотне надання -  надання права 

володіння майном до смерті особи 
Дозорця -  особа, яка виконувала обов’язки 

по нагляду, використання чи зберігання 
панськог о або державного майна 

Долегливий -  залежний, підвладний 
Донація -  дарчий запис 
Дьогтева повинність -  данина

Екзактор -  збирач податків 
Екзакція скарбова -  збирання податків до 

військового скарбу 
Експірованє -  закінчення терміну 
Елекція -  вибори 
Ефект -  результат, наслідок 
Ефікація -  здійснення

^  ели -  якщо, як 
Єнералітер -  взагалі 
Єно -  тільки 
Єсли -  якщо 
Єстем казал -  я казав 
Єстесьмо -  ми є 
Єстесте -  ви є 
Єсще -  ще 
Ж е -  що 
Жеби -  щоб 
Жсбись -  щоб ти
Живот -  життя, до живота -  до смерті 
Животи -  майно

3 ^  ивати -  користуватися 
Заказане -  заборона 
Законник -  чернець 
Залога -  військова застава, гарнізон 
Заховувати -  зберігати 
Злотий , золотий -  польська монета, 

дорівнювала ЗО грошей 
Змоцненє -  зміцнення 
Зособна -  зокрема
Зосталий -  решта, останній, залишковий 
Зуполна -  повністю

Ігуменя -  настоятелька жіночого 
монастиря 

Іж -  що, оскільки 
Іжби -  щоб 
Іжели -  якщо
Із, ізу, ізок -  загата річки для вилову риби
Ізгой -  наїзд, під’їзд
Іле -  скільки
Іначей -  інакше
Іпдей -  в іншому місці
Індукти -  мито за довізний товар
Інквізиція -  слідство
Інок -  чернець
Інстигувати -  підбурювати
Інтенція -  намір, бажання
Інтрата -  прибуток з оренди

Кадь, кадка -  міра меду (близько 60-90 л.) 
Калугср -  чернець 
Канонік -  член капітули, крилоса 
Капелян -  католицький ксьондз, духівник 

при війську
Катедра -  собор, соборна церква 
Кгвалтовний -  насильний 
Кгди, гди -  коли 
Кгди ж, кеди ж -  тому що
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Кеди -  коли
Ключ -  кілька сіл чи хуторів, що творять 

одну громаду або один маєток 
Клявзула -  наклеп 
Колвек -  будь (хто, що)
Комонний -  кінний 
Компут -  розрахунок, число, реєстр 
Кому-колвек -  кому-будь, будь-кому 
Кондиція -  стан, звання, умова 
Конферувати -  зв’язуватися, зноситися 
Конфіденція -  довірливість 
Конфірмація -  затвердження 
Концес -  дозвіл, погодження 
Ктитор -  засновник церкви, монастиря 
Купитися -  громадитися 
Кура, кухва -  давньоруська назва великого 

барила, діж ки, чана і застаріла міра 
об'єму рідини або сипучих речовин

Лава -  колегія суддів, що розглядала 
кримінальні справи 

Лавник -  член лави 
Латво -  легко
Лев -  українська назва турецької срібної 

монети, що дорівнювала 60 коп. 
Лекговати -  заповісти, надати заповітом 
Лентвойт -  управитель частини міста 
Леч -  але
Литаври -  перетинковий ударний інстру

мент давнього походження 
Лупезство -  грабіж 
Люб -  або 
Любисмо -  хоч ми

Маєстат -  величність
Майстрат- магістрат, управління міста
Малжонка -  дружина
Мати взгляд -  брати до уваги
Менованний -  згадуваний
Меновите -  а саме
Миле -  прихильно
Міра, мірочка -  плата зерном за помел 
Міти -  мати
Мориг -  заплава, сінокіс; низинне, вкрите 

дерном місце 
Моц -  влада
Моцен єст -  спроможний, має право

Набитий -  набутий, придбаний, купним 
способом набитий -  придбаний шляхом 
купівлі

Над волю -  проти волі

Надер -  дуже, вельми 
Надтлумити -  розгромити 
Найдоватися -  знаходитися, перебувати 
Наймнійший -  найменший 
Наказний -  виконуючий обов’язки, 

заступник
Належитость -  приналежність 
Нскди, негдись -  колись 
Не маш -  нема 
Не мній -  неменше 
Не належне -  безправно 
Неомильно -  безпомилково 
Неотпусний -  непоблажливий 
Нікгди -  ніколи 
Ніоткуль -  нізвідки

Обачити -  побачити
Обитель -  монастир
Ознаймити, ознаймувати -  сповістити
Оказія -  нагода
Ординований -  призначений
Осип -  плата зерном
Отпуст -  відпуст
Отправовати -  учинити, виконати
Отсул -  звідсіля
Оттул -  звідтіля
Отчистий -  успадкований
Офіра -  жертва
Очкове -  податок від бджіл

Паненський -  дівочий (монастир) 
Перенагабаня, пренагабаня -  турбування 
Персвадувати -  переконати 
Персвазія -  умовляння 
Перфекція -  досконалість, завершення 
Побор -  податок
Поборця -  збірщик податків, податковий 

інспектор 
Подлуг -  за 
Пожиток -  прибуток 
Поживотне надання -  юридичне

зобов’язання залишити певній особі у 
спадщину певне майно 

Пожня -  сінокіс. Див. Степ. Лупа. Мориг 
Покабанщинка -  податок від кабанів 
Показанщина -  податок з виробництва 

горілки
Поколіщина -  податок з млинових коліс -  

податок з млинів
Полюбовні єднані -  третейські судді 
Помірне -  податок з об’ємних товарів 

(збіжжя, меду)
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Поневаж -  тому що 
Посилковать -  давати допомогу 
Посилок -  допомога 
Превелебний -  преосвященний 
Пресвітер -  священик 
Прето -  тому
Привлащати -  привласнювати 
Приворочати -  привертати 
Провента -  доходи 
Продок -  предок

Райця, радця -  радник ратуші, магістрату 
Рата -  частина податку 
Реймент -  полк, загін 
Рейментар -  правитель, командуючий 

військом
Реймснтовати -  керувати державою 
Респект -  увага, пошана 
Респектувати -  брати до уваги, рахуватися 
Розмірова -  плата зерном, що збиралася в 

млинах за помел, мірчук 
Рознавати -  розвідувати, розпитувати 
Роненние услуги -  витрати, збитки, шкода 
Ронити -  скидати, губити 
Рудня -  місце добування залізної руди 
Рура -  труба
Рушене -  ополчення, мобілізація

Скарбець -  військовий 
Скупитися -  згромадитися 
Скуток- виконання, успіх, закінчення 
Слушность -  справедливість; над 

слушность -  проти справедливості 
Справовати -  правити 
Справца -  керівник 
Спрека -  опір,спротив 
Стація -  постій, податок на утримання 

війська
Сукцесія -  спадок, успадкування, 

наступність 
Сукурс -  підмога 
Сукцесор -  спадкоємець 
Супліка -  прохання 
Суплікувати -  подавати прохання 
Суспендовати -  відстрочувати 
Суспенса -  відстрочка 
Суть -  вони є

Талер, талер битий -  срібна монета,
дорівнювала трьом польським золотим 

Тестамент -  заповіт

Тонь -  глибина, глибочінь
Тяглий -  той, що мав підводу, пару волів
Тяглість -  громадська повинність

Уйма -  шкода, кривда 
Умоцняти -  закріплювати, зміцнювати 
Утяження -  обтяження, кривда 
Уходи -  лісові та річкові угіддя на 

державних землях 
Ущербок -  втрата, збиток

Фальба -  напівфабрикат поташу 
Феровати -  виконувати судове рішення 
Фолкга, ф олга -  співчуття, попускання, 

пощада
Фолкгуючи -  надавати пільги, протегувати 
Фундація -  установа загального 

користування
Фудовати -  засновувати, купувати

Хоружий -  урядовець, який оберігав 
відповідну корогву 

Хто колвек -  будь-хто 
Худоба -  майно

Цесія -  уступка, нерухоме майно 
Цехмистер -  старший цеху 
Цидула -  документ, запис 
Цифнутися -  повернутися назад

Чата -  військовий загін 
Чинш -  податок грішми

Шарварок (спільна праця) -  додаткова 
повинність на спорудженні і ремонті 
доріг, мостів тощо 

Шарпати -  грабувати 
Швикор -  свекор 
Шедавий -  сивий
Шкатула військова, скарб військовий -  

казна
Шлюбувати -  заручати

Щегульне -  зокрема, особливе

Яки колвек -  які-небудь, будь-які 
Яко -  як 
Якосьмо -  як ми
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П р ед м етн и й  п о к а ж ч и к

Армата -  147 
Артилерія -  289
Архієпископ -  1, 113, 150, 172, 174, 175, 181, 

227, 236, 237, 248, 268, 324, 325, 331, 332, 
382, 384, 394, 449, 475 

Архієрей -  325
Архімандрит -  98, 138, 195, 242, 271, 279, 

287, 292, 358, 378, 475, 487, 496

Базар -  227 
Байрак -  346, 387
Бір -  65, 126, 187, 205, 221, 223, 287, 341, 

394; Д 55, Д 81 
Біскуп київський -  181 
Болото Д 33, Д 36, Д 54, Д 55, Д 69, Д 81 
Боярин - 1 , 3  
Брага -  140 
Братство Д 9 
Була-  288, 414; Д 80 
Булава -  1
Бунчучний -  1, 155, 431 
Бурмистер -  8, 17, 18, 44, 50, 52, 56, 65, 69, 

119, 127, 134, 140, 144, 163,209,211,227, 
236, 237, 243, 263, 271, 336, 348, 388, 397, 
405, 406, 436, 444, 462, 466, 470, 486; 
козельський -  88, 299; стародубівський -  
402; чернігівський -  381 

Бурти військові -  163 
Бусурмани -  1, 18, 148

Вали -  18
Вахмістр -  28, 75, 142, 288, 314, 348, 386, 

388, 405, 406. 423, 482, 485 
Вежа -  18 
Винниця -  49 
Вино -  1, 84, 320 
Винокури -  1 
Війна -  223, 325
Військо -  1,2,95,96, 101, 147, 148, 158, 223,

230, 237, 322, 385; Д 4; російське -  429; 
українське -  429

В ійт-  5, 8, 9, 11-13, 16-18, 20, 29, 30, 34-37, 
39, 41, 42, 44, 45, 47, 49-53, 55, 56, 59-61, 
65, 69-72, 74, 76, 78, 84, 86, 88-90, 93, 100- 
106, 112, 115, 117, 119, 121-124, 126, 127, 
131, 132, 134, 136, 139, 140, 144, 146, 149, 
152, 158, 159, 162-164, 167, 168, 172, 177, 
180,185, 187-190, 192-194, 196, 205, 207, 
209, 211, 214, 215, 217, 221-225, 227-231, 
234, 237-239, 241, 243, 247, 249, 251, 258, 
259, 263, 265, 268, 270, 271, 274, 275, 278, 
284, 287, 294, 295, 299, 300, 309-314, 320, 
321, 324, 326, 328, 330-332, 334, 336, 341, 
342, 344, 348, 350-353, 356, 360, 361, 364, 
366-381, 383, 384, 388, 390, 395-399, 403- 
407, 411-413, 416-418, 421, 423, 426, 428, 
431,434, 436, 438-440, 444, 447, 453, 456, 
458, 460-467, 470, 471,476, 478-480, 486, 
491-496, 498. 501, 504; Д 1, Д З, Д 8, Д 9, 
Д 13, Д 14, Д 15, Д 16, Д 28, Д 35, Д 39, 
Д 42, Д 47, Д 71, Д 80 

Вільності, військові, козацькі -  1,2, 11, 15, 
17, 20, 21,25, 29, 30, 34-37, 39, 42, 44, 47, 
52, 53, 60, 69, 72, 76, 84, 85, 89, 101-103, 
105, 108, 112, 114, 115, 119, 124, 126, 128, 
131-133, 136, 146, 157, 183, 199, 205,214, 
215, 224, 226, 228, 243, 246, 275, 284, 287, 
294, 311, 320, 331,338, 382, 390, 407, 428, 
436, 447, 461,465,496, 501;

Вільності стрілецькі -  Д 52 
Віра християнська -  1 
Віск Д 9
Влада -  34, 88, 95 
Влада духовна -  286 
Воєводство Белзське -  435 
Возний -  32
Воєвода -  1; київський -  1 
Волока -  Д 33, Д 42
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Волості -  Погарська -  493; Стародубівська 
Д 37; Шептаківська — 316, 469 

Втікачі -  1

Гай -  22, 159, 205, 252, 275, 287, 293, 303, 
304, 312/313, 338, 342, 348, 372, 374, 404, 
406, 407, 412, 421,453, 458, 462, 487, 490 

Гармата -  147, 148 
Гармаші -  384 
Генерали (шведські) -  2 
Герб -  2
Гетьман -  3, 5, 21, 24, 208, 223, 292, 357 
Гінці -  1
Горілка -  84, 140, 161, 293, 463 
Город (укріплення) -  1, 2, 3, 148 
Городище -  220; Кулинине Д 17; Снітин -  

108
Городничий -150, 173, 181, 279, 393, 394, 

468, 469 
Городовий -  70
Грамоти -  1, 20, 21, 30, 31, 55, 65, 72, 77, 93, 

105, 111, 114, 126, 127, 135, 157, 162, 170, 
175, 205, 223, 238, 263, 267, 287, 291,293, 
303, 320, 335, 407,412, 426, 433, 436, 440, 
452, 496

Границя (заграниця, кордон) -  148, 291,414, 
424, 485, 498 

Границя Литовська -  493 
Границя (межа) -  16, 65, 139, 178, 217, 278, 

293, 341, 364, 376, 462, 478, 487 
Гребля -  6, 8, 11, 19, 22, 27, 28, 31, 38, 49, 

54, 58, 59, 65, 66, 68, 70, 78, 82, 88, 91, 
100, 103, 106, 107, 108, 110, 116, 118, 121/ 
122, 125, 128, 135, 136, 138, 139, 141, 143, 
150, 153, 158, 162, 175, 176, 181, 184, 186, 
190, 193-195, 200, 202-205, 208, 210, 216, 
225, 230, 234, 238, 242, 249, 255, 256/257 
259-261, 265, 266, 275, 277, 278, 281, 287, 
288, 293, 297, 299, 302-304, 307-309, 312/ 
313, 318, 322, 332, 333, 337, 339, 340, 345, 
348, 352, 361, 363, 371, 372, 387, 389, 395, 
397, 398, 401, 402, 404, 405, 407, 409, 412, 
414, 421-423, 430, 433, 443, 444, 448, 459, 
460, 462, 466, 470, 472, 476, 478, 482, 493- 
495, 502; Д З, Д 5, Д 10, Д 11, Д 18-20, Д 
26, Д 39, Д 41, Д 45, Д 47, Д 53, 
Д 57, Д 59, Д 61, Д 65, Д 66, Д 68, Д 70, 
Д71, Д 73, Д 81, Д 83, Д 84, Д 88 

Громада -  12, 37, 39, 42, 53, 60, 63, 65, 67, 
72, 76, 77, 88, 96/97, 269, 277, 287, 299 

Гроші -  1, 22, 92, 94, 98, 140, 154, 156, 158, 
159, 177, 184, 201, 216, 222, 223, 252, 265, 
271, 279, 306, 320, 391; Д 9, Д 42 

Гута -  6, 391

Гутники -  1, 391
Грунт (земля) -  1, 6, 11, 14, 16, 22, 31, 33, 

43, 47, 48, 50, 53, 54, 61, 64, 70, 72, 77, 
80, 82, 85, 92, 95, 100, 104, 108, 109, 113, 
116, 117, 126, 128, 130, 131, 136, 137, 139, 
142, 143, 149, 150, 152, 153, 157, 159, 162, 
163, 165, 169, 172, 178, 187, 188, 190, 199, 
200, 204-206, 208, 209, 213, 221, 223, 225, 
234, 242, 244, 245, 249, 252, 256/257, 260, 
266, 268, 271, 275, 276, 278, 279, 282, 283, 
287, 293, 295, 298, 301, 303, 304, 308-310, 
312-315, 320-322, 329, 332, 333, 337, 338, 
341, 344, 348-351, 353, 356, 357, 359, 360, 
369, 370, 372-374, 378, 386-388, 390, 393, 
397, 402-404, 406, 407, 414, 419, 421, 424, 
426, 427, 431-434, 439, 444-447, 449, 452, 
456, 458, 460, 461, 468, 469, 473, 478,484- 
489, 493, 495, 497-502, 504; Д 5, Д 14, 
Д 23, Д 33, Д 34, Д 35, Д 39, Д 50, Д 56, 
Д 58, Д 69, Д 72, Д 82, Д 83, Д 85

Ґарець -  Д 9

Данина медова -  98
Двори -  1, 4, 16, 18, 23, 31, 46, 65, 77, 162, 

205, 215, 217, 222, 253, 263, 276, 287, 289, 
293, 310, 320, 333, 352, 356, 357, 359, 368, 
385, 387, 403, 412, 446, 463, 496, 498; 
Д 19

Дворяни -  81, 487
Декрет -  109, 172, 268, 298; судовий -  64, 

462
Дерево -  347, 394; бортне -  72, 100, 126, 134, 

287, 357, 373 
Держава -  95, 291
Державець -  96, 462, 479/480, 491, 492, 502 
Десятина -  159
Діброва -  16, 65, 109, 221, 287, 309, 333, 

354/355, 359, 453, 458, 462; Д 41, Д 55, 
Д 69, Д73, Д 81 

Договір - 1 , 2
Дозорця-4 1 , 54, 57, 60, 76,83, 141, 150, 154, 

170, 174, 175, 181, 187, 188, 198,215,216, 
218, 221, 248, 254, 359, 262, 267, 280/290, 
293, 338, 340, 341, 343, 347, 362, 401,405, 
408, 414, 442, 451, 454, 459, 470, 483,484, 
491, 505

Дорога -  Д 36, Д 41, Д 69 
Дрова -  1, 320, 370; Д 4 
Духовенство -  325

Екзекутор -  179 
Експедиція -  34
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Єпископ -  1, 150, 325,331,338,344,405,478 
Єпископство Переяславське -  324, 331, 338, 

478

Жалования -  1
Жителі -  5, 24, 38, 50, 93, 94, 206, 207, 232, 

247, 250, 253, 263, 266, 277, 285, 287, 291, 
322, 323, 329, 339, 343, 363, 370, 394, 462, 
477, 478

Заводи селітряні -  346 
Займа (займище, займанщина) -  61, 82, 91, 

266, 286, 287, 293, 333, 339, 359, 372, 388, 
391, 472, 487; Д 14, Д 15, Д 27, Д 83 

Залізо -  332
Замок -  148, 211, 269; Батуринський -4 7 1 , 

496; Гадяцький -  238, 412 
Запорожці -  148
Золотий польський -  16; Д 4, Д 5, Д 26, 

Д 45, Д 46, Д 72

Ігумен -  5, 44, 51, 53, 54, 62, 63, 65, 69, 80, 
87, 104, 111, 125, 143, 153, 162, 171, 186, 
187, 197, 199, 206, 208, 211, 216, 218, 220, 
221, 223, 231, 278, 280, 281, 285, 293, 295, 
308, 311, 325, 327, 341, 349, 360, 361, 374, 
387, 449, 451, 454, 474, 476, 477, 496; 
Д 4

Ігуменство (уряд ігуменський) -  285 
Ігуменя -  43, 46, 48, 59, 93, 130, 149, 196, 

282, 297
Ієродиякон -  173
Ієромонах -  44, 134, 180, 187, 211, 278, 334,

338. 374, 475, 478 
Інокиня -  149

Із-393

Канцелярії: Генеральна військова -  1, 37, 
48, 64, 105, 111, 137, 157, 171, 178, 206, 
216, 223, 235, 241, 245, 247, 263, 278, 286, 
293, 294, 302, 304, 307, 323, 327, 333, 340, 
347, 363, 368, 370, 372, 380, 384, 399-401, 
404-406, 411,417, 421, 424, 426, 428, 430, 
431, 450, 458, 459, 462, 463, 466, 471,472, 
474,482, 485, 487,494, 495, 501, 504, 507; 

Полкові: Лубенська -  22, 121/122, 133, 203; 
Миргородська -  294; Переяславська -  
95; Стародубівська -  400 

Каптинармус -  137, 242, 282 
Каштелян -  435
Квартирмейстер -  80, 159, 166, 334, 338, 497

Кіш З.С. -  1 
Клейноди -  1
Ключі: Баклайський -  215; Бобровицький 

-  106; Воронківський -  123;
Глухівський -  15, 86, 101; 
Івангородський -  205; Іваничний -  
Д 31; Київський -  112; Киселівський -  
124, 126; Лохвицький -  136, 210; 
Любенький -  126; Мглинський -  214; 
Ніжинський -  69, 237; Новгородський -  
213; Д 43; Новомлинський -  23; 
Острицький -  119; Переяславський -  
151; Погарський -  8, 36; Д 23; 
Почепівський -  60, 226; Полтавський -  
4, 102, 177; Прилуцький -  114, 251; 
Седневський -  11, 110; Слабинський -  
25; Сосницький -  126; Стародубівський -  
18, 35, 73; Д 37

Князівство Велике Литовське -  424, 429 
Князівство (українське) -  2 
Князь -  2, 3, 204, 500 
Ковалі -  Д 37
Козаки -  1,2, 3, 6, 8, 9, 11, 12, 15, 19-21,23, 

25, 29, 30, 34-37, 39, 40, 42, 44-47, 52, 55, 
56, 60, 62, 63, 69, 71, 72, 75-77, 79, 84, 89, 
93,96, 98, 100-103, 105, 108, ПО, 112, 114, 
115, 119, 123-128, 130, 131-133, 136, 146, 
150, 151, 157, 158, 161, 164, 167, 177, 180- 
183, 185, 187-189, 192-194, 198, 199,202, 
203, 205, 206, 211, 214, 215, 224-226, 235, 
237-240, 241,243, 246, 251,253, 271, 275, 
279, 282-284, 285, 287, 293, 294, 303, 304, 
309, 311, 315, 321, 326, 330, 331, 338, 341, 
347, 366, 367, 382, 390, 393, 395-398, 415, 
421,428,434, 436, 438, 439, 447, 453,457, 
461,465, 477, 478, 485,487, 491, 492, 496, 
497, 501,505; Д 2, Д 49 

Колегіум київський -  483 
Колегія Малоросійська -  337 
Комісії -  32, 36, 68, 75, 80, 107, 137, 142, 159, 

166, 185, 187, 200,213,288, 301,314,319, 
330, 337, 348, 350, 359, 380, 396, 399, 406, 
409, 414, 417, 418, 423, 444, 466, 478, 485, 
493, 497, 507; Генеральна -  250 

Компут -  439
Коні -  1,127, 154, 263, 306, 324, 336, 478; 

Д 2
Коноплі -  Д 29, Д 54 
Копа -  Д 9
Корми -  1, 93, 264, 324 
Корнет -  36, 151, 213, 288, 352, 359, 409, 421, 

423

685



Корогва -  467 
Король польський -  1, 428 
Костел Домініканів -  227 
Кравці -  Д 75 
Ктитор -  83, 417, 418 
Купці -  334; грецькі -  263, 336 
Купча -  208, 254, 262, 286, 318, 333, 342, 348, 

353, 370, 374, 386, 387, 389, 398,406, 407, 
453, 462, 474, 486, 490, 502; Д 5, Д 15, 
Д 23, Д 29, Д 34, Д 36, Д 38, Д 45, Д 51, 
Д 64

Лавник -  17, 417, 418 
Лавра Києво-Печерська -  358, 368, 490 
Лан -  319 
Левада -  205 
Лиман -  360 
Листи -  1; Д 5 
Лист (універсал) -  18, 22 
Ліс -  1,31,53, 61,63,65, 100, 103, 106, 108, 

113, 117, 126, 128, 136, 150, 162, 181, 187, 
191, 205, 221, 223, 250, 277, 278, 293, 303,
304, 308, 309, 333, 338, 341, 344, 346, 348, 
353, 354/355, 373, 406, 412, 415, 436, 460, 
474, 476, 485, 490; Д 8, Д 50, Д 54, Д 55, 
Д73, Д 80, Д 81

Літаври -  1
Луг -  153, 178, 223, 293, 320, 412, 413, 478; 

Д 69
Луки -  22, 53, 55, 63, 65, 150, 159, 223, 252,

305, 319, 387

Магістрати -  163, 175, 221, 237, 263, 406, 
407, 413, 426, 498; Д 9; київський -  17, 
18, 161, 205, 222, 227, 291, 300, 320, 440, 
463; ніжинський -  336; переяславський -  
326; стародубівський -  352, 417, 418, 486, 
502; Д 74, Д 81 

Маєтки -  1, 502
Маєтності (добра) -  4, 6, 12, 22, 26, 30, 31, 

34, 42, 45, 48, 50, 54, 55, 62, 64, 65, 72, 
77, 80, 92, 95.96, 100, 101, 104, 111, 117, 
126, 150, 157, 159, 162, 169, 172, 181, 196, 
205, 237, 240, 252, 263. 264, 267, 268, 273, 
276, 278. 283, 285, 287, 302-304, 315, 324, 
325, 331, 338, 344, 347, 348, 353, 356, 372, 
373, 378, 380, 384, 385, 394, 418,429, 433, 
437, 458, 468, 469,476, 478, 496,497, 499, 
503

Майдан Будянський -  Д 81 
Мед -  140, 293; Д 35

Мито -  150, 175
Митрополит -  1, 150, 174, 175, 181, 188,205, 

227, 237, 248, 285, 324, 325, 331, 366, 376, 
382, 384

Митрополія Київська -  325, 478 
Мірочка -  Д 12 
Мірошник -  190, 462 
М іст- 4 ,  190, 431; Д 36, Д 55 
Місто, містечко -  1-3, 4, 6-89, 91-96, 98-182, 

184-190, 192-212. 214-220, 222-224, 226- 
236, 238-269. 271, 273-336, 338-349, 351- 
367, 369-435, 437-500, 503-507; Д 1 - Д З, 
Д 5 - Д  13, Д 15, Д 18 - Д 29, Д 31 - Д 43, 
Д 45 - Д 71, Д 73- Д 89 

Міщани -  1, 3, 17, 18, 41, 74, 84, 102, 127, 
140, 209, 217, 223, 228, 263, 278, 293, 320, 
334, 342, 360, 381, 383, 404, 409, 412,440, 
453, 457, 458, 460, 461, 470, 486, 493; 
Д 31, Д 76

Млин -  1, 6, 8, 11, 13, 16, 19, 20-28, 30-32, 
34, 36, 37, 40, 41,44, 46, 47, 53-55, 57-59, 
63-66, 68, 70, 72-74, 76, 78, 82, 83, 85, 88, 
90-92,99, 100, 103, 105-111, 114-116, 118, 
121/122, 126, 128, 130, 131, 133, 135, 137- 
139, 141, 144, 150, 152, 153, 157, 158,162, 
165, 166, 168, 169, 171, 173, 176, 181, 184, 
186, 187, 190, 195, 196, 199, 200, 202-205, 
208-210, 216, 219, 223, 225, 230, 234, 238, 
244, 249, 254-257, 259, 260, 261, 263, 265, 
266, 270, 272, 273, 275, 278, 280-283, 286- 
290, 293, 296, 298, 299, 302, 303, 307-310, 
316, 318, 322, 323, 337, 339, 340, 341, 342, 
345, 348-350, 352, 356, 359, 361, 364, 365, 
369, 371-373, 377, 378, 380, 381, 383, 386- 
388, 391, 392, 397-399, 401, 402, 404-407, 
409, 412,414, 415, 417, 421, 423, 424,426, 
430, 433, 436, 442-444, 446, 448, 449, 453, 
458-460, 462, 466, 470, 472, 478, 481-487, 
490, 494, 495, 499, 502, 504-506; Д 5, 
Д 8, Д 11, Д 12, Д 15, Д 1 6 - Д 19, Д 21, 
Д 22, Д 26, Д 29, Д 32, Д 39, Д 43, Д 47, 
Д 51, Д 53, Д 54, Д 57, Д 59-Д61,Д63, 
Д 65, Д 66, Д 68, Д 70, Д 71, Д 73, Д 81, 
Д 83-д 85

Монастирі київські: Братський -  205, 207, 
223, 357, 426; Видубицький -  87; 
Кирилівський -  197, 205;
Межигірський -  65, 111, 134, 143,223, 
426; Михайлівський Видубицький -  
474; Михайлівський Золотоверхий -  
208, 293; Д 80; Петропавлівський -  227;
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Печерський жіночий -  1, 48, 77, 93,
138, 195; Пустинно-Микільськнй -  10, 
205, 206; Софійський -  237, 248, 375, 
382; Фролівський жіночий -  112 

Монастирі -  1; Батуринський Крупицький -  
61, 100, 162, 186, 469, 487, 496; 
Батуринський жіночий -  43; 
Великобудиський Паненський жіночий -  
59; Гадяцький Красноярський -  44,
211; Глухівський; Петропавлівський -  
39, 62, 70, 362, 454, 476, 477, 481; 
Глухівський жіночий -  67, 149; 
Домницький Різдвяно-Богородицький -
286, 308, 311, 312/313, 317; 
Золотоніський Красногірський -  63,
80; Кам’янський Успенський -  50, 187, 
218, 220, 257, 280, 295, 341; Канівський -  
338; Козелецький Георгіївський 
(Спасоюріївський) -  171; Лубенський 
Мгарський -  53, 117, 120, 183,231,278, 
451; Любенький -  390; Макошинський 
Миколаївський -  54; Макошинський 
Покровський жіночий -  46, 125; 
Максаківський -  327; Ніжинський 
Красноострівський -  51, 69, 153; 
Новгородський -  292, 378; Д 73; 
Новгородський Спаський -  78; 
Новгород-Сіверський -  98;
Омбишський -  358; Переяславський 
кафедральний -  331; Переяславський 
Свято-Вознесенський -  344; Петра і 
Павла -  463; Печеницький Успенський -  
209

Пивський -  206; Полтавський
“OбщcжитeльньIЙ,, -  387; Полтавський; 
Покровський -  505; Полтавський 
Паненський -  505; Полтавський 
Хрестоздвиженський -  5, 360, 431; Д 4; 
Прилуцький Густинський -  37, 38, 216, 
374; Д 79; Пустинно-Скельський -  180; 
Ржищівський -  197; Свяго- 
Микільський Катошинський -  349; 
Старожитиий -  162; Трахтемирівський 
(Терехтемирівський ) -  325, 331, 338; 
Чернігівський Єлецький -  55, 242, 271,
287, 475; Чернігівський Іллінськпй -  
126; Чернігівський Св. Параскевії -  
282, 458; Чернігівський П’ятнипький -  
130, 221, 242, 297

Мушкети -  154

Народ -  1, 2, 3, 478 
Нива -  68, 159, 252, 287, 293, 309, 333 
Обивателі - 4 ,  6-8, 11, 19, 31, 34, 44, 46, 47, 

49, 50, 54, 59, 65, 67, 70, 71, 77, 79, 82, 
86, 92,93,99, 103, 104, 109, 115, 117, 131, 
134, 140, 144, 152, 163, 166, 171, 178, 187, 
189, 191, 204, 205, 209, 211,212, 217, 225, 
250, 255, 256/257, 265, 268, 270, 278, 285, 
300, 307, 325, 329, 332, 345, 346, 357, 373, 
374, 378, 379, 386-388, 390, 401,420, 432, 
445, 465, 467, 475, 476, 478, 481, 485, 488- 
491,494, 495,497,502 

Обоз -  272, 337, 371, 405, 408, 503-505, 507 
Обозний -  92, 102, 119, 139, 236, 263, 325, 

354/355, 429, 502; генеральний -3 1 ,217 , 
305, 307, 345, 401, 430; полковий -  4, 8, 
10, 12, 16, 37, 40, 42, 44, 45, 50, 56, 64, 
65, 73, 75, 88, 95, 154, 156, 237, 243, 485; 
стародубівський -  14, 33, 79, 226, 245, 
354/355; чернігівський -  103, 217 

Оборона -  1, 18, 26, 77, 120 
Оброк -  81 
Овес -  343
Огороди -  205, 333, 387, 404; Д 72 
Озеро -  31, 46, 50, 54, 55, 65, 100, 101, 106, 

108, 150, 153, 162, 171, 178, 181, 197,205, 
206, 223, 265, 281, 287, 293, 295, 317, 320, 
338, 357, 375, 378, 379, 381, 478; Д 78 

Орда кримська -  1, 148 
Оренда -  3, 140, 177, 416, 421; Д 46 
Осавул -  1, 92, 144, 162, 236, 429; Д 14; 

військовий гарматний -  305; військовий 
генеральний -  210, 224, 254, 420, 422, 
447, 48; полковий -  6, 8, 10, 12, 16, 22, 
37, 40, 42, 44, 45, 50, 56, 64, 65, 75, 102, 
119, 122, 139, 154, 156, 217, 237, 243, 263. 
325, 340, 348, 354/355, 451; київський -  
1 18, 357; миргородський -  58, 115; 
почепівський -  380; стародубівський -  
388; чернігівський -  462;

Острів-5 0 , 65, 120, 150, 181, 293, 309, 320, 
333, 357, 478; Д 78

Отаман (атамап) -  1,8, 10, 13, 30, 34, 37-40, 
42, 44, 49, 50, 52-54, 56, 61,64, 65, 74, 76- 
80, 82, 84-86, 88, 90, 92, 93, 98, 100, 105- 
107, 113, 115, 116, 118, 119, 123, 124, 126, 
127, 140, 144, 162, 166, 172, 183, 188, 191, 
197, 201, 205-207, 210, 217, 221, 224, 232/ 
233 235, 237, 240, 242-244, 249, 251, 268, 
270, 299, 302-304, 308, 314, 322, 325, 330, 
337, 348, 353, 364, 369, 370, 381, 388,403-

Намісники -  20, 338, 448, 462, 475 
Напої-  81, 93, 324
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405, 412, 424, 428, 429, 433, 435, 436, 441, 
444, 458, 460, 461, 462, 466, 470,475, 478, 
484, 486, 487, 490, 504; Д 8, Д 16; 
бакланський -  139; глухівський -  21; 
домашлинський -  269; іванківський -  
279; київський -  222, 463; кімстерський -  
68; козельський -  132; коропський -  328; 
любецький -  321; мамекинський -  Д 15; 
миколаївський -  193; миченський -  152; 
нехаївський -  96; олишівський -  20, 323; 
почепівський -  226; радичівський -  393; 
рижківський -  395; сенчанський -  Д 30; 
чигирин-дібровський -  478; юрівський -  
395

Отаман городовий -  149, 161, 163, 180, 187, 
209, 211, 227, 231, 236, 239, 241, 259, 263, 
265, 271, 278, 291, 307, 312/313, 336, 341, 
345, 350, 356, 361, 364, 380, 383, 396-399, 
406,413, 417, 421,431,436, 453, 471,476, 
492, 493; Д З, Д 47; конотопський -  467; 
ніжинський -  255, 384; новгородський -  
Д 29; полтавський -  360; чернігівський -  
110, 373; курінний -  154-156, 429; Д 35; 
рукавичинський -  Д 35; сільський -  187, 
312/313, 341, 366, 397 

Отчина -  98; медова -  65 
Офіра -  42, 53

Палац -  420. 436, 469, 487 
Панщина -  94, 471; Д 30 
Пасіка -  65, 128, 287, 338, 474, 476 
Пашня (зерно) -  281; Д 42 
Перевіз-3 1 , 39, 54, 55,65,83, 100, 150, 162, 

174, 181, 199, 205, 206, 221, 248, 282, 287, 
292, 331, 334, 338, 381, 395, 477 

Перепис Генеральний -  358 
Печатка -  1, 41, 236, 298, 451, 483, 484; 

військова -  16, 26, 27, 68, 72, 88, 100, 101, 
105, 108, 112, 114, 126, 132,217,223,263, 
286, 299, 320, 331,381.460,462, 465, 485; 
полкова -  95; Д 5, Д 23; рейментарська -  
95

Пиво -  140, 293; Д 9
Писар -  11, 154, 156,217,219, 232, 236, 263, 

325, 348, 418, 429, 486, 491 
Писар військовий -  1, 239; полковий -  22, 58, 

76, 95, 122, 133, 203, 211, 237, 451, 487; 
гадяцький -  44, 180, 238; ніжинський -  
235; переяславський -  247; прилуцький -  
158, 230; сотенний березанський -  74, 81; 
погарський -  36;

Підводи -  1, 81, 127, 324, 336, 363, 440, 457 
Піддані -  48, 109, 120, 125, 150, 267, 338; 

Д 57
Піддані монастирські -  1, 240
Підканцелярист полковий -  268, 284, 507
Підполковник -  485
Підсусідки -  157, 235, 338, 382, 446
Піддячий -  260
Плата -  1
Плата війську -  2
Побори -  1
Повинність -  25, 26, 36, 38, 40, 47, 48, 55, 56, 

59, 85-91, 93, 96, 100, 101, 103, 108, 112- 
115, 123, 124, 126, 129-133, 136, 144, 146, 
149, 150, 151, 154, 159, 160, 161, 164, 167, 
173, 177, 180-183, 185, 187-189, 192, 198, 
203, 205, 206, 208, 210, 211, 222, 224, 226, 
228, 229, 232/233, 235, 238, 241, 246, 247, 
251, 253, 263, 269, 270, 275, 280, 282-285, 
287, 294, 299, 304, 310, 311, 314, 320, 327, 
328, 330, 331, 333, 336, 338, 341, 343, 350, 
353-356, 366, 367, 373, 382, 384, 386, 392, 
400, 401,403, 406, 408-412, 415, 416,421, 
433, 434, 436, 438, 439, 441, 445-447,449, 
453, 456, 457,461,464, 465,475, 477,479/ 
480, 486, 488/489, 491,492, 496, 497, 507; 
Д 2, Д 4 , Д 6 , Д  13, Д 30 

Повіти -  Азарівський -  Д 18; Бахмацький -  
275; Березинський -  311;
Бориспільський -  93; Воронізький -  82; 
Гадяцький -  85, 211; Глухівський -  49, 
67, 101, 116, 149, 260; Гоголівський-  
93; Грунський -  180; Жовнинський -  
108, 122. 192; Журавський -  225, 303; 
Київський -  48; Конотопський -  89; 
Лохвицький -  224; Лютенський -  238; 
Макошииський -  46; Миргородський -  
71, 115; Новгородський -  254, 275, 364, 
385; Д 41; Новомлинський -  108; 
Острицький -  357, 439; Переяславський -  
247, 326; Пирятинський -  304; 
Погарський -  40, 244; Полтавський -  
415; Почепівський -  350, 352, 507;
Д 35, Д 54, Д 82

Седнівський -  103, 167, 428; Сенецький -  
203; Сенчанський -  133, 189; Сівський-  
49; Сосницький -  31, 322; Срібнянський -  
Д 79; Стародубівський -  140, 142, 246, 
392, 398, 406, 417, 434, 445, 453, 492; 
Д 69, Д 85; Чернігівський -  50; Чигирин- 
Дібровський -  229; Шишанський -  8; 
Яготинський -  181;
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Пограниччя польське -  Д 39 
Подорожна -  1
Пожитки (доходи) -  1, 16, 19, 22, 25, 27, 28, 

ЗО, 31, 32, 36, 37, 39-42, 47-50, 52, 53, 56- 
58, 60, 63-67, 69, 70, 72-74, 76, 77, 83, 85, 
87, 90,91,93, 100, 102-106, 109-111, 113, 
115, 121/122, 126, 128, 135, 136, 142, 144, 
146, 149, 150, 152, 157, 159, 161, 162, 165, 
166, 168, 171, 176, 177, 181, 184, 186, 187, 
189, 193, 196, 197, 199, 200, 202, 203, 205,
206, 208, 210, 214, 216, 217, 223, 225, 230, 
235, 242, 244, 246, 249, 252, 259, 262, 263, 
267, 272, 275, 276, 280, 284, 285, 287-290, 
293, 296, 301-304, 307, 310, 316, 318-321, 
323, 330-333, 335, 337, 338, 341, 342, 344, 
345, 348-350, 353, 359-364, 370, 371, 373, 
374, 377, 378, 380, 381-383, 386-390, 397- 
399, 401, 402, 406-408, 411,415, 421,422, 
426, 428, 430, 434, 436, 437, 443, 446, 447- 
449, 453, 454, 456, 460, 462, 469, 481, 482, 
485, 490, 492, 495, 501, 502, 504-506; 
Д 20

Показанщина -  26, 270 
Поле, рілля -  1, 16, 31,46, 55, 65, 77, 80, 103, 

108, 109, 113, 117, 126, 138, 148, 150, 162, 
181,200, 205, 213, 221, 223, 237, 253, 273, 
275, 278, 286, 287, 293, 309, 319, 333, 344, 
348, 353-357, 367, 369, 372, 373, 399, 402, 
404, 406, 407, 412, 415, 421,433, 458, 462, 
487, 490; Д 14, Д 25, Д 36, Д 41, Д 57 

Полки- 144, 147, 156, 161,263,271,272, 320; 
Гадяцький -  180; Герасимовського піхот
ний -  1; Іванівського охочекомонний -  1; 
Київський -  48, 65, 171, 178, 191, 196,
207, 212, 223, 287, 426, 439; Кінні- 1, 156; 
Лубенський -  22, 108, 147, 148, 162, 201, 
206, 225, 229, 436, 470, 501; Максимова 
піхотний -  274; Миргородський - 1 ,3 ,  58, 
71, 76, 105, 115, 206, 228, 232, 294; 
Ніжинський -  1, 20, 23, 51, 162, 205, 235, 
237, 264, 271, 287, 292, 305, 323, 329, 358, 
366, 377, 384, 406, 426, 441, 481, 506; 
Новицького охотницький кінний -  1; 
Охочекомонний -  306; Пашковського охот
ницький кінний -  1; Переяславський -  48, 
65, 77, 95, 126, 148, 196, 247, 325, 331, 
344, 348, 491, 497; Піший -  1, 156; 
Полтавський -  4, 102, 129, 315, 340, 387, 
401, 415, 442, 443, 505; Прилуцький -  1, 
89, 114, 162, 216, 241, 251, 367; Старо- 
дубівський -  27, 32, 42, 50, 64, 73, 107,

137, 245, 246, 262, 264, 288, 314, 330, 350, 
352-355, 388, 396, 398-400, 403, 406, 407, 
409, 411, 414, 423, 425, 438, 444, 445, 452, 
453, 456, 466, 468, 472, 485, 486, 488/489, 
492, 493, 507; Чернігівський -  1, 25, 31, 
46, 57, 103, 126, 146, 165, 169, 172, 264, 
268, 283, 286, 287, 292, 298, 309, 321, 332,
333, 351, 389, 390, 398,413, 422, 424, 432, 
447, 452, 458, 461, 462, 473, 475, 499/500, 
504; Яворського піхотний -  1

Полковники -  50, 121/122, 144, 147, 206, 325, 
429, 433, 435; Д 5; білоцерківський -  503; 
гадяцький -  44, 56, 85, 180, 211, 238, 273, 
412, 464; київський -  48, 65, 88, 93, 106, 
111, 112, 118, 119, 127, 132, 143, 171, 191, 
196, 205, 212, 223, 227, 239, 243, 259, 271, 
287, 291, 299, 320, 357, 426, 439, 495, 503; 
компанійські -  21,22, 147, 148, 154, 201; 
лубенський -  53, 108, 133, 135, 136, 147, 
189, 192, 201, 203, 210, 224, 225, 229, 250, 
272, 277, 278, 302-304, 361, 416, 436, 459, 
470, 478, 501; миргородський -  8, 71, 76, 
105, 115, 228, 232, 294; наказний 
київський -  446, 450, 455; наказний; 
ніж инський -  336, 343, 476, 481; 
наказний переяславський -  421,451, 491, 
497; наказний стародубівський -  392, 
397, 409, 411, 438,444, 445, 453, 466, 482, 
485, 486; ніжинський -  10, 13, 15, 20, 21, 
23, 39, 45, 49, 67, 69, 70, 82, 89-91, 100, 
101, 108, 113, 121/122, 149, 153, 176, 199, 
200, 205, 234, 235, 237, 249, 255, 258, 263- 
265, 271, 287, 292, 305, 318, 323, 358, 366, 
368, 369, 371, 374, 377, 384, 406, 441,487, 
490, 506; охотницький -  147, 148, 275; 
переяславський -  22, 48, 63, 65, 77, 93, 
95, 123, 126, 147, 151, 159, 163, 166, 182, 
188, 196, 197, 219, 247, 252, 301, 326, 331,
334, 338, 344, 348, 405, 421; піхотні -  154; 
полтавський -  26, 59, 102, 117, 160, 177, 
183, 231, 315, 335, 340, 360, 387, 401, 415, 
431, 442, 443, 505; прилуцький -  12, 37, 
38,41,66, 89, 101, 114, 145, 158, 194, 202, 
230, 241, 251, 346, 367, 374, 433, 500; 
стародубівський -  1,9, 14, 27, 28, 30, 32- 
36, 41, 42, 50, 52, 60, 64, 68, 72, 73, 75, 
79, 92, 137, 139, 141, 142, 187, 209, 214, 
215, 218, 226, 236, 244-246, 253, 256/257, 
262, 264, 267, 275, 280, 288, 295, 308, 314, 
316, 330, 337, 341,350, 352-355, 364, 380, 
385, 386, 388, 396, 398-400, 402-404, 406-
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408,417,418, 423, 425, 434, 465, 485, 488/ 
489, 492-494, 498, 502; чернігівський -  1, 
16, 19, 24, 25,54,57,74, 99, 103, ПО, 126, 
130, 138, 146, 157, 166, 167, 172, 185, 195, 
217, 221, 242, 264, 268, 270, 271, 279, 282- 
284, 287, 292, 296-298, 307, 309-311, 317, 
321, 332, 333, 345, 351, 370, 373, 381, 389- 
391,413, 422, 424, 428, 430, 432, 436, 447, 
448, 458, 460-462, 473, 475, 483, 484, 499/ 
500, 504; фастівський -  147 

Пором Доменський -  Д 78 
Поручик -  204, 250
Посесія -  250, 252, 301, 314. 315, 331, 332, 

344, 348, 352, 353, 360, 373, 388, 391,403, 
407, 415, 426, 446, 447, 461, 465,469, 476, 
478, 485, 490, 496, 497, 501; Д 83 

Посесор -  437, 478 
Посли -  1
Послушенство -  18, 20, 21, 23, 25, 29, 30, 33- 

37, 40, 42, 44, 45, 48, 51-53, 55, 56, 59, 60, 
63, 65, 69, 71-73, 75, 79, 85-90, 92-95, 97, 
100, 101, 105, 106, 108, 110, 112-115, 119, 
121-123, 126-130, 132, 133, 136, 143, 146, 
149, 150, 151, 156-158, 160, 162, 164, 167, 
173, 180-182, 185, 187-189, 192, 195, 196, 
199, 202, 203, 205, 207, 210, 211, 214, 215, 
224-226, 228-230, 232, 235, 237, 238, 241, 
243, 244, 246, 249, 251, 253, 258, 267, 269, 
275, 282/283, 285, 287, 294, 299, 303, 304, 
309-311, 314, 315, 320, 321, 326, 327, 330- 
332, 341, 344, 350, 353-356, 358, 364, 366, 
367, 369, 373, 380, 386, 387, 390, 396, 397, 
400, 401, 403, 406, 407, 409-412, 415, 418- 
421, 423, 425, 428, 431,433, 434, 436, 438, 
439, 441, 445, 447, 450, 453, 455, 456, 461, 
464, 465, 467, 475, 479/480, 486, 491, 492, 
495, 497, 501, 502; Д 13, Д 24 

Поспільство -  53, 56, 64, 66, 73, 78, 113, 175,
206, 207, 259, 264, 278, 322, 361, 380, 415, 
416, 421, 436, 448, 467, 478, 492, 497

Посполиті -  3, 6-9, 11, 13, 16, 17, 20, 25, 29- 
31, 34-36, 38, 40, 42, 44, 46, 47, 50, 52, 55- 
57, 59, 65, 66, 69, 75, 77, 80, 85-87, 90, 91, 
95, 99-103, 105, 108, ПО, 112, 114, 117, 
121-124, 126, 129, 131-133, 136, 137, 139, 
140, 146, 151, 158, 160, 167, 171, 177, 180, 
182, 185, 186, 188-194, 196, 197,202-205,
207, 209, 217, 220, 221, 224, 226, 229-231, 
235, 237-239, 243, 245, 251, 253, 271, 275, 
277, 282-284, 292-294, 304, 308, 309, 315, 
320, 322-324, 326-328, 330, 331, 334, 338,

344, 346-348, 350, 351, 353, 356, 358, 363, 
364, 366, 367, 370, 371, 373, 377, 380, 382, 
384, 386-388, 390, 392, 395-398, 400, 402, 
404-407, 409, 411-414, 417, 418, 420, 421- 
423, 425, 426, 428, 430, 432-434, 436-439, 
441-445, 447, 449, 452, 453, 458, 460,461, 
464-467, 469, 470, 471,474, 477, 478, 483, 
486, 491-497, 501, 505-507; Д 14, Д 25, 
Д 30-Д 32, Д 49, Д 54, Д 59, Д 73, Д 85 

Поташ -  288, 423 
Похід -  1, 147, 148,401,440 
Похід Кримський -  1, 123 
Права військові - 1 , 2
Право -  1, 32, 36, 37, 48, 94, 95, 291; давнє-  

17; купче -  184; Магдебурзьке -  30, 263, 
349, 381; міське -  18, 320; спадкове-404 

Прапор -  1
Прапорщик -  142, 266, 406 
Пресвітер -  249, 340, 371, 448 
Прибутки (доходи) -  282/283, 302, 303, 342, 

356, 364, 365, 371,373, 383, 387-389, 392, 
409, 426, 436, 459, 460, 470, 472, 483,484, 
486, 495 

Привілеї -  338
Прикажчик -  107, 137, 142, 398, 406, 423 
Приказ Малої Росії -  1 
Пристань Переволочииська -  148 
Прихід -  40
Провіант -  306, 324, 435 
Продавці -  Д 34 
Промисли горілчані -  84 
Протопоп -  52, 136, 249, 416; глухівський -  

13, 21; зінківський та опішнянський -  
273; лохвицький -  233; миргородський -  
71; новгородсіверський -  236 

Пушкарі -  384
Пуща -  134, 207, 253, 275, 320, 347, 394, 409, 

432; Д 52

Рада -  1
Райця -  17, 18, 127, 134, 209, 217, 222, 263, 

320, 336, 381,406
Ратуш а -4 1 , 84, 217, 222, 263; борзенська- 

383; воронізька -  342; київська -  291, 
320, 463; козелецька -  365; переяслав
ська -  326; пирятинська -  Д 63; 
стародубівська -  406, 417; чернігівська-  
462; Д 34 

Ревізія -  156 
Регент -  178
Регімент гетманський -  1
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Реєстр -  1; Д ЗО; військовий -  20, 21, 23, 101, 
132; козацький -  15, 19, 25, 35, 36, 44, 55, 
56, 63, 84, 96/97, 253, 263, 320 

Ремісники, ремісничі люди -  18, 320 
Риба -  281, 295, 317, 320, 360, 362, 363, 375, 

379, 412, 434, 454; Д 20, Д 26, Д 29, Д 57 
Ріка, річка -  1, 5, 6, 11, 13, 16, 19, 21, 22, 24- 

28, 30-32, 34, 37, 39, 47-50, 54, 57, 58, 65, 
66, 68, 69, 74, 76, 82, 83, 85, 90-92, 99-101, 
103, 106, 108-110, 115, 118, 120, 121/122, 
126, 128, 131, 135, 137-139, 141, 142, 148, 
150, 153, 157, 162, 165, 168, 169, 171, 174- 
176, 178, 181, 184, 187, 193, 195, 199,203- 
208, 210. 216, 219-221,223, 225, 237, 238, 
244, 245, 248-250, 254-257, 259-263, 266, 
270, 272, 275, 278, 280, 282/283, 287-290, 
293, 295, 298, 303, 307-310, 312/313, 318,
320. 323, 330-334, 337, 338, 341, 342, 345- 
352, 359-361, 364, 365, 369, 371, 372, 377, 
379-383, 386-389, 391, 392, 395, 397-399, 
402, 404-411,414,417, 422-424, 426, 430, 
431,433, 434, 436, 442-444, 448, 451, 453, 
455, 458-460, 462, 466, 470, 472, 474, 477, 
478, 481, 482, 484-486, 490, 491,493-495, 
499/500, 502, 504-506; Д 3-Д 5, Д 8, Д 11, 
Д 12, Д 14-Д 17, Д 19, Д 21-Д 23, Д 29,
Д 32, Д 34, Д 36, Д 38, Д 39, Д 43, Д 45,
Д 47, Д 53, Д 55, Д 57-Д 62, Д 65, Д 66,
Д 68, Д 71, Д 73, Д 74, Д 78, Д 80, Д 81,
Д 8 5 ,Д 88 

Роботизни -  Д 85
Ротмістр -  42, 60, 137, 306, 314, 388, 444 
Ротний -  247
Рудня-6 5 , 126, 142, 169, 181,283, 332, 378, 

406, 499, 502; Д 73

Сад -  65, 421
Священик -  172, 198, 293, 337, 366, 417 
Селітра -  163
Село, селище, слобідка -  2-6, 8,9, 11, 13, 15, 

16, 20-25, 28-32, 34-42, 44-57, 59-65, 67, 
69, 71-73, 75-77, 79, 82, 83, 85-98, 100- 
103, 106, 108-119, 121-126, 128-133, 135,
136. 139, 142, 145-147, 149-153, 157-160, 
162, 164-167, 169, 171, 174, 177, 178, 181- 
183, 185-189, 191, 192, 194, 196, 197, 199- 
203, 205-208, 210, 211,213-215, 218, 220, 
221, 223-226, 228-233, 235, 237-241, 243, 
245-248, 250-252, 254-260, 263-265, 267, 
269, 271-276, 279-284, 287, 289, 290, 292- 
299, 301, 303-305, 309-311, 315, 316, 319-

327, 329-333, 335, 337-339, 341, 343, 344, 
349, 350, 352-357, 359, 361, 363, 364, 366- 
368, 370-373, 377-381, 384, 386, 387, 390, 
392, 395, 402, 404-411,415-418, 420, 421, 
423, 425, 426, 428, 432-441, 444, 445, 447, 
449-451, 453, 455, 456, 458-462, 465, 468- 
470, 472, 475, 477-482, 484-487, 490-492. 
496-502, 506, 507; Д 1. Д 4, Д 7, Д 11, 
Д 13, Д 14, Д 16, Д 18, Д 20-Д 22, Д 24,
Д 27, Д 28, Д 30-Д 33, Д 35-Д 39, Д 41,
Д 42, Д 47-Д 50, Д 53-Д 64, Д 66, Д 68,
Д 69, Д 71, Д 73, Д 74, Д 77, Д 79-Д 81,
Д 83-Д 85, Д 87, Д 90 

Селяни -  59, 66, 164, 218, 249; Д 4 
Сердюки -  Д 42 
Сіно -  1; Д 4
Сіножать -  1, 31, 34, 35, 46, 50, 55, 64, 65, 

68, 72. 77, 80, 85, 92, 100, 103, 106, 108, 
109, 113, 126, 128, 138, 139, 150, 157, 162, 
171, 175, 178, 181, 187, 205, 218, 221, 222, 
223, 237, 244, 249, 260, 273, 278, 286, 287, 
293, 304, 305, 308, 312/313, 318, 320, 333, 
338, 341, 344, 348, 353, 354-357, 359, 369, 
372-374, 376, 387, 404, 406, 407, 412, 413, 
415, 433, 436, 453, 458, 460, 462, 466, 487, 
490, 495; Д 5, Д 25, Д 41, Д 50, Д 72 

Січ -  1
Скарб (шкатула) військовий -  1, 16, 22, 140, 

145, 161, 163, 239, 332, 391,416, 421,452, 
462, 478, 500; Д 35, Д 46 

Скарбниця міська -  41 
Скарга -  43, 62, 80, 84, 343, 397, 449, 471, 

478
Солодовня -  26
Сотники -  1, 8, 10, 12, 30, 34, 37, 38, 40. 42, 

44, 50, 53, 54, 56, 64-66, 69, 71,72, 76, 79, 
85, 88, 92, 102, 107, 115, 118, 119, 123, 
126, 127, 139, 140, 144, 154-156, 162, 183, 
187, 188, 191, 196, 197, 201, 202, 205-207, 
209-212, 217, 221,224, 230, 232, 235-237, 
242, 243, 251, 259, 263, 271, 278, 291, 296, 
299, 302-304, 306, 308, 314, 320, 325, 330, 
332, 334, 336, 337, 341, 346, 348, 353-355, 
360, 361, 364, 366, 369, 381, 384, 388, 397, 
404, 405, 407, 412, 413, 416, 424, 428, 429, 
431, 433,435, 436, 441,442, 444, 451,453, 
455, 458, 460-462, 466, 470, 475, 476, 478, 
483, 485-487, 491-495, 497, 498; баклан- 
ський -  139, 408; баришівський -  77; 
батуринський -  100, 152, 496; березан- 
ський -421 ; березинський -  74, 311 -313;
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білоуський -  297, 309; Д 48;
білоусівський -  Д 60; бобровицький -  
106; борзенський -  125, 140, 256, 265, 
270, 383; бориспільський -  77, 93; 
бубнівський -  159, 163, 252, 497; 
будиський- 117; вибельський -  413, 462; 
варвинський -  168; великобуський -  231; 
волинський -  165; воронізький -  82, 200, 
394, 420; воронківський -  301; Д 86; 
глухівський -  13, 15, 21, 39, 49, 67, 70, 
86, 90,91, 116, 149, 199, 249, 260, 290, 356, 
372, 406, 419, 476, 478; гоголівський -  
93, 239; городиський -  Д 46; город
ницький -  424; грунський -  180; 
дівицький -  153; золотоніський -  63, 80, 
97; івангородський -  261; іваницький -  
241; Д 31; ічнянський -  230; київський -  
84, 134, 161, 222, 227, 463; киселівський 
-  124; козельський -  132; козелецький -  
178, 376, 446; королівський -  234, 328, 
471; красноколядинський -  305, 363; 
кролевецький -  176, 490; леплявський -  
166; Д 26, Д 86; лохвицький -  416; 
лукомський -  Д 50; любецький -  172, 
268, 321, 332, 351,390; мглинський- 137, 
214, 245, 396, 398, 438, 444; Д 19, Д 21, 
Д 32, Д 36, Д 38, Д 59, Д 61, Д 89; 
менський -  99, 185, 269; мринський -  113, 
371; муравський -  382; ніжинський -  318, 
441; новгородський -  27, 141,213,253, 364, 
385,445; Д 15, Д 75; новомлинський -  23, 
43, 96, 100, 204; новосанжарівський -  26, 
340, 442; носівський -  259; олишівський -  
20, 258, 259, 366, 377, 506; Д 45; 
острицький -  357; пирятинський -  272, 
459; піщанський -  159, 252; погарський -  
36, 139, 244; Д 17, Д 23, Д 51; 
полтавський -  129, 177; понорницький -  
16, 57, 99, 240, 279, 393; почепівський -  
28, 60, 226, 350, 352, 380, 399, 404, 444; 
Д 16, Д 22, Д 33, Д 35, Д 53, Д 54, Д 64, 
Д 65; ржавський -  158; ройський -  157, 
298, 473; Д 6, Д 40; роменський -  250, 
436; седнівський -  57, 167, 307, 310, 345, 
389, 422, 428, 432, 448; сенецький -  203; 
сенчанський -  133, 135, 189; слабинсь- 
кий -  25, 284; см ілянський -  250; 
сосницький -  78, 138, 173, 190, 195, 322, 
447, 483, 484, 504; Д 3; срібрянський -  Д 
79; стародубівський -  246, 386, 406, 417, 
465, 482, 493; Д 37, Д 39; терехте-

мирівський -  491; топальський -  35, 257, 
280, 295, 314, 349, 403, 472; Д 81; черні
гівський -  24, 121/122, 343; чигирин- 
дібровський -  229; чорнуський -  501; 
ш аповалівський -  10, 125, 193; шептаків- 
ський -  68, 213, 254; Д 43; шиш ацький -  
105; яготинський -  182, 326;
яресківський -  294;

Сотні -  82; Бакланська -  408; Батурин- 
ська -  457; Білоуська -  370; Бобровицька
-  495; Борзенська -  140, 193, 457; 
Бубнівська -  497; Д 86; Вибельська -  413; 
Глухівська -  1, 91, 289, 356, 469, 476; 
Городницька -3 1 , 398; Зауровська -  406; 
Івангородська -  205; Іваницька -  241, 
433; Київська -  463; Киселівська -  461; 
Козелецька -  88, 132, 299; Д 67; Коно
топська -  467; Красноколядинська -  499/ 
500; Краснолюдиська -  433; Краснян- 
ська -  89, 101; Кролевецька -  176; 
Лукомська -  Д 20; Любецька -  332; Д 34, 
Д 58; Мглинська -  288, 398, 407, 409, 
423, 438; Менська -  185; Миргородська 
-7 1 ; Мошенська -4 5 1 ; Новгородська -  
200; Носівська -  259; Олишівська -  323, 
366, 377, 506; Переяславська -  344; 
Погар-ська -  36; Почепівська -  330, 380, 
400; Д 24; Прилуцька -  433, 437; Ройська
-  370, 458; Роменська -  436; Седнівська
-  57, 296, 462; Сенецька -  108; Сенчан- 
ська -  22; Синявська -  146; Сосницька -  
292, 447; Срібнянська -  194, 499/500; 
Стародубівська -  418, 425, 485, 494, 502; 
Топальська -  14, 349, 472, 502; Чигирин- 
Дібровська -  108, 192, 478; Чорнуська -  
501; Яготинська -  326; Яресківська -  
294;

Став -  1,55,70, 113, 136, 162, 265,339,348, 
363, 421, 433, 434, 487; Д 26, Д 29, Д 54, 
Д 57, Д 79 

С тан- 2 ,  41,67
Староста -  178; биловський -  166; вовчан- 

ський (вовчківський) -  375; дівовський -  
288; корибу гівський -  487 

Староство Блонське -  429 
Старшина- 3 ,  4, 6-9, 11-15, 17, 19-25,27,28, 

31, 33-37, 39, 41, 45, 48, 50, 53-55, 57-60, 
63, 64, 66-69, 71-73, 76, 81, 83, 85-87, 89, 
91,93,95, 100-103, 105, 106, 108, 110-112, 
114, 116, 121-124, 126, 128, 129, 132, 133, 
135, 136, 138, 139, 141, 142, 144, 146, 149-
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151, 153, 157-159, 162, 165, 167, 168, 170, 
175, 176, 180, 181-185, 187, 192, 194, 195, 
197, 200, 203, 210, 212, 214, 215, 217, 219, 
224, 225, 227, 229, 230, 232-236, 238, 241, 
242, 246, 247, 249, 252-254, 256-258, 260- 
263, 266-268, 270, 273, 275, 276, 278, 280, 
285, 286, 288, 290, 293, 294, 297, 298, 301- 
305, 307, 309-311, 315-317, 320, 322-324, 
326, 330-334, 337, 338, 341,342, 344, 345,
348, 351, 356, 365-367, 369, 371-374, 377, 
378, 386, 387, 389, 390, 392, 397-399, 401, 
402, 406, 407, 409, 412, 417-420, 435, 437, 
,439, 445, 456, 458, 460, 461,465, 466, 468- 
470, 474, 475, 485-487, 492, 493, 496, 501, 
502, 504-507; Д 83; генеральна -  1, 16, 85; 
городова- 1, 114, 125, 130, 134, 145, 151, 
201, 208, 253, 270, 282; глухівська -  15,47, 
49, 50, 131; київська -  84; козелецька -  88, 
299, 446; менська -  269, 327; новгород
ська -  359; степанівська -  318; старо- 
дубівська -  50;

Старшина полкова -  156, 206, 224, 269, 346, 
433, 435; Д 6; гадяцька -  273, 412; 
київська -  119, 127, 132, 143, 171, 178,
184, 191, 196, 205, 212, 227, 239, 243, 259, 
271, 287, 357, 439, 446, 450, 455, 495; 
лубенська -  108, 201, 210, 224, 229, 272, 
278, 302-304, 361,416, 436, 459, 470, 478, 
501; миргородська -  76, 105, 228, 231 - 
233, 294; ніжинська -  68, 89, 100, 101, 
108, 113, 149, 199, 205, 234, 235, 264, 265. 
271, 287, 318, 323, 336, 343, 358, 366, 368, 
369, 371, 374, 377, 384, 406, 441,476, 490, 
506; переяславська -  77, 123, 151, 163, 
164, 166, 182, 188, 196, 197, 219, 247, 301, 
319, 326, 331, 334, 338, 344, 348, 360, 405, 
421,451,491,497; полтавська -  117, 177, 
183, 315, 335, 340, 360, 387, 401,431, 442; 
прилуцька -  66, 89, 101, 114, 145, 202, 
230, 251, 374; стародубівська -  30, 79, 
107, 139, 157, 187, 209, 218, 236, 253, 264, 
267, 275, 280, 308, 314, 316, 330, 337. 341,
349, 350, 352. 353, 364, 380, 385, 386, 388, 
392, 396-400, 402-404, 406-408, 417, 418, 
423, 425, 438, 444, 445-453, 465. 466, 482, 
485, 486, 488/489, 492, 494. 498, 507; 
чернігівська -  74, 126, 130, 167, 169, 172,
185, 195, 221, 242, 264, 268, 270, 271,282- 
284, 287, 296, 297, 307, 309-311, 321, 332, 
333, 345, 351, 370, 373, 381, 389-391,413, 
422,424,428,430, 432,447, 448,458,460- 
462, 475, 483, 484, 499/500, 504

Статті коломацькі -  1 
Стадія -  264, 274; Д 30 
Степ -  367, 412, 433 
Стіг -  Д 4
Сторожі -  384; сторож полковий -  Д 30 
Стрільці -  1; Д 52
Суд -  1, 16; військовий Генеральний -  212, 

232/233, 255, 270, 323, 343, 380, 404, 427, 
462, 486, 498; гродський лубенський -  
451; духовний -  325; полковий -  232/233, 
412, 486; чернігівський -  298; цеховий -  
418

Суддя -  8, 10, 12, 16, 40, 42, 44, 56, 64, 65, 
75, 92, 139, 236, 325, 354/355, 429; вій
ськовий генеральний -  140; полковий -  
37, 45, 76, 88, 95, 133, 203, 237, 243; 
лубенський -  22, 121/122; миргородсь
кий -  294; полтавський -  102, 443; 
прилуцький -  241; стародубівський -  14, 
33, 107, 226, 354/355, 409, 411; 
чернігівський -  217

Супліка -  14, 17, 19, 24, 26, 27, 32, 34, 45, 
47, 68, 91, 393, 402, 408, 414, 419, 427, 
448, 473, 494; Д 15

Табір -  3-5, 84, 121/122, 148, 250, 270, 368, 
406, 407; Д 14

Талер -  427, 432, 452, 462, 477, 478; Д 14, 
Д 15, Д 20, Д 44, Д 81, Д 82 

Тестамент (духівниця, заповіт) -  303, 304, 
353, 380 

Ткацтво -  Д 9
Товариш бунчуковий -  60, 72, 100, 166, 219, 

276, 288, 303, 348, 359, 363, 398, 399,407, 
414, 423, 427, 466, 470, 482; військовий, 
знатний, полковий -  8, 10, 14, 16, 27, 32, 
33, 36, 42, 44, 45, 60, 75, 85, 103, 115, 123, 
124, 128, 129, 138, 146, 160, 169, 178, 191, 
193, 200, 210, 219, 221, 224, 228, 232-234, 
244, 250, 251, 253, 274, 282/283, 289, 294, 
296, 301, 309, 314, 315, 321,323, 330, 350- 
357, 363, 369, 370, 380, 389, 390, 392, 396- 
401,403,404, 406, 408, 413, 414, 421,425, 
434, 439, 441,442, 444,453, 455, 459,461, 
462, 466, 467, 470, 473, 492, 493, 499/500; 
Д 28

Торг -  Д 9 
Торгівля -  Д 9, Д 76 
Тракт -  Д 34 
Тютюн -  1
Тяглі -  Д 1, Д 4, Д 28, Д 30
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Угіддя -  11, 25, 31, 40, 54-56, 63, 64, 72, 77, 
85, 100, 104, 108, 111, 120, 132, 136, 138,
150, 151, 162, 181, 187, 199, 205, 206, 223, 
243, 262, 264, 273, 278, 287, 293, 308, 320, 
331, 338, 341, 344, 347-350, 353, 356, 367,
372, 373, 378, 386, 387, 390, 392,404, 406, 
407, 412,415,421,426,428, 429, 439, 445- 
447, 449, 453, 456,461,466, 475, 478, 487, 
493, 495-497, 501, 504; Д 29, Д 36, Д 37

Указ -  1, 3, 5, 40, 85, 89, 92, 93, 96, 101, 102, 
105, 108, 111, 130, 132, 133, 140, 148, 149,
151, 153, 156-158, 161, 167, 187, 199, 203, 
223, 225, 227, 240, 253, 275, 287,435, 453, 
503

Універсал Брюховецького Івана -  166;
Лизогуба Якова -  110 

Урочище -  6, 70, 90, 92, 116, 141, 142, 204- 
206, 260, 293, 347, 387, 409, 462, 466, 478, 
493; Д 41, Д 73, Д 78

Уряд -  4-6, 17, 29, 31, 92, 93, 99, 203, 244, 
300, 310, 311, 323, 325, 336, 338, 340, 349, 
352, 357, 372, 376, 377, 385, 389, 390, 392, 
400, 406, 407, 415, 419, 424, 426,438, 442, 
445-447, 501, 502; Д 13; гетьманський, 
рейменгарський -  5; глухівський -  285; 
лукомський -  Д 20; новгородський -  236; 
оржицький -  Д 20; осавульський -  465; 
полковий -  212, 460, 465, 470, 478, 495; 
Д 15, Д 29; стародубівський -  236; 
сотенний -  272, 448, 458, 462, 467, 472, 
483, 484, 490, 491, 506 

Услуга -  32, 33, 57, 151, 158, 160, 177, 203, 
210, 214, 217, 224, 225, 230, 232/233, 235, 
238, 241, 243, 245-247, 301-305, 309, 321 

Услуга (заслуга, послуга) військова -  25, 27, 
29, 36, 75, 76, 86, 88, 89, 105, 108, 109, 
123, 124, 128, 142, 167, 182, 228, 251,254, 
258, 284, 288, 298, 299, 314, 315, 318, 319, 
335, 345, 348, 350-352, 361, 364, 367, 370,
373, 386, 388, 389, 396-398, 400, 401,403, 
404, 406-412, 414, 415, 422, 424, 428, 433, 
434, 436-439, 443, 444, 447, 453, 455, 456, 
458-460, 465, 469, 470, 488-491, 497, 501, 
502

Фільварок -  13, 53, 412 
Фортеця Білоцерківська -  501, 502; Києво- 

Печерська -  485 
Фундація -  322, 349
Фундуш -  209, 278, 308, 388, 397, 398, 402, 

472, 482, 484

Фунт -  Д 9 
Фураж -  306

Хан кримський -  1, 148 
Харчі (корм) -  2, 81 
Хліб -  2
Хорунжий -  1, 29, 75, 400, 494; полковий -  

118, 137, 243, 314, 340, 386, 388, 417,429, 
442, 444; лубенський -  478; миргород
ський -  401, 505; стародубівський -  364, 
507

Храм св. Архистратига Михайла -  448 
Християни -  1, 148
Худоба -  3, 84, 123, 249, 250, 253, 263, 320, 

334, 363, 402, 427, 463, 487 
Хутір- 7 ,  16, 65, 126, 128, 137, 138, 144, 157, 

158, 162, 173, 200, 205, 209, 231, 235, 245, 
275, 287, 293, 303, 315, 350, 358, 359, 361, 
364, 372, 374, 386, 388, 406, 412, 433,444, 
453, 455, 458, 469, 485, 487, 494; Д 50, 
Д 67, Д 73

Церква -  20, 205, 237; Д 12, Д 37; Свято- 
покровська -  Д 54; Вознесенська в Пере
яславі -  325, 331; Петропавлівська -  227; 
св. Іоанна Предтечі Різдва в Стародубі -  
418; св. Миколая -  42; св. Спаса -  162; 
Спаса в Стародубі -  417; св. Трійці -  249; 
Успенська у Новгороді-Сіверському -  83; 
Успіння пресвятої Богородиці -  50 

Цехи -  263; Д 9; ковальський -  471; Д 37; 
кравецький -  385; Д 75; музичний -  418; 
різницький -  Д 76; ткацький -  Д 9 

Цехмістер -  328, 385, 470; Д 9, Д 37

Челядь -  1; Д 9 
Чернець -  358
Чернь -  4, 6-9, 11-15, 19-25, 27, 28, 31, 33- 

35, 37, 39, 41,45, 48, 50, 53-55, 57-60, 63, 
64, 66-69, 71-73, 76, 81, 83, 85-87, 89, 91, 
93, 95, 100-103, 105, 106, 108, 110-112, 
114, 116, 121-124, 126, 128, 129, 132, 133, 
135, 136, 138, 139, 141, 142, 144, 146, 149- 
151, 153, 157-159, 162, 165, 167, 168, 170, 
175, 176, 180-185, 187, 192, 194, 195, 197, 
200, 203, 210, 212, 214, 215, 217, 219, 224, 
225, 227, 229, 230, 232-236, 238, 241, 242, 
246, 247, 249, 252-254, 256-258, 260-263, 
266, 273, 275, 276, 278, 280, 285, 286, 290, 
293, 294, 297, 298, 301-305, 307, 309-311, 
315, 317, 320, 322-324, 326, 330-334, 337,
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338, 341, 344, 345, 348, 351, 356, 365-367, 
369, 371-374, 377, 378, 386, 387, 389, 390, 
392, 397-399, 401, 402, 404, 406-409, 412, 
417-419, 435, 437, 439, 445, 456, 458, 460, 
461, 465, 466, 468-470, 474, 475, 485-487, 
492, 493, 496, 501, 502, 504-507 

Чинш -  72; Д 4 
Чолобитна -  1

Шанець -  1 
Шапошники -  Д 75
Шарварок -  38, 66, 125, 176, 186, 193, 395

Шведи -  402, 429, 435, 444 
Шинок -  84, 140, 161, 222, 227, 239, 320, 463; 

Д 46
Школи -  385
Шлях -  346, 383; Д 73; Вереміївський -  478; 

Герцовський -  485; Камиш анський -  108; 
Коломійський -  Д 57; Лубенський -  108; 
Миргородський -  108; Пирятинський -  Д 
57; Поповський -  108; Стародубівський 
-  404; Старий -  Д 61 

Шмальцуг -  423

Ярмарки -  179, 205



Ім енний  п о к а ж ч и к

Абрамович Іван, полковник чернігівський -  
462

Август II, король польський -  429 
Авксентій Якимович, ігумен Прилуцького 

Густинського монастиря -  37, 216 
Адріан, архієпископ московський - 325 
Акилина Данилівна -  260 
Амфілохій, ігумен Полтавського Хресто- 

здвиженського монастиря -  5, 360; Д 4 
Анастасія, дочка гадяцького сотника -  420 
Ангельовський Марко, сотник красноколя- 

динський -  305, 363
Ангилина, ігуменя Київського Фролівського 

монастиря -  112
Андрій Андрійович, товариш значковий -  

Д 44
Андрій Яковлевич, сотник Лубенського 

полку -  1
Анна, черниця -  293 
Антипов Каленик, бурмистер -  326 
Антін Бенедиктович, прикажчик -  137 
Антін Корнович, отаман городовий 

почепівський -  226 
Антоній Радивиловський, ігумен -  1 
Антоній Тарасович -  279 
Антонович Василь, товариш військовий -  

125
Антонович Єфросинія -  124 
Антонович Йосип, цехмістер різницького 

цеху -  Д 76
Анциферов Тимофій, прапорщик -  266, 329 
Апостол Павло, полковник миргород

ський -7 1 , 115, 232, 294 
Армепп, митрополит київський -  227 
Асакай Іван -  244 
Афендик Григоріїв -  301

Бажевич Петро, підканцелярист полковий -  
507

Байдак Адам, сотник почепівський -  1 
Бакуринський Клим, товариш значковий -  

Д 56
Бакуринський Яків, товариш значковий -  

Д 56
Барановський Іван, товариш військовий -  

Д 64
Барановський Стефан, суддя полковий 

київський -  88, 243 
Барановський Яків, осавул полковий 

київський -  118
Баратов Степан, поручик -  204 
Безбородько Семен, обозний полковий -  95 
Безпальчий, власник млина -  126 
Бенедиктович Антін, прикажчик

А. Туровської -  Д 14, Д 32, Д 36, Д 38,
Д 55, Д 70, Д 71, Д 77 

Брезький Левон Тимофійович, член 
кравецького братства -  Д 75 

Берло Іван, сотник воронківський,
полковник наказний переяславський -  
301; Д 86

Бикович Іван, війт київський -  17, 18, 127 
Бикович Ян Демидович, війт київський -  223 
Билевич Іван, товариш бунчуковий -  1 
Біларевський Яків -  409 
Білецький Іосиф, ігумен -  327 
Біличенко Гаврило, товариш значний -  Д 53 
Біличенко Леон, товариш значний -  Д 53 
Білозерський Іван, дозорця маєтків 

військових -  468
Білоцерківець Семен, товариш піхотного 

полку Максимова -  274 
Бобир Василь -  474 
Богданенко Андрій -  126 
Богдановський Григорій, канцелярист -  1 
Бодацький Веніямин, ігумен Гадяцького 

Красногірського монастиря -  44, 211 
Бойків -  304
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Болбот Данило, канцелярист -  467 
Болдаківська Апастасія -  157, 298 
Болдаківський Андрій -  157 
Болдаківський Григорій, канцелярист-  

155, 157
Болоховичова Тетяна -  238 
Волховський Стефан, священик 

ніжинський -  366
Борзаківський Василь, кол. протопоп 

глухівський -  13, 249 
Борковська Марія -  345, 430, 452, 462 
Борковський Василь, обозний генеральний -  

1, 31, 217, 307, 345, 430 
Борозна Агафія -  Д 21 
Борозна Йосип, товариш полку 

Стародубівського -  353 
Борозна Киріяк -  353 
Борозна Лаврентій -  267 
Борозна Маркіян -  353 
Борозна Мартин -  353 
Борозна Михайло -  353; Д 21 
Борозна Юрій -  353 
Борозни, пани -  109, 257 
Борохович Максим -  238 
Борохович Михайло, полковник 

гадяцький -  1, 238, 412 
Борохович Олена, удова гадяцького 

полковника -  410, 412, 464 
Борсук Зиновій, обозний полковий -  88, 243 
Борсук Іван, сотник полковий 

ніжинський -  441 
Борсук Леонід -  446 
Борсук Марія -  446 
Борсук Марко, товариш значковий 

Ніжинського полку -  45 
Борсук Петро, сотник козелецький,

полковник наказний київський -  376, 446 
Борсук Стефан -  446 
Борсук Яків -  446 
Борятинський Данило Офанасович, 

окольничий -  1
Бочковський Прокофій, ієромонах -  180 
Боярський Іван, товариш значковий -  442 
Брилевич Сильвестр -  171 
Брюховецький Іван, гетьман -  1, 166, 417 
Бубличенко Олексій -  126 
Бузневич Лазар, ієромонах -  Д 4 
Булавка Михайло, отман городовий 

чернігівський -  110 
Булашевич Владислав, товариш 

військовий -  350 
Булашевич Володимир, товариш 

військовий -  330

Булашевич Григорій, товариш 
значковий -  400

Булашевич Іван, товариш значний -  400;
Д 24

Булашевич Олексій, отаман городовий 
почепівський -  Д 24

Булашевич Яків, товариш значний -  400 
Бунний Давид, отаман голинський -  Д 72 
Бупний Феодосій, козак -  Д 72 
Бутенко Стефан, осавул полковий 

чернігівський -  462 
Бутин Михайло, вахмістр -  348 
Бутович Артамон, протопоп гадяцький -  

56, 273
Бутович Данило -  234 
Бутович Марія -  273 
Бутримович Петро, осавул полковий 

київський -  357
Буцький Григорій, син полтавського 

полкового судді -  335 
Буцький Матвій, син полтавського 

полкового судді -  335 
Буцький Петро, суддя полковий 

полтавський -  102, 335

Вакула (Вакуленко) Семен, сотник 
пирятинський -  272, 459; Д 63 

Варвара, економка Полтавського 
Покровського монастиря -  505 

Варлаам, ігумен Домницького Різдвяно- 
Богородицького монастиря -  308, 311 

Варлаам Стреловський, намісник -  1 
Варлаам Стриховський, ігумен Київського 

Михайлівського Видубицького 
монастиря -  474

Варлаам Ясинський, митрополит
київський -  1, 150, 170, 174, 175, 181, 
188, 205, 227, 237, 248, 285, 324, 325, 
331, 344, 382, 426

Василиха Параска Чернишівна -  403 
Василів Олексій, квартирмейстер 

ротний -  334
Василів Офанасій, квартирмейстер 

ротний -  338
Василь, товариш військовий -  277; Д 40 
Василь Максимович -  144 
Василь Момонович -  404 
Василь Опанасович -  200 
Василь Стефанович, суддя полковий -  22, 

23, 121/122, 133, 203 
Василь Федорович, міщанин -  Д 51 
Васильєв Опанас -  479, 480
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Василіївський Федір, писар -  1 
Василь Кирилович, сотник 

опішнянський -  1 
Васютинський Андрій, війт 

ніжинський -  263
Васьковський Феодосій, ігумен Київського 

Межигірського монастиря -  65, 111 
Ващенко Данило -  176 
Ващинін Іван, корнет -  396 
Ващинський Григорій, вахмістр -  Д 7 
Ващинський Іван, ротмістр, вахмістр, 

корнет -  42, 213, 352, 359, 386, 409,
414. 485; Д 54

Великосович Яків, товариш військовий -  
380; Д 22

Величківський Василь, отець, намісник 
борзенський -  265

Величківський Гавриїл, ігумен Гадяцького 
Красногірського монастиря -  211 

Веніамін, підполковник -  485 
Вербицький Андрій -  278 
Виговський Дорофій -  223 
Висоцький Семен, товариш Заурівської 

сотні -  406
Віктор Федорович, отець -  278 
Вілчинський -  6
Владислав IV, король польський -  205 
Власенко Іван, житель с. Кропивни -  502 
Война Федір, канцелярист -  439 
Войпаровський Андрій -  450 
Войцехович Федір, товариш Седнівської 

сотні -  296
Володковський Дмитро, старший 

канцелярист -  426 
Волосянка Яків, сусід -  Д 30 
Волчановський Степан, писар -  348 
Вольський Гнат, сотник почспівський -  Д 42 
Вольський Федір, полковник 

київський -  495
Войцеховичова Катерина, удова -  310 
Войця, осавул 1-й генеральний -  1 
Волостковська Катерина, дружина 

київського війта -  293 
Воронченко Ілько, хорунжий Гадяцького 

полку -  1
Ворсоніфій Гуторович, ієромонах -  496 
Вреблевський Данило -  504 
Вуяхевич Мелегій, архімандрит Київської- 

Печерської лаври -  195 
Вуяхевич Михайло, суддя військовий 

генеральний -  1, 140

Гаврило -  506
Гаврило, зять священика -  377 
Гаврилович Тарас, сотник погарський -  1 
Галенський Давид, отаман -  Д 72 
Галинський Яків, канцелярист -  451 
Гамалія Андрій, осавул генеральний -  1 
Гамалія Григорій, полковник лубенський -  

1, 135, 250
Гамалія Михайло, товариш значний, осавул 

генеральний -  210, 224, 501 
Гедеон, митрополит київський -  1 
Гедеон Іоанович, городничий 

радичсвський -  347 
Гедеон Одорський, архімандрит 

Батуринського Крупицького 
Микільського монастиря -  186,
487, 496

Герман, намісник катедральний, ієромонах -  
334, 338

Гладкий Семен, козак -  505
Гладченко Гнат -  166
Глуховець Дмитро, обозний генеральний -  1
Гнат Михієвич -  126
Говоров Іван, підканцелярист -  284; Д 60
Говоруха, посполитий -  Д 30
Годуненко Степан, власник млина -  369
Голіцин Василь Васильович, князь - 1 . 3
Головко Василь, козак Почепівської сотні -

Д 33
Головченко Йов -  122 
Головченко Яким, товариш значковий 

військовий -  138
Голод Михайло, товариш Козелецької 

сотні -  Д 67 
Голод Яків, пан -  Д 67 
Голомбійовський Стефан, товариш 

значний -  425 
Голуб Павло - 7 
Горіздра Григорій -  329 
Горленко Андрій, син полковника 

прилуцького -  437
Горленко Гапон, отаман азарівський -  Д 18 
Горленко Дмитро, полковник прилуцький -  

145. 346, 367,433, 437, 499/500; Д 31, Д 88 
Горленко Дмитро, син прилуцького 

полковника -  66
Горленко Єфросинія, дружина покійного 

прилуцького полковника -  12, 114 
Горленко Кость, козак Другої полкової 

сотні стародубівської -  Д 18 
Горленко Лазар, полковник прилуцький -  

12, 66, 114, 433
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Горленко Стефан -  114 
Грабарченко Ісай, козак -  Д 49 
Грабарченко Симон, козак -  Д 49 
Гречаний Стефан, товариш знатний 

військовий -  85
Гречка Йосип, війт воронізький -  342 
Григорій -  106
Григорій, священик -  172: 268 
Григорій Карпович, товариш значний

військовий, полковник київський -  184, 
212, 357

Григорій Семенович, сотник 
мглинський -  1 

Григорович Петро -  268 
Гриневич Петро, дозорця переяславських 

маетностей -  405 
Гриценко Ілля, сотник наказний 

гоголівський -  1
Грицько, кол. полковник чернігівський -  19 
Гришков Пилип -  405 
Гром Корній, канцелярист полковий 

стародубівський -  Д 69; Д 74 
Громика Василь, товариш знатний 

військовий -  250 
Громика Григорій, сотник 

смілянський -  250 
Громико (Громако) Василь, сотник 

смілянський -  1
Громов Корній, канцелярист полковий -  

107,417
Грудяка Кіндрат, согник глухівський -  1, 

116
Губчиць Михайло, товариш 

бунчуковий -  399
Гудковський Василь, прикажчик -  398;

Д 19, Д 61
Гудович Павло, пан -  9 
Гуменський Василь -  223 
Гуревич Іван, дворянин думний -  1 
Гуринович Габріель -  126 
Гурман Дмитро, пан -  69 
Гутор Іван, осавул наказний полковий 

київський -  1

Ґаєвський Григорій, писар судовий -  
456, 468, 492

Давиденко, житель села Валки -  37 
Давиденко Грицько, товариш знатний -  462 
Давидович Калінин, товариш 

значковий -  301
Давидович Семен, канцелярист сотенний 

березинський -  270; Д 2

Даниленко Клим, мельник -  259 
Даниленко Мартин, мельник -  318 
Даниленко Потап, мельник -  259 
Даниленков Ілля -  Д 45 
Даниленков Потап -  Д 45 
Данило -  205
Данило Минович, намісник менський, 

пресвітер храму св. Архистратига 
Михайла -  448 

Данило Федорович -  185 
Данилович Іван -  462 
Данченко Іван, товариш бунчуковий -  466 
Данченко Пилип, товариш знатний, 

хорунжий Стародубівського полку -  
466, 494

Данченко Федір, хорунжий
Стародубівського полку -  400 

Дациха (Яциха) -  158, 202, 223, 230 
Двиновський Григорій, ктитор церкви 

св. Іоанна Предтечі Різдва -  418 
Дворецький Василь, полковник 

київський -  426 
Дворецький Іван, суддя -  426 
Дейко Іван -  399
Демент’єв Парфен, товариш значковий -  

Д 9, Д 37
Дем’ян Іванович, священик -  198 
Денис -  333
Денисенко Ярема, житель Полтавського 

полку -  387
Денисович Омелян, військовий товариш 

сосницький -  19 
Дерев’янко Ісаак, обозний 

стародубівський -  1, 92 
Деркач Антін, возний -  497 
Деркач Денис, сотник бубнівський -  497 
Деруженки, козаки -  279 
Дименко Федір, козак -  Д 35 
Дименок Тишко, житель світолівський -  

Д 35
Димитрій Савич, ігумен, архімандрит -  61, 

271, 287, 378
Діаківський Федір, товариш бунчуковий -  

Д 50
Дітченко, козак -  Д 72 
Дмитро Василів, писар -  232 
Довидович Гнат, управитель -  401 
Долгоруков Володимир Дмитрович, боярин 

ближній -  1
Домонтович Іван, кол. суддя 

генеральний -  25 
Домонтович Леонтій -  173
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Домонтович Павло -  25 
Домонтович Федір, сотник седнівський -  428 
Дорошенко -  483 
Дорошенко Василь, сотник 

волинський -  165 
Драган Федір, тесть сотника

терехтемирівського Іскри -  491 
Дроздевич Василь Пилипович -  173 
Дублянський Федір, товариш 

бунчуковий -  72 
Думитрашко Павло -  421 
Думитрашко (Дмитрашко)-Райча -  1, 164, 

208, 293, 421
Думитрашкова Анастасія Максимівна -  171 
Думитрашкова Анна -  421 
Дунів Яків, товариш військовий -  115, 294 
Дядковський -  404

Євтух -  277
Єгипець Карпо, лавник ратуші 

стародубівської -  417 
Єлисей, ієромонах Золотоніського 

Красногірського монастиря -  80 
Єллінський Йосип, сотник 

стародубівський -  493 
Єллінський Іван, товариш значковий -  493 
Єллінський Матвій, син значкового 

товариш а -  493 
Єсимонтовський Іван, товариш 

бунчуковий -  444; Д 61 
Єсимонтовський Іван, товариш військовий -  

396, 398, 444; Д 61 
Єсимонтовський Олексій, товариш 

значковий -  396, 398, 444; Д 61 
Єсимонтовський Офанасій, обозний

полковий стародубівський -  14, 33, 79, 
226, 245,396, 398, 444; Д 61 

Єфрем Шацький, ігумен Полтавського 
монастиря -  360, 387

Жафтар Андрій -  238 
Жданович Антін, полковник 

київський -  357
Жданович Яків, ігумен Прилуцького 

Густинського монастиря -  374 
Ждановський, отаман -  Д ЗО 
Женятович -  484 
Жеребецький Гаврило, товариш 

бунчуковий -  1 
Жиленко Ілля -  132
Житков Федір, каптенармус -  137, 444; 

Д 14, Д 21, Д 32, Д 36, Д 38, Д 55, Д 68, 
Д 70, Д 71

Жуківна Олександра, ігуменя 
Великобудиського Паненського 
жіночого монастиря -  59 

Жуковський Михайло Прокопович, сотник 
глинський -  1

Жум Іван, товариш ткацького ремесла -
Д 9

Журавка Л ук’ян, сотник новгородський, 
полковник стародубівський -  Д 68, Д 73, 
Д 87

Журавка Стефан, канцелярист полковий 
стародубівський -  330, 350, 468 

Журавка Тимофій Олексійович, полковник 
стародубівський -  1; Д 5, Д 7, Д 9, Д 11, 
Д 13, Д 74

Журахівський Яків -  223, 426 
Журман Дмитро, товариш знатний, обозний 

Стародубівського полку -  73 
Жученко Федір, полковник полтавський -  

1; Д 4

Забіла Василь Петрович, хорунжий 
генеральний -  1 

Забіла Іван -  234
Забіла Степан, полковник ніжинський -  1, 

113, 235, 255; Д 8
Заборовський Іван Тимофійович, сотник 

роменський -  1 
Завадовський Федір, товариш 

бунчуковий -  60
Завадовський Яків, осавул, суддя полковий, 

полковник наказний стародубівський -  
409, 411; Д 69

Завуйко Василь, священик, намісник 
іркліївський -  319 

Завуйко Михайло, священик -  319 
Закревський Антін, канцелярист 

полковий -  466
Зарецький Офанасій, протопоп иовгород- 

сіверський -  236
Зарудний Григорій, суддя полковий 

миргородський -  58, 76, 115, 294 
Захарій, священик -  Д 79 
Захарій Корнилович, ігумен Київського 

Михайлівського Золотоверхого 
монастиря, єпископ переяславський -  
293, 325, 331,338, 344, 478 

Заруцький, священик -  Д 73 
Збитинський Андрій, товариш 

Стародубівського полку -  507 
Звегіицев Іван, вахмістр -  482 
Звір Герасим, бурмистер -  460
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Зеленський Дмитро, полковник 
лубенський -  478; Д 63 

Зеленський Іван, сотник зіньківський -  1 
Зінович Андрій, товариш Стародубівського 

полку -  253, 359 
Зінович Григорій, товариш 

бунчуковий -  359
Зінченко Офанасій, товариш значковий 

Топальської сотні -  354, 355 
Зінько -  333
Змієв Венедиктов Андрійович, окольничий 

ближній -  1
Зноїн, житель седнівський -  422 
Знуйко Роман -  462 
Золовченко Пилип, полковник 

переяславський -  Д 10 
Зубрицький Андрій, товариш значковий -  

Д 68

Іван, товариш військовий -  203, 205; Д 40 
Іван, сусід -  Д ЗО
Іван Іванович, товариш військовий -  401 
Іван Михайлович, товариш значковий 

Стародубівського полку -  350, 399 
Іван Омелянович, священик -  427 
Іван Павлович, канцелярист -  152 
Іван Юрійович -  200, 255 
Іваненко Михайло, пан -  Д 10 
Іванов Гаврило -  115 
Іванов Григорій -  16 
Іванович Захарій -  7 
Іванович Самійло кол. суддя полковий 

стародубівський -  107; Д 69 
Іволга Микита, козак -  502 
Івченко Іван Ясимонтовський, товариш 

Мглинської сотні -  Д 21 
Ігнатій Горбачевський, ігумен Лубенського 

Мгарського монастиря -  231 
Ігнатович Яків, товариш значний 

військовий -  Д 47 
Ігрек Нестор -  339 
Ієрема Єрусалим -  141 
Ілля, ієромонах Успенського катедрального 

монастиря -  187
Ілляшенко Степан, хорунжий полковий -  95 
Ілляшенко Ярема, сотник чигиринський 

(чигирин-дібровський) -  229 
Ілюшснко Максим кол. полковник 

лубенський -  277 
Іннокентій, ігумен Київського

Кирилівського монастиря -  1, 197

Інокентій Поповський, ректор і ігумен 
Київського Братського монастиря -  426 

Інокентій Щирський, отець -  390 
Іоан, житель орловський -  141 
Іоан, ієромонах, ігумен Кам’янського 

монастиря -  50, 341 
Іоан. священик -  293 
Іоан Василевич, писар полковий 

прилуцький -  Д 79
Іоан Величковський, пресвітер Успенської 

церкви в Полтаві -  340 
Іоан Максимович, архієпископ чернігівський 

і новгородський -  242, 332, 449 
Іоан Пригара, священик с. Потоків -  337;

Д 39
Іоаникій Сенютович, намісник Київської 

Софійської митрополичої катедри -  
483, 484

Іоасаф, ієромонах Прилуцького 
Густинського монастиря -  374 

Іоасаф Кроковський, архімандрит Києво- 
Печерської Лаври, Микільського 
Пустинного Братського монастиря, 
ректор колегії -  1, 104, 205, 206, 223, 
279, 358

Іоасафат. ієромонах -  1 
Іон, ігумен Кам’янського Успенського 

монастиря -  187, 216, 220 
Іон Олховський, ігумен Кам’янського 

монастиря -  449
Іосиф Григорович, ігумен Золотоніського 

монастиря -  63, 80, 97 
Іосиф Товстушич, ігумен Прилуцького 

Густинського монастиря -  374 
Іпатій Горбачевський, ігумен Лубенського 

Мгарського монастиря -  53, 117, 278 
Ірадіон, намісник Київського

Межигірського монастиря -  111 
Ірина, княгиня -  293 
Ірина, теща воронківського сотника -  301 
Ірина Марківна, дружина товариш а бунчу

кового Стефана Миклашевського -  288 
Ісаак, бурмистер стародубівський -  406 
Ісаак Васинкевич, архімандрит Чернігів

ського Єлецького монастиря -  475 
Ісаєнко Єфим, сотник ковалівський -  1 
Ісакаї Іван, дозорець -  Д 51 
Іскра Євдокія -  491
Іскра Клим, сотник терехтемирівський -  491 
Іцков Григорій, канцелярист полковий -  

187, 213, 244, 337, 352, 409, 493; Д 33, 
Д 35, Д 39, Д47, Д51, Д 54
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Калга, султан -  148
Каленикович Никифір, обозний полковий 

чернігівський -  103 
Каліст. ігумен -  153, 349 
Калісфена Милославська, ігуменя -  

112, 196
Кангонка Василь, житель галенський -  Д 72 
Кандиба Андрій, товариш військовий -  266 
Кандиба Федір, сотник конотопський, 

обозний Ніжинського полку -  89, 329 
Канівець Іван -  22, 159, 252 
Канієвський Іван, канцелярист -  340,

401, 505
Каранда Сава, кол. полковник -  Д 2 
Карл XII, король Швеції -  2 
Карлицький Степан, писар полковий -  95 
Карпика Семен, товариш глухівський -  1 
Карпович Гнат, товариш бунчуковий -  1 
Карпович Григорій, товариш значний 

військовий -  300
Карпович Федір, товариш бунчуковий -  1 
Касяненко Семен, житель хут.

Переводського -  374 
Кашпор, мельник -  11 
Кгалятовський Іоаникій -  55, 207 
Кголембецький Іван -  57 
Кгрельбецький Микола, обозний -  357, 462 
Кгуджул Дем’ян, товариш Полтавського 

полку -  387 
Кирило, сусід -  Д 30 
Кирило Давидович -  448 
Кисилсвич Дмитро, козак Чернігівської 

сотні -  Д 19, Д 61 
Киселевич Петро, козак -  Д 61 
Кирило Филимонович, чернець Києво- 

Печерської Лаври -  358 
Кирило Якович -  380
Кирилова, дружина гадяцького сотника -  

420
Киселевич Дмитро -  398 
Киселевич Павло, священик -  Д 54 
Киселевич Петро, козак Чернігівського 

полку -  398
Кіндрат, ієромонах Києво-Межигірського 

монастиря -  134
Клим, житель старосанжарівський -  387 
Климкевич Сильвестр, ігумен

Глухівського Петропавлівського 
монастиря -  39, 62, 199 

Климов Л ук’ян, каптенармус -  130, 242, 
282, 283

Климович Василь, сотник наказний 
моровський -  1 

Княгиницький Іван -  146 
Ковальчук, запорожець -  148 
Кожухівський Григорій, полковник -  156, 

314, 403
Козиненков Мірко, хорунжий полковий 

миргородський -  340, 401, 442, 443, 505 
Козловський Єлисей, канцелярист -  478 
Козловський Каліст, ігумен Ніжинського 

монастиря -  69 
Колачевський Федір, сотник 

топальський -  1 
Колецький Семен, товариш

Стародубівського полку -  408 
Коломієць Василь, сусід -  Д 30 
Коломієць Ілько -  302 
Колчевський Данило, товариш 

значний -  397
Колчевський Федір, сотник топальський -  

35, 397
Комарівський -  298 
Коморний Стефан -  329 
Кондратович Пафнутій, ігумен 

Макошипського Миколаївського 
монастиря -  54

Косевичівна Трофимія, ігуменя жіночого 
монастиря Батуринського 
Новомлинського -  100 

Концинський Михайло, староста -  178 
Коншиць Роман, канцелярист -  302 
Коранд Хома -  270 
Корицький Яків, обозний -  1 
Корнило, отець -  476
Корнієвич Яків, писар полковий -  22, 23, 

122, 133
Корнієнко Гапон -  126 
Корнієнко Дем’ян -  126 
Корноух Андрій -  316 
Корноух Дем’ян, мельник -  316 
Коробовський Федосій (Федір), лавник 

магістрату стародубівського -  418; Д 9, 
Д 37, Д 76

Коровка Григорій, полковник 
стародубівський -  Д 12, Д 16 

Коровченко Гнат -  404 
Король Федір, товариш Кролевецької 

сотні -  1
Короткий Данило, канцелярист Стародубів- 

ської полкової канцелярії -  400 
Коротков Пилип, товариш полковий 

чернігівський -  126
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Косач Петро, писар полковий -  72 
Костенецький Григорій, товариш

військовий, сотник конопський -  467 
Костинич Олексій, товариш 

Стародубівського полку -  32 
Костогризов Федір, корнет -  151 
Кость, житель - 37
Кость Степанович, вітчим Іоана Левицького, 

сотник піхотний -  Д 74 
Котляр Сидір, житель коропський -  471 
Кохловський Павло, дворянин -  487 
Кочубей Василь, писар генеральний 

військовий -  1
Кочубей Семен, обозний генеральний -  401 
Кравченко (Кратченко) Федір, сотник 

лохвицький -  1
Красовський, власник млина -  74 
Крейницький Йосиф, ігумен обителі 

св. Миколая в Красногірську -  44 
Криштоф -  310
Криштофова Фридрикевичова Катерина, 

удова -  432
Кроткевич Григорій, писар полковий 

стародубівський -  1 
Крувський Юсько, сотник 

комиш анський -  1
Крутглимів, підполковник -  Д 9, Д 37, Д 76 
Крутчинов Веніамін, полковник -  187 
Ксиєнко Андрій, осавул -  1 
Кудровський Василь, мельник -  16 
Кузьмович, полковник -  156 
Кукамева Марія, удова -  340 
Кулябко Іван -  Д 50 
Кун’єцький Теофіл, ієродиякон -  173 
Купчинський Пилип -  124 
Куриленко Федір, козак Мглипської сотні -  

Д 81
Куриленок Федось, козак -  423 
Курилівська Тетяна, удова, козачка 

Почепа -  Д 22 
Курочка Іван -  269

Лаврентій, священик -  99 
Лавринович Павло -  Д 83 
Лавринович Прокіп, священик -  Д 83 
Лавров Іван, вахмістр -  Д 18. Д 85 
Лавров Іван, корнет -  36. 288, 423; Д 16, 

Д 66, Д 81
Лазар Баранович, єпископ чернігівський -  1, 

113
Лазар Будкевич, ігумен Полтавського 

Хрестоздвиженського монастиря -  5

Лазарева Єфросинія, удова кол. прилуць
кого полковника Горленка -  145 

Лазаревич Іосиф, протоірей 
воронізький -  82

Лазаренко Роман, сотник воронізький -  394 
Лапіка Корній, житель острицький -  357 
Лапіка Стефан -  357 
Лаптиха Настя -  462 
Ларіон, кол. сотник шептаківський -  254 
Ларіон Тимофійович, товариш 

Шептаківської сотні -  Д 15 
Ласко Тимофійович, сотник 

шептаківський -  1 
Ласко, староста димерський -  503 
Лахненко Василь, сотник 

2-й роменський -  1
Лахович Матвій, суддя полковий -  76 
Лашкевич Максим, вахмістр -  Д 85 
Лашкевич Офанасій, чиновник

Малоросійської колегії -  337; Д 39 
Лебедиха, удова -  88, 299 
Левенець Іван, сотник, полковник 

полтавський -  177, 415, 443, 505 
Левенець Прокіп, обозний полковий, 

полковник полтавський -  1,4, 177 
Левоп Федорович, житель с. Запілля -  502 
Левченко Іван, канцелярист полковий 

ніжинський -  358; Д 50 
Ленковський Федір, підканцелярист -  268 
Леонтієв Йосип, товариш Миргородського 

полку -  71
Леонтієв Михайло, обиватель -  49 
Лсонтій Васильович, сотник сенчанський -  

133, 203
Лизогуб Андрій, товариш військовий -  477 
Лизогуб Єфим, товариш бунчуковий вій

ськовий, полковник чернігівсїкий -  155, 
156, 351, 373, 413; Д 52, Д 56, Д 58, Д 60 

Лизогуб Йосип -  Д 86 
Лизогуб Яків, товариш бунчуковий,

полковник чернігівський -  1, 110, 166, 
221, 309, 348, 351, 373, 389, 413, 462;
Д 1-Д З, Д 6, Д 25, Д 28, Д 34, Д 40,
Д 48, Д 49, Д 58, Д 86 

Лисенко Іван, товариш знатний військовий, 
полковник переяславський -  148; Д 26 

Лисиця Іван, товариш знатний 
військовий -  1

Лисовець Федір, козак -  487
Лисовський Онисим -  456
Литвин Тиміш, житель полтавський -  387
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Лишкевич Офанасій, канцелярист 
Малоросійської колегії -  Д 39 

Лісницька -  232 
Лісницький Григорій -  105 
Лісницький Данило, товариш значний 

військовий -  8, 105, 228, 232 
Лісницький Дем’ян -  232 
Лісницький Іван, товариш військовий -  228 
Лобацький Микола, священик -  Д 12 
Логвиненко, сотник коропський -  471 
Ломиковський Іван, товариш значний 

військовий, осавул військовий 
генеральний -  1, 16, 254, 447, 502; Д 43 

Лопата Федір, війт чернігівський -  460 
Лукашевич Захарій, товариш знатний 

Полтавського полку -  315 
Лукашенко Іван -  304 
Лукомський Стефан -  420 
Лук’ян Захаревич, пресвітер -  Д 54 
Лук’янов Олексій, канцелярист -  482 
Лук’яненко Миско -  121/122 
Лунякович Петро, хорунжий полковий 

лубенський -  478 
Лутай Василь -  302 
Лутайчин, житель с. Короваївці -  Д 57 
Луценков Андрій, секретар -  426 
Ляшко Іван, обиватель -  37

Мазепа Магдалина-Марія, ігуменя 
Київського Печерського жіночого 
монастиря -  48, 67, 77, 93, 149, 196 

Мазуренко Федір, рудник вепринський -  406 
Макаревич Филон, священик -  322 
Маковський Д ем ’ян, син сотника 

кролевецького -  490 
Маковський Іван, сотник 

кролевецький -  490 
Маковський Павло, син сотника 

кролевецького -  490 
Маковський Яків, син сотника 

кролевецького -  490 
Максим -  144 
Максим Лейба -  332 
Максим Софонович -  131 
Максимович Ангін, товариш 

бунчуковий -  276 
Максимович Василь -  163 
Максимович Дмитро -  144 
Максимович Іван, син померлого товариш а 

бунчукового -  276
Максимович Іван, сотник бубнівський -  163

Максимович Михайло, товариш 
бунчуковий -  276

Максимович Петро, сотник наказний 
остерський -  1

Максимович Тимофій, осадчий 
дем’янський -  Д 62, Д 72 

Малахив Фоминич, бурмистер 
стародубівський -  402 

Малюга Федір, сотник івангородський -  261 
Манківський Карпо, сотник 

шептаківський -  213 
Манківський Михайло, канцелярист -  1 
Манківський Петро, сотник 

шептаківський -  213 
Мануїл Флоровський, священик -  293 
Мануйлович Іван, осавул військовий 

генеральний -  420 
Марія Іванівна -  419 
Марко -  164
Марко Лавришевич, отець Києво-Печерської 

Лаври -  347 
Марко Тарасович -  371 
Марко Тимофійович, сотник 

шептаківський -  1 
Маршевський Борис -  249 
Мартинович Йосип -  330 
Мартин Юрійович -  109 
Мартинович Костянтин, товариш значний 

Стародубівського полку -  27 
Мартинович Костянтин, отаман 

городовий -  Д 29
Марушевський Роман, прикажчик -  423 
Мархаленко Михайло, товариш значковий 

стародубівський -  75; Д 7; Д 69 
Матвій Петрович, війт воронізький -  342 
Маценко Іван, полковник прилуцький -  Д 79 
Маценко Остап, товариш Прилуцького 

полку -  251
Медведицький Іоан, священик -  Д 74 
Мелетій Охридонський -  237 
Мелетій Трохимович, ігумен Глухівського 

Петропавлівського монастиря -  285, 362, 
454, 476, 477, 481

Мелетія Кавецька, ігуменя Чернігівського 
Святопятницького жіночого 
монастиря -  282/283, 297 

Мелешкович Семен -  293 
Мелещенко Яків, сотник

новосанжарівський -  26, 442 
Мелещенкова Анна -  442 
Мельник Григорій, житель 

с. Пустовойтівки -  277
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Мельников Данило, помічник 
протоколіста -  426 

Меркурій, ієромонах -  478 
Мещерський Борис Єфимович, 

стольник -  1
Микита Потапович, бурмистер -  417 
Микитенко Іван, сусід -  Д ЗО 
Микитенко Федір, сотник накзаний 

бобровицький -  1 
Миклашевська -  476 
Миклашевський Іван, товариш 

бунчуковий -  407
Миклашевський Михайло, полковник 

стародубівський -  6, 70, 86, 142, 215, 
246, 254, 288, 349, 364, 388, 392, 400, 
406-408, 434, 453, 456, 465, 485; Д 14,
Д 15, Д 17-Д 19, Д 21-Д 24, Д 27, Д 29, 
Д 32, Д 36-Д 39, Д 41, Д 44, Д 47, Д 51, 
Д 53-Д 55; Д 59, Д 61, Д 62, Д 64-Д 66, 
Д 69-Д 78, Д 81-Д 85 

Миклашевський Павло, пан -  107; Д 69 
Миклашевський Семен, прапорщик -  

142, 406
Миклашевський Стефан, товариш 

бунчуковий -  6
Миклашевський Федір, полковник -  456 
Микола, житель куковський -  360 
Миранівський Іван, прикажчик -  142, 406 
Мирович Іван, полковник переяславський -  

22, 159, 252
Миронович Хома, значковий товариш -  Д 17 
Михайло, суддя -  1 
Михайло, староста євминський і 

вовчківський -  375 
Михайло Гриневич, єпископ 

переяславський -  405 
Михайло Григорович, житель 

полтавський -  387 
Михайло Омелянович, полковник 

білоцерківський -  Д 80 
Михайло Якович -  141 
Михайло, пан -  154/155 
Михайлов Трохим, писар Миргородської 

сотні -  71
Михайлович Іван, товариш значний -  330 
Михайловський Андрій, товариш 

бунчуковий -  1
Михаїл Лежайський, архімандрит 

новгородський -  292
Михаленко Іван, товариш значковий -  75 
Мишка, власник млина -  223 
Мищенко Федір, сотник лютенський -  1

Млинський Антін -  119 
Многогрішний (Ігнатович) Дем’ян, 

гетьман -  292
Мовчан Федір, полковник стародубівський -  

34
Мовчаниха (Мовчанова) Марія Гаврилівна, 

удова полковника стародубівського -  34 
Могила Петро, митрополит київський -  205 
Могилянка Раїна -  278 
Мойсеєв Степан, товариш військовий -  Д 27 
Мокієвський -  94
Мокієвський Костянтин, полковник 

київський -  Д 45 
Мокієвський Офанасій, товариш 

Срібнянської сотні -  194 
Мокрієвич, товариш значний військовий -  

298
Мокрієвич Дем’ян, товариш знатний 

військовий -  462
Мокрієвич Самійло, товариш знатний 

військовий -  462 
Мокриєвичева Єфросинія -  462 
Молявка Іван, товариш значний військовий 

Чернігівського полку -  351; Д 34; Д 58 
Морзенко Василь, осавул полковий 

полтавський -  340
Москалишин, житель с. Корнивців -  Д 57
Мотузенко Яків, козак -  457
Моцар Сидір, отаман стрілецький -  Д 52

Набитка Гавриїл -  323 
Назар, житель куковський -  360 
Назар, житель старосанжарівський -  387 
Нащинський Андрій, сотник Полтавського 

полку -  183 
Недбай Єфим -  91 
Немирич Григорій, полковник 

київський -  119
Нерада Іван, сотник леплявський -  Д 26 
Нестеренко Андрій, сотник 

понурницький -  57 
Нестеренко Михайло, житель 

коропський -  339
Несторовський Іван, канцелярист полковий 

переяславський -  163 
Никифір Дем’янович, писар Першої 

полкової сотні -  287 
Никифір Каленик -  287 
Ніс Іван, значний військовий товариш, суддя 

полковий прилуцький -  241; Д 31 
Новик Ярмола, козак значний -  Д 42 
Новицький Іван, товариш бунчуковий -  192
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Новицький Ілля, полковник комонний 
охотницький -  1, 22, 23, 96/97, 108, 
121/122, 147, 148, 154. 156, 192, 201 

Новицький Яків, бунчуковий товариш -  192 
Ноздря Наум, товариш значний військовий, 

сотник почепівський -  28, 60; Д 35 
Носакевич (Насакевич) Гордій, товариш 

військовий -  392, 414
Носикевич Григорій, писар полковий 

стародубівський -  488/489 
Ноярков Олексій, вахмістр -  142, 314, 388, 

396, 398, 406; Д 11, Д 19, Д 61

Обидовський Іван, полковник -  336 
Оболонський Яків, канцелярист -  7 
Овдій -  404
Одорський Гедеон, ігумен Батуринського 

Крупицького монастиря -  162 
Озаров Авксентій, піддячий севської 

розрядної ізби -  260 
Озаров Степан -  260 
Озарова -  260
Озерянський Іван, сотник гадяцький -  1 
Олексенко Яким -  176 
Олсксин Яків, підсусідок -  Д 30 
Олієвський Степан, канцелярист -  289 
Олексіїв Яків, мельник -  Д 5 
Олексій Ісаєвич, священик стригівський -  

Д 64, Д 65
Олексій Михайлович, російський цар -  1, 12, 

105, 114
Олоневська Єфросинія -  293 
Омелян, житель Сосниці -  190 
Омелян Денисович, товариш Сосницької 

сотні -  Д З
Омелько, товариш військовий -  Д 40 
Омельченко Богдан, житель 

прохорівський -  Д 26 
Онищиха, удова -  Д 30 
Орловський Максим, канцелярист Мир

городської полкової канцелярії -  294 
Осмачка Кіндрат, писар сотенний 

воронізький -  342 
Осницький Сильвестр, городничий 

радичевський -  393 
Отвіиовський Григорій, писар -  486 
Офанасій Григорович -  200 
Офанасій Дорофійович, пан -  476

Павло, син Ярош а Семеновича -  Д 8 
Павло Давидович, козак Слабинської 

сотні -  185

Павло Михайлович -  152 
Павло Омелянович -  427 
Павло Семенович, товариш бунчуковий -  1 
Павло Стефанович, житель с. Рабцева -  502 
Павлова Євдокія -  152 
Павлович Ілько, сотник зіньківський -  1 
Павловська -  див. Уманець 
Павловський Андрій, бунчуковий -  1 
Павловський Михайло, канелярист -  342 
Павловський Яків, полковник комонний -  21 
Палагія Демчиха -  342 
Палій Семен, полковник охотницький -  

147, 148
Палій Семен, фастівський полковник -  147 
Панієвський Іван, канцелярист -  442, 443 
Панкевич Леонтій, полковник 

переяславський -  151 
Патиківна, удова -  387 
Пахом Федорович, ігумен Скельського 

монастиря -  180
Пашковський, полковник -  154, 156 
Пашковський Григорій, полковник 

охотницький -  1,275 
Перепелкин Терентій, ротний

квартирмейстер -  80, 97, 159, 166, 497; 
Д 26, Д 86

Петличний Василь -  65 
Петренко Тишко, отаман -  Д 4 
Петро, підсусідок -  Д 30 
Петро Андрійович, обозний наказний 

київський -  1
Петро Іванович, протопоп лохвицький -  136, 

416
Петро Максимович -  144
Петро Олексійович, російський цар -  106
Петровська Євфімія, дружина

переяславського полкового писаря -  
479/480

Петровський Андрій, сотник городиський -  
Д 46, Д 47

Петровський Лука, писар полковий 
переяславський -  247, 479/480 

Петровський Степан -  189; Д 30 
Петрушевський Степан, сотник 

городиський -  1
Пиковеь Тиміш. товариш військовий, осавул 

військовий гарматний -  10, 305, 363 
Пилипенко Іван, пан -  Д 10 
Пищемука, старший канцелярист -  76 
Підсадна Марія, дружина С. Підсадного -  

Д 42
Підсадний Семен, тяглий -  Д 42
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Пілатович Леон -  498 
Піроцький Іван, писар, сотник полковий 

ніжинський -  235, 318 
Плоскинин Прокіп, власник млина -  126 
Плющ Гаврило -  256 
Побожій Кузьма, товариш значковий 

Стародубівського полку -  472 
Подтереба Трохим -  205 
Покорський Григорій, канцелярист -  

316, 449
Покорський Іван -  260 
Покотило Василь -  152 
Покотило Григорій, товариш 

бунчуковий -  363
Политика Кіндрат, козак ш аулинський -

Д 82
Полка Максим -  377, 506 
Полоцька Марія -  293 
Полуботок (Полуботкова) дружина, 

Леонтія Полуботка -  242, 461 
Полуботок Леонтій, полковник переяслав

ськи й - 126, 182,219, 221,461 
Полуботок Павло, полковник чернігів

ський -  370, 436, 458, 460-462 
Полуботок Яків, товариш бунчуковий -  126 
Полуницький Василь, сотник 

любецький -  460 
Поручка Іван -  391 
Поручка Павло, гутник -  391 
Посц Григорій, козак сотні 

Другої полкової -  396 
Потоцький Дмитро, війт київський -  440 
Почек Яків, писар полковий 

ніжинський -  323
Почека Лазар, ігумен Козелецького Геор

гіївського чоловічого монастиря -  171 
Почека Максим, намісник ніжинський -  

20, 323
Прокіп, товариш військовий -  Д 40 
Прокіп Омелянович, священик -  427 
Прокопів Сава, писар генеральний -  1 
Прокопович Сава, генеральний суддя -  1 
Пучковський Павло, священик 

ніжинський -  366 
Пушкаренський Давид, сотник 

стародубівський -  1, 213

Радзевський Гедеон, городничий свірзький -  
394

Радич Климентій, канцелярист -  88, 299 
Радич Пантелеймон -  357 
Радич Тимофій -  329

Ракушка Роман, священик -  42 
Ракушка-Романовський, товариш 

значковий -  42
Ребриківський Андрій, товариш 

бунчуковий -  1 
Рева Іван, писар -  493 
Редка Мартин, житель с. Горошине -  Д 50 
Резниченко Зінець, житель 

кролевецький -  365
Рекчевський, осавул полковий -  22, 23, 

121/122, 451
Ретун Максим, писар сотенний 

погарський -  36 
Римш а Леонтій -  462 
Рідков Павло -  205 
Рогов Феодорит -  1 
Розсудовський Олександр -  126 
Роман, шинкар -  Д 50 
Романенко Харко, осавул полковий 

переяславський -  1 
Романовський Григорій, товариш 

значний -  441
Романовський Іван, сотник мглинський -  

137, 214, 245; Д 14, Д 32, Д 36, Д 38,
Д 47, Д 55, Д 59, Д 70, Д 71, Д 77 

Рондакова Єфросинія -  352 
Росиновський Петро, товариш значковий -  

11, 103, 390; Д 56 
Рославець Іван -  404 
Рославець Лук’ян, сотник 

почепівський -  404
Рославець Михайло, товариш значний -  404 
Рославець Петро, кол. сотник почепівський;

полковник стародубівський -  Д 17, Д 35 
Росошенко Микита -  387 
Росошенко Михайло -  387 
Рудановський Іван, писар сотенний 

березівський -  74, 81 
Рубан, небіжчик -  478 
Рубець Андрій, суддя полковий -  456 
Рубець Василь -  64 
Рубець Іван -  64 
Рубець Ілля -  64 
Рубець Михайло -  64 
Рубець Семен, товариш бунчуковий -  288 
Руденко Кіндрат -  205 
Рудний Іван -  316 
Руновський Максим -  325 
Рустанович Яків, писар полковий -  Д 90

Сава Степанович, канцелярист -  1 
Савантій Вербицький, ієромонах Лубен

ського Мгарського монастиря -  278
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Савенко Іван -  462
Савенко Петро, хорунжий полковий -  243 
Савенко Семен -  462
Савицький Григорій, хорунжий полковий - 

75, 137, 314, 386, 388, 417, 444, 507; Д 7, 
Д 9, Д 11, Д 14, Д 21, Д 36-Д 38, Д 55, 
Д 70, Д 71, Д 76, Д 77 

Савицький Самійло, товариш 
бунчуковий -  1

Савич Василь, сотник глухівський -  420 
Савич Іван, канцелярист -  1 
Савич Карпо, ротмістр -  Д 66 
Савич Семен, канцелярист -  1 
Самійло Іванович, суддя Стародубівського 

полку -  1
Самійло Офанасієвич, сотник 

веркіївський -  343 
Самісунович Лука, протопоп 

полтавський -  315 
Самойленко Михайло, цехмістер 

кравецький -  385
Самойлович Іван, гетьман -  1,3, 139, 178, 

387, 481
Самойлович Каш а Михайло, цехмістер 

кравецького цеху Новгородського -  Д 75 
Самойлович Павло, сотник 

чернігівський -  343 
Самойлович Семен, полковник 

стародубівський -  Д 23, Д 33 
Самуйленко Григорій, сотник 

новомлинський -  43 
Сангурський Іван, товариш 

бунчуковий -  427
Сахновський Григорій, суддя полковий 

полтавський -  443
Свічка Василь, старший сип лубенського 

полковника, товариш знатний 
військовий -  225, 303, 361 470 

Свічка Домініка, удова лубенського 
полковника -  302, 470 

Свічка Іван Васильович -  225 
Свічка Леонтій, осавул, полковник

лубенський -  1, 277, 302, 303, 304, 470; 
Д 20, Д 30, Д 46, Д 50, Д 57, Д 63 

Свічка Лук’ян, син лубеннського 
полковника, товариш знатний 
військовий -  304, 459, 47о 

Свічка Олексій, товариш бунчуковий -  470 
Сейнович Стефан, дозорця 

ропщинський -  281 
Секеринський -  435 
Семенко Василь, козак -  Д 35

Семенко Федір, козак -  Д 35 
Семенова -  209
Семенович Яким, товариш військовий 

Стародубівського полку -  314 
Семпер Василь, священик оржицький -  Д 20 
Семперович -  Д 20
Сенюта Василь, священик Преображенської 

церкви -  417
Сенютович Іоаникія, удова -  483 
Сербин Войця, полковник переяславський -  

22, 159, 252
Сергієнко Василь - 504 
Сергієнко Данило -  504 
Сидір, писар бориспільський -  219 
Сидір Семенович, писар лютенський -  1 
Сидориха Агафія -  406 
Силевич Михайло, козак -  485 
Силенко, міщанин київський -  223 
Силенко Прокіп, сотник полковий

стародубівський, обозий полковий та 
полковник наказний стародубівський -  
246, 386, 485

Силецький Василь, канцелярист -  1 
Силич Іван, товариш знатний

Чернігівського полку -  100, 309, 333 
Силич Іван, син чернігівського сотника -  24 
Силич Матвій, син чернігівського 

сотника -  24
Силич Стефан, сотник чернігівський -  24 
Сильвестр Головчич, ігумен Київського 

Михайлівського монастиря -  1, 208 
Ситенський Іван, писар полковий 

гадяцький -  180, 211, 238; Д 19 
Скирмент Іван, товариш Глухівської сотні -  

289
Скорик Степан, канцелярист полковий 

переяславський -  319
Скоропадський Іван,Осавул генеральний 

військовий, полковник стародубівський, 
гетьман -  11, 422; Д 89 

Слюз Лесько Василь, сотник 
сенчанський -  1

Смолевицький Василь товариш військовий -  
Д 66

Сніжко -  360
Соколиков Данило, староста 

дівовський -  288
Соколовський Деодор, священик -  198 
Соколовський Микола, канцелярист -  

168, 475
Сокольський Сава, сотник снятинський -  1 
Соловка Васько, козак -  Д 35



Соловка Федір, козак -  Д 35 
Солонина Андрій -  171 
Солонина Василь, товариш значний 

військовий -  450, 455 
Солонина Домна -  106 
Солонина Данило, товариш значний 

військовий -  439
Солонина Костянтин, товариш бунчуковий 

генеральний -  1, 171, 191 
Солонина Сергій Васильович, сотник 

наказний остерський -  1, 243 
Солонина Сергій, товариш бунчуковий -  119 
Солонина Теодор, товариш бунчуковий 

київський -  455
Солонина Яків, товариш знатний 

військовий -  106, 357 
Солонинова Євдокія -  450 
Софія Олексіївна, російська царівна -  1 
Софонович Максим, священик 

глухівський -  47, 131 
Спиридон, війт стародубівський -  

див. Ширай Спиридон 
Старейко Василь, війт -  Д 4 
Старосільський Яків, товариш 

Стародубівського полку -  352 
Стахарський -  Д 44
Стахович Андрій, сотник городницький -  

424, 462
Степаниха -  163 
Степан, пан -  Д ЗО 
Степан Васильович, козак -  216 
Степан Яворський, митрополит рязанський 

і муромський -  366, 426 
Стефанов Федір, канцелярист полковий 

ніжинський -  343 
Стефанович -  159
Стефанович Гришко, житель с. Шаулине -

Д 82
Стефанович Іоан, священик -  68 
Стефанович Клим, сотник -  Д 60 
Стефанович Михайло, козак -  Д 86 
Стовпник Василь -  404 
Стороженко Андрій, сотник ічнянський -  

202, 230; Д 88
Стороженко Григорій, сотник 

ржавський -  158 
Стороженко Григорій, сотник 

ічнянський -  230
Стороженко Іван, полковник прилуцький -  

158, 194, 202, 230
Стороженко Марія, удова прилуцького 

полковника -  202, 230

Стриєвський Данило -  462 
Стрижка Степан, підсусідок -  Д 30 
Стягайло Іван, сотник новгородський -  1 
Суленко Прокіп, сотник полковий -  Д 69 
Сулима Іван -  95
Сулима Олексій, товариш військовий -  244; 

Д 51
Сулима Семен Іванович, полковник 

переяславський -  95
Сулима Федір, товариш значний військовий 

-9 3 , 95, 123
Сулимівна Марія, дружина Семена 

Самойловича -  40; Д 23 
Суханський Іван, священик -  198 
Сухина Іван -  178

Танський Антін -  106, 455 
Тарасевич Федір, сотник мринський -  371 
Тарасович Семен -  90 
Тарнавський Федір, сотник варвинський -  

168
Терентій Іван, ротний -  247 
Тернопольський Іван, прикажчик -  107; Д 69, 

Д 74
Тикаленко Федір -  126 
Тимофій Власович, возний сотні 

Леплявської -  Д 26 
Тимофій Олексійович, див. Журавка 

Тимофій Олексійович 
Тимофій Якович, товариш військовий -  Д 85 
Тимофій Ларко -  Д 43 
ТиховІлля -  28
Тищенко Тимко, сотник куземинський -  1 
Товстоліс Андрій, отаман городовий 

чернігівський -  373
Токальський Кирило, канцелярист -  298 
Томара Василь Іванович, товариш значний, 

сотник вибельський -  458, 462 
Томара Василь Стефанович, полковник 

наказний переяславський -  219, 326, 
421, 491

Томара Василь, товариш значний 
Чернігівського полку -  298 

Томара Степан, сотник вибельський,
полковник переяславський -  348; Д 90 

Топоровська, дідичка -  48 
Точений Іван, житель с. Дейманівки -  37 
Тризнич Іван, сотник слабинський -  284 
Трофимій, ігумен Кам’янського 

монастиря -  257, 280, 295 
Трощенівський Василь, священик -  Д іб
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Трощанович Аврам, священик -  Д іб  
Трушенко Яків, осавул стародубівський -  1 
Тум Гнат, хорунжий полковий -  118 
Туманський Василь, суддя -  426 
Туранська -  420
Туранський Олексій, товариш військовий, 

сотник глухівський -  128, 290, 372, 478 
Турковська Анна Григорівна, удова -  137;

Д 14, Д 32, Д 36, Д 38, Д 55, Д 70, Д 77 
Турковський Михайло, сотник 

мглинський -  438

Углицький Феодосій, ігумен Видубицького 
монастиря -  87

Українцев Омелян Гнатович -  1 
Улізка Тиміш, хорунжий -  29 
Уманець Дем’ян, протопоп глухівський -  21 
Уманець (Павловська) Марія -  21 
Унучка Дем’ян, товариш знатний 

військовий -  499
Унучко-Посудевський Дем’ян, товариш 

значковий -  321 
Ураїд, козак -  406 
Урвихвіст Олексій -  487 
Урвихвіст Яків, товариш Глухівської 

сотні -  469
Усасович Іван, хорунжий полковий 

чернігівський -  Д 6 
Утюцький, власник млина -  100

Фаєв Григорій -  72 
Фаєв Іван -  72
Фаєв Марко, товариш військовий -  72
Фаєв Павло, товариш військовий -  72
Фаєва Тетяна -  72
Фай -  359
Фай Макар -  72
Фай Юстинія -  359
Федір Васильович, писар Лубенського 

полку -  1
Федір Григорієвич -  239 
Федір Іванович, товариш значний 

військовий -  401
Федір Олексійович, князь -  1, 126 
Федір Тарасович, сотник мринський -  371 
Федоренко Лесько -  91 
Федоренко Прокіп, осавул Гадяцького 

полку -  1
Федорова Марія Іванівна, дружина Федора 

Диаківського -  Д 50
Федорович Василь, товариш військовий -  90

Феодосій Васьковський, ігумен монастиря 
Межигірського -  1, 223 

Феодосій Кгукгуревич, ігумен
Максаківського монастиря -  1, 125 

Феодосій Углицький, архієпископ 
чернігівський і новгородський -  
1, 236, 475

Феодосія Хмильницька, інокиня 
Видубецького монастиря -  474 

Феофіл,городничий -  478 
Феофіл Созич, иаміснк, ієромонах Чернігів

ського Єлецького монастиря -  475 
Фесько (Хвесько), житель -  37, 46 
Филипович Лсонтій, протопоп 

миргородський -  71 
Филофей, отець, городничий 

радичсвський -  173, 190 
Флор Аксакович, осавул Почепівської 

сотні -  380
Фотій, екзекутор -  179
Френсбах Григорій, товариш військовий -

Д Н
Фридрикевич Криштоф, пан -  167; Д 28 
Фумовин Лаврентій, війт 

переяславський -  326 
Фурсалик Олексій -  302 
Фученко Федір, полковник 

полтавський -  387

Ханенко Микола, суддя полковий старо
дубівський -  14, 33, 79, 226, 354/355 

Харевич Юрій -  329 
Харченко Лесько, мельник -  16 
Хведяківські, власники млинів -  238 
Хилкевич Опанас -  404 
Ходневич -  404
Хмельницький Богдан, гетьман -  1,95, 105, 

130, 205, 208, 223, 227, 282, 283, 301, 357 
Ходкевич Палагія -  352 
Хоменко Давид, житель седнівський -  422 
Хомінський Самійло, протопоп 

стародубівський -  52 
Хромченко, священик -  Д 83 
Хромченко Карпо, товариш військовий -  

Д 83

Цеханівський Іван, бунчуковий -  1

Чарислий Іван, писар полковий -  58 
Чарниш Іван, писар полковий -  76 
Чеботкевич Федір, священик -  Д 64, Д 65 
Черековець Гнат, товариш військовий -  36
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Черековець Максим, козак Погарської 
сотні -  36

Чернишова Параска -  314 
Черняк Іван, товариш знатний -  129 
Четвертинський Юрій Святополк, князь -  

499/500
Чечель, полковник піхотний -  487 
Чечель Дмитро, товариш бунчуковий -  1 
Чигиринський Антон, вахмістр -  28, 423;

Д 16, Д 42, Д 81, Д 82 
Чипович, полковник -  Д 59 
Чорний Семен, підсусідок -  Д ЗО 
Чорнолуцький Іван, сотник полковий, 

осавул стародубівський -  388, 465, 482 
Чорнолуцький Микола, сотник полковий 

стародубівський -  Д 13 
Чорнолуцький Петре, брат Івана -  465 
Чорнопруд Яків -  Д 15 
Чуйкевич Василь, регент канцелярії 

військової -  178; Д 67
Чуйкевич Олександр, товариш значковий -  

160
Чуйкевич Тимофій, канцелярист -  256 
Чумаченко Стефан, будник -  281 
Чупина Грицько, сусід -  Д ЗО

Шабельниченко (Шабелначенко, Шабельник) 
Сава, канцелярист -  22, 159, 252 

Шашкевич Захарій -  468 
Швайковська Анна, дружина

стародубівського полковника -  456 
Шавула Федір, сотник наказний 

носівський -  1 
Шевченко, сусід -  Д ЗО 
Шеїн Дмитро, вахмістр -  288; Д 23, Д 53 
Шейкевич Захарій, товариш значний -  426 
Шеїн Олексій Семенович, боярин 

ближній -  1
Шеїн Федір, ротмістр -  60, 137, 314, 388, 

398, 444; Д 11, Д 14, Д 18, Д 19, Д 21, 
Д 32, Д 36, Д 38, Д 55, Д 61, Д 68, Д 70, 
Д 71, Д 77, Д 85

Шепелєв Аггей Олексійович, генерал 
думний -  1

Шерш анівський Іван, товариш значковий 
Чернігівського полку -  473 

Шийкевич (Шийкович) Захарій, товариш 
знатний військовий -  178, 223, 300, 376 

Шиленко Іван, товариш -  386 
Шиленко Яків, товариш -  386 
Шимівський Костка, канцелярист -  259

Ш ираєва Марина, удова бунчукового 
товариша Івана Ширая -  423; Д 81 

Ширай Іван, товариш бунчуковий -  423;
Д 81

Ширай Іван, товариш військовий -  Д 40 
Ширай Данило, товариш бунчуковий -  414 
Ширай Михайло, підкоморій -  Д 83 
Ширай Спиридон, війт стародубівський -  79, 

92, 423; Д 81
Ширай Степан, товариш військовий -  262, 

434, 453; Д 83, Д 84 
Ширай Терех (Терентій), сотник 

бакланський -  1, 139 
Шрамченко Андрій, намісник 

олишівський -  323
Шрамченко Іван, сотник олишівський -  323 
Шрамченко Леонтій, сотник олишівський -  

258, 259, 323, 377, 506; Д 45 
Шрамченко Федір, товариш значковий -  323 
Штарков -  304
Шуба Семен, товариш знатний 

військовий -  462
Шум Гнат, хорунжий полковий -  243 
Шум Федір, осавул полковий -  243

Щерба Микола, возний -  32 
Щерба Павло -  32
Щербатов Костянтин Осипович, боярин 

ближній -  1
Щербина Андрій, канцелярист -  275

Юрій Костянтинович -  109 
Юрій Плиський Клепка -  1 
Юркевич Іван, хорунжий полковий

стародубівський -  364, 445; Д 41, Д 73 
Юркевичева Зіновія, дружина покійного 

полкового хорунжого стародубів
ського -  445 

Юрко, мельник -  110 
Юхненків Іван, посполитий -  Д 30

Яблуновський Ян, воєвода земель Руських -  
429

Явленковський Федір, писар полковий 
прилуцький -  230

Яворська Марія, дружина ніжинського 
священика -  366

Яворський, полковник наказний -  155, 156 
Яворський Павло, священик 

ніжинський -  366 
Яворський Стефан, полковник 

охочекомонний -  Д 5
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Яцин, архімандрит Києво-Печерської 
лаври -  368 

Яким -  333
Яким Семенович, товариш військовий -  403 
Якимович Федір, бурмистер -  460 
Якимович Яків, сотник полковий 

стародубівський -  314; Д 11 
Якимович Яків, канцелярист -  506 
Яків Дем’янович, товариш військовий -  356, 

369, 419
Яків Корнійович, писар полковий -  203, 451 
Яків Овменій, староста корибутівський -  487 
Яків Павлович, товариш почепівський -  380 
Яків Юрійович, товариш військовий -  200 
Яків Якимович, канцелярист -  377 
Яковенко Іван, сотник наказний 

кобизький -  1
Яковлів Андрій, сотник полковий 

лубенський -  1

Яленковський Федір, писар полковий 
прилуцький -  158

Ялоцький Василь, сотник глухівський -  15 
Яненко Павло, полковник київський -  48 
Ярема, полковник наказний -  155, 156 
Ярмаковський Василь, староста 

биловський -  166
Ярмоленко Іван, житель борзенський -  193 
Ярмоленко Федір -  302; Д 57 
Ярмолович Павло, священик 

келебердійський -  Д 26 
Ярош Семенович, козак -  Д 8 
Яхимович Григорій, війт чернігівський -  332 
Яхимович Іван, житель чернігівський -  332 
Яцина Михайло, пан -  Д 1 
Яцинич Михайло, товариш знатний 

полковий -  Д 48, Д 49 
Яцкевич, намісник седнівський -  462



Г ео гр а ф іч н и й  п о к а ж ч и к

Азарівка, село -  Д 35 
Аннушин, село -  485 
Антонів Лубок, слобідка -  92 
Антонівка, село -  225, 303 
Антонівська, річка -  Д 34 
Антоновичі, село -  Д 58 
Артюшки, село -  ЗО 
Артюшкове, село -  75, 386; Д 7, Д 27 
Атюша, село -  100

Бабанка, річка -  407 
Бабенка, річка -  ЗО 
Бабинка, річка -  398 
Бадинка, річка -  34 
Балики, село -  399 
Баничі, село -  199 
Баришівка, місто -  95 
Баришівка, село -  191, 421 
Басихина, село -  453; Д 84 
Батурин, місто -  2, 9-46, 49-83, 85-89, 92-102, 

104-109, 111-115, 117-120, 124-130, 132, 
133, 137-143, 145, 147-182, 184-190, 192- 
200, 202-212, 216-220, 222-224, 226-228, 
230, 232, 234-236, 238-249, 251-261, 263- 
269, 274-276, 279-287, 291-295, 299-305, 
307-312. 314-324, 328, 330-336, 338-348, 
352-367, 369, 370, 372-382, 384-404, 410- 
416, 419-433, 437-439, 441-449, 451, 456, 
457, 460-475, 486-495, 499, 506 

Бахаївка, річка -  Д 12 
Банківське, село -  15 
Безсали, село -  210 
Белманівка, село -  205 
Береза, річка -  318 
Береза, село -  67 
Березанка, село -  164, 421 
Березань, містечко -  421; Д 2 
Березівка, село -  130, 287, 297 
Берези, село -  149

Березка, річка -  Д 73 
Березна, місто -8 1 , 286 
Березна, річка -  270 
Березники -  190 
Березовиці, село -  Д 79 
Березоточа, річка -  278 
Берестівка, село -  270 
Берестова, річка -  1 
Берестовець, річка -  Д 44 
Берестянка, річка -  Д 66 
Биків, місто -  507 
Бистра, річка -  287 
Бистрик, річка -  478, 490 
Бистрик, село -  490 
Бихів, місто -  Д 70, Д 71, Д 73 
Бишкен, річка -  436 
Біла Церква, місто -  497, 499/500 
Білогородка, містечко -  150, 170, 175, 181 
Біловодка, річка -  105, 398; Д 19, Д 61 
Білкове, село -  350, 399 
Білошапка, село -  433 
Білоус, річка -  24, 25, 126, 130, 157, 282, 283, 

287, 298, 381, 395, 458 
Бірки, село -  85, 410 
Блазна, річка -  50 
Близниці, село -  399 
Блистова, село -  359 
Бобків, село -  64 
Бобрик, річка -  100 
Богданівка, село -  200, 372, 481 
Божок, село -  162, 469 
Б'^ова, село -  48 
Бойня, річка -  139 
Бойрик, річка -  399 
Боничани, село -  39 
Борзна, місто -  74, 256, 457 
Борзна, річка -  193, 256, 383 
Бориспіль, місто -  94, 95 
Боровиця, село -  11
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Боровичі, село -  460 
Боршня, село -  38; Д 50 
Борщагівка, річка -  150, 175, 181 
Борщиха, річка -  Д 73 
Борщівка, село -  150, 205 
Браклів, село -  64 
Брехунівка, село -  194 
Бреч, річка -  126 
Броди, місто -  Д 84 
Брусилів, село -  3 1 
Брусіївка, село -  183 
Буг (Бог), ріка -  148 
Бугаївка, село -  48 
Буда, село -  373
Будища, село -  44, 59, 92, 117, 199, 238
Будища, слобода -  39
Будища Бердишевські, слобода -  Д 55
Бузки, село -  250
Бужин, місто -  478
Бузів, селище -  48
Бурки, село -  499
Бурчак, річка -  287
Бутовське, село -  502
Бухаричі, село -  Д 22
Бучка, річка -  386

Вабля (Вабле), річка -  30, 34, 139, 262, 397, 
402, 434

Важківка, село -  Д 55 
Валуйки, слобода -  139 
Варі, річка -  Д 17 
Варля, річка -  406 
Валки, село -  37 
Васковичі, село -  28 
Варва, місто -  37 
Васьківці, село -  38, 499/500 
Везонка, слобода -  39 
Величківці, село -  46, 47 
Веприн,село -  142 
Верба, річка -  16, 57 
Верба, село -  16, 54, 57, 126 
Вереміївка, місто -  478 
Вересоч, річка -  255; Д 8 
Вересоч, село -  235; Д 8 
Веретеча, річка -  169, 499 
Веретіонка, річка -  423 
Веснянка, річка -  205 
Вигурівщина, село -  208 
Виповзівка, село -  207; Д 90 
Вир, річка -  287 
Високе, село -  125; Д 47, Д 85 
Високиня, село -  458

Вистриків, село -  30 
Вись, річка -  346 
Вихвостів, село -  11 
Вишгород, місто -  111, 223 
Вишеньки, селище -  112 
Вишня, містечко -  150, 181 
Вища Ольш ана, село -  387 
Вигурівщина, село -  293 
Вільшана (Ольшана), річка -  Д 14 
Вірівка, село -  162 
Віта, село -  368 
Вовчківці, село -  178 
Вовчок, село -  171 
Войтове, село -  421 
Волжин, село -  404 
Волокитине, село -  86 
Волотин, річка -  139 
Волохи, слобода -  352 
Вовчок, село -  106
Ворзна, річка -  126, 169, 283, 332, 499 
Вормин, село -  438
Ворониха, річка -  245; Д 14, Д 36, Д 38
Вороносуха, річка -  137, 398
Ворскла, річка -  26, 59, 387, 431, 443, 505
Ворсклечок, річка -  442
Вус, річка -  32
Вчорашнє, село -  407
В’язівок, село -  53

Гадяч, місто -  2, 6, 7, 123, 271, 273 
Газухи, село -  30 
Галка, село -  186 
Ганенське, село -  386 
Гариця,село -  404 
Гирин,село -  116 
Гірки (Горки), село -  2, 378 
Глазів, село -  378 
Глаголів, село -  399 
Глеваха, село -  208, 293 
Глинськ, місто -  201 
Глиняни, місто -  Д 83 
Глухів, місто -  47-49, 67, 91, 116, 128, 289, 

290, 329, 372 
Гнізна, річка -  455 
Гніздище, село -  462 
Говтва, річка -  Д 4 
Голубичі, село -  Д 6 
Голубівка, село -  Д 73 
Горбанівка, село -  315 
Горбачі, село -  399 
Горбів, село -  287, 378 
Горинь, село -  356
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Городець, річка -  330 
Городище, містечко -  206 
Городище, село -  361, 491; Д 57 
Городла, містечко -  435 
Горошине, село -  Д 20 
Гостинів, село -  404 
Грабарівка, село -  Д 63 
Грим’яче, село -  40, 468 
Грим’ячка, річка -  372 
Гринів, село -  434 
Грунь, річка -  85, 238 
Грушине, село -  330, 404 
Грязне, село -  462 
Губичі, село -  126 
Гурбинці, село -  470 
Гусине, село -  229

Гуджули, село -  102

Давидівка, село -  304 
Данилівка, село -  293, Д 80, Д 85, Д 203 
Дарниця, річка -  205 
Дахновичі, село -  411 
Дегтярівка, село -  378 
Дейманівка, село -  37 
Демидівка, село -  405 
Демидове, село -  111 
Дем’янівка, річка -  405 
Дем’янка, село -  404, Д 18 
Дем’янки, село -  92, 406, 407 
Денисів, село -  326 
Денисовичі, село -  Д 81 
Деревейна, річка -  28, 352 
Дереєвич, село -  Д 66 
Держанівка, село -  132 
Десна, р іка -  54, 55, 126, 150, 153, 174, 178, 

181, 248, 287, 347, 351, 379, 381, 504; 
Д З, Д 34

Десятуха, річка -  407 
Дивівка, річка -  Д 36 
Димів, село -  Д іб  
Дирчин, село -  24, 57, 462 
Дівиця, село -  437
Дівиця Салтикова -  див. Салтикова Дівиця
Дівівка, річка -  288; Д 55, Д 68
Дідівці, село -  38, 251
Дмитровичі, село -  112
Дмитрів, село -  404
Дніпро, ріка -  1, 48, 65, 120, 150, 170, 175, 

181, 205, 206, 237, 293, 320, 331, 334, 338, 
346, 351, 405, 451, 474, 478, 491; Д 34 

Дністер, ріка -  148 
Добромиричі, село -  435

Доброшівка, річка -  106 
Довбежа, село - 32 
Довжик, річка -  126 
Домашинне, село -  126 
Домашлин, село -  269 
Доменці, село -  Д 62 
Домонтове, село -  451 
Дроздовиця, слобідка -  11 
Дроків, село -  398; Д 61 
Дубне, селище -  440 
Дубрівка, село -  487 
Думниця, річка -  312/313 
Дунаївці, село -  90 
Дурні, село -  169, 311

Євланівське, село -  Д 71 
Євминки, село -  191 
Єльня, річка -  409 
Єреміївка, село -  206 
Єсмань -  див. Ясмань

Ждани, село -  189 
Жидівка, річка -  287 
Жиляни, село -  150 
Ж итня, село -  404 
Жихів, село -  378 
Ж лоб’янка, село -  404 
Жоведь, річка -  25 
Жовнин, село -  206, 478 
Жорнівка, село -  339 
Ж уки, село -  401 
Жукове, село -  60 
Журавка, річка -  91 
Журавка, село -  91

Заболотів, слобідка -  162 
Завалипуть, село -  399 
Заворичі, село -  106, 450, 455 
Загрунівка, село -  410 
Задубення, село -  73 
Зазірки, село -  6 
Запілля (Заполе), село -  502 
Запоріжжя, місто -  148 
Зародинка, річка -  388 
Землянка, село -  406 
Зеча, річка -  107 
Злобинець, село -  404

Івангород, село -  205 
Іваниця, містечко -  158, 202, 230 
Іванків, село -  48, 77, 279 
Іванова, річка -  472
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Іванпіль. містечко -  262, 288, 349
Іваненки, село -  9
Іванцюнки, село -  453
Івахники, село -  224
Івашківці, село -  103
Івоть, річка -  372
Ігнатівка, село -  378
Ілюшине, село -  Д 42
Імшане, село -  372
Іпуть, річка -  Д 62, Д 78
Ірпінь, річка -  150, 175, 181, 205; Д 80
Ісачки, село -  108
Істобки, село -  64
Істрівка, річка -  407, 466
Іченка, річка -  Д 88
Ішов, село -  404

Кагарлики, село -  263 
Казанів, село -  404 
Камінь, село -  477 
Казикермен -  див. Кизикермен 
Калашинівка, слобода -  406 
Калка, село -  428 
Калюжниці, село -  433 
Кальне, село -  123 
Кам’янка, село -  407; Д 55 
Кандибівка, слобідка -  89 
Каплинці, село -  272, 459 
Караваївка, село -  299 
Карасинівка, село -  88 
Карасівка, село -  378 
Карпилівка, містечко -  205 
Карпилівка, річка -  424 
Карповичі, село -  316 
Карпоки, село -  243 
Картушин, село -  407 
Каташинка, річка -  349 
Квасна, річка -  Д 71 
Кейбалівка, село -  459 
Кериберда, село -  166 
Кибинці, село -  71 
Киваї, село -  425 
Кизикермен, місто -  1, 147, 148 
Київ, місто -  1, 17, 18, 127, 134, 144, 161, 175, 

205, 222, 223, 293, 300, 311, 320, 325, 334, 
426, 440, 457, 463, 504, 505 

Київ (Кожем’яки) -  127, 320 
Київ (Львівські ворота) -  293 
Київ (Печерський) -  325, 327, 476-485 
Київ (Поділ) -  293 
Київ (Хрещатик) -  293 
Київ (Щекавиця) -  320

Кириківці, село - Д І Ї
Киселівка, село -  259
Кистерка, річка -  68
Кичена, річка -  1
Кичета, річка -  434
Клевеня, річка -  39, 199, 260
Клевень, село -  260
Кліщинці, село -  108, 122, 192
Кневичі, село -  492
Книшівка, село -  211
Кобелі, слобода -  352
Кобиляки, село -  ПО
Ковжижа, село -  231
Ковпит, річка -  493
Ковчин, село -  150, 174, 181, 248
Кодак, місто-фортеця -  1
Козаричі, село -  111
Козарці, село -  147
Козелець, місто -  207; Д 45, Д 67
Козляничі, село -  126
Койлів, село -  150, 181, 188
Коломак, місто -  З
Коломак, річка -  1, 250, 387
Коломійці, село -  182
Комарівка, село -  150, 181, 237, 326, 384
Конотоп, місто -  266, 467
Конотоп, річка -  266
Конотоп, село -  167, 310
Копачів, село -  287
Корнилівка, містечко -  205
Корнієвець, село -  303
Корпіївка, село -  Д 57
Короваї, село -  Д 57
Коровинці, село -  250, 436
Корпилів, річка -  424
Коронецьке, село -  162, 186
Короп, місто -  150, 209, 234
Корпоки, село -  119
Косачі, село -  400; Д 24
Костеничі, село -  214
Костиця, річка -  28
Костя, річка -  404; Д 22
Костянтинів, місто -  201; Д 63
Кость, річка -  399
Котор, річка -  65, 223, 426
Кочерги, село -  6
Кочерів, село -  350
Кошівка, село -  130, 282, 297, 458
Країна (Край) -  див. Україна
Край Малоросійський -  див. Україна
Красненське, село -  487
Кременчук, місто -  139
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Кренидівка, село -  445 
Кривоносівка, село -  Д 41 
Кривошия, селище -  386, 392 
Крикувщина, село -  293; Д 80 
Крим -  1, 148 
Кролевець, місто -  490 
Кропивне, село -  101, 502 
Крупполе, село -  421 
Куптів, село -  439 
Крути, село -  263
Крутий Ріг (підвищення у витоці річки 

Воронухи) -  Д 14 
Крутьки, село -  56, 273 
Крушинка, село -  150 
Ксензівка, село -  378 
Кугучів, слобода -  380 
Кугучове, село -  Д 22 
Кудлаївка, село -  378 
Кукар, село -  390 
Кукшинове, село -  352 
Кунашівка, село -  263 
Курзнів, село -  64 
Курилівка, село -  441 
Курковичі, село -  406 
Куршиничі, село -  142 
Кустичі, село -  30; Д 69 
Кустолове, село -  86 
Кутір, річка -  205 
Кучаків, село -  94 
Кшова, село -  404

Лави, село -  322, 447 
Ладан, село -  225 
Лашинівка, слобода -  406 
Лебедин, місто -  Д 80 
Лебедин, село -  95; Д 80 
Левунки, село -  Д 58 
Ледянка, річка -  Д 81 
Леляки, село -  151; Д 63 
Лемешівка, село -  475 
Леоники,село -  87 
Лешма, річка -  337; Д 39 
Либідь, річка -  150, 181, 287, 504 
Липинці, річка -  36 
Липове, село -  186 
Лисогірка, річка -  37 
Лисогірка, село -  387 
Листвин, село -  31 
Литовське, село -  392 
Ліненки, річка -  Д 23 
Ліпляве, село -  166 
Літки, село -  119, 243

Логовате, село -  52
Лоєв, місто -  287
Локоток, село -  82
Ломаки, село -  22, 108
Лопазна, річка -  Д 21
Лопазенка, річка -  398, 407
Лопазня, село -  407; Д 21
Лопатин, село -  Д 60
Лотоків, село -  337
Лохвиця, місто -  135, 136, 201, 229
Лубни, місто -  134, 201, 231
Лука, село -  53
Лукаші, село -  421
Лукашівка, село -  284
Лукомля, село -  201
Лук’янівка, село -  421
Лутава, село -  357
Лутавка, річка -  205
Лучковичі, село -  402
Любар, місто -  408
Любечани (Ляхове), селище -  64
Л ю б ч а, річка -  Д 81
Любитів, слобідка -  162
Любитове, село -  61
Любча, річка -  423, 482
Людківщина, слобода -  354/355
Лютенка, село -  410
Люта, річка -  Д 13
Лютенка, річка -  350
Лядичі, село -  Д 59
Лялинці, село -  206, 478
Ляличі, село -  Д 71
Львів, місто -  2

Макарів, село -  404
Маків, село -  420
Макошин, містечко -  54, 287
Максаки, село -  327
Максим, село -  25
Максимівка, містечко -  206
Максимівка, річка -  386
Мала Бугаївка, село -  150
Мала Деременка, слобода -  226
Мала Росія -  див. Україна
Малоросія -  див. Україна
Малютинці, село -  208, 304
Мамаївка, село -  367, 433
Мамекине (Мамикине), село -  254; Д 15
Манжосівка, село -  251
Маньківка, село -  331
Мартинівка, село -  102, 335
Масалаївка, село -  165
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Матіївка, річка -  162 
Матяшівка, село -  8, 232 
Махна, річка -  171 
Майкове, село -  39, 199 
Мгар, село -  53
Мглин, місто -  2, 245, 398, 407; Д 38, Д 47, 

Д 83
Медведове, село -  337, 353; Д 39
Медведівка, село -  109
Меленськ, село -  Д 13
Мельня, село -  98, 378
Мена, місто -  484
Миронівка, село -  398
Мезин, село -  378
Молотеча, річка -  Д 29
Моравськ, містечко -  375
Мохнатин, село -  370
Мохнач, село -  Д 20, Д 50
Мельня, село -  98
Миколаївка, село -  256, 265
Миколщина, село -  404
Милюшки, село -  8, 228
Мильники, село -  69
Мильці, село -  4, 177
Миргород, місто -  71
Михайлівка, село -  139
Михайлівка, село -  408
Миченки, село -  152
Мокра Бобродь, річка -  478
Мокриць, село -  106
Молотеча, річка -  27
Моравка, село -  404
Моровськ, містечко -  150, 181
Москва, місто -  1, 457
Московщина -  2
Мостище, село -  205, 223
Мохнатин, село -  130, 221, 282, 283, 297
Мощани, село -  111
Мощунка, село -  287, 475
Мрин, село -  113

Надинівка, село -  287 
Найпутовичі, село -  246 
Напорівка, село -  287 
Наумівка, село -  126, 461 
Неданчичі, село -  332 
Недра, село -  421 
Некрасівка, село -  13 
Некрасове, село -  Д 22 
Некраші, село -  380 
Немоледва, річка -  404; Д 16 
Несвіж, місто -  444

Нестриків, село -  Д 27 
Нехаївка, село -  23, 96, 108 
Нижнє, село -  407 
Нижча Олшана, село -  387 
Нижні Млини, село -  415 
Низківка, село -  146 
Ніжа, річка -  16 
Ніжин, місто -  1, 263, 336; Д 8 
Ніхтар, річка -  23
Новгородок, містечко -  236, 359, 385; Д 5 
Новгород-Сіверський, місто -  83 
Нове, село -  35, 397 
Нові Млини, село -  100, 292 
Новосілка, слобідка -  6 
Новосілки, село -  42, 72, 417

Обмачів, село -  162, 496 
Оболонь, тепер район Києва -  205, 287, 293, 

320
Обухівка, село -  486 
Овдіївка, село -3 1 , 287 
Овсюки, село -  Д 57 
Одаричі, село -  92 
Озаричі, село -  101, 162, 498 
Окоп, село -  108 
Оксомитове, село -  352 
Олбин, село -  118 
Олексіївська, село -  Д 54 
Олексійовичі, село -  404 
Олтар, село -  378 
Ольшана, річка -  Д 36 
Ольшани, село -  12, 114, 433 
Ольш анка, село -  53 
Онисів, село -  55, 287 
Онишин, село - 399 
Орель, село -  6 
Оріль, річка -  1,6, 120 
Оржиця, річка -  303, 361; Д 57 
Орлівка, село -  31, 213, 356 
Орось, річка -  Д 5 
Орчик, річка -  1, 360 
Осинка, річка -  444 
Осняки, село -  169, 321, 499 
Осота, річка -  100
Остер, місто -  1, 65, 205, 207, 208, 357 
Остер, річка -  69, 118, 150, 181, 205, 208, 

259, 261, 263, 293, 333, 371, 495; Д 45 
Осушки, село - 404 
Очаків, місто -  1

Павловочка, село -  180 
Паволоч, місто -  405, 406, 409
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Паконя, річка -  414 
Пакуль, річка -  169, 283, 499 
Пальчики, село -  100 
Парашків, село -  421 
Переволочна, містечко -  216, 237 
Переволочна, село -  Д 14 
Пересоловичі, село -  435 
Переяслав, місто -  1, 65, 163, 208, 326, 405, 

491; Д 10, Д 26, Д 86 
Пес, річка -  404 
Пестринів, село -  Д 5 
Петриків, село -  453 
Петрівка, село -  5, 387 
Петрівці, село -  111; Д 4 
Петруші, село -  381 
Печі, село -  263 
Пигарівка, село -  378 
Пирогівці, село -  83
Пирятин, місто -  201, 306, 470; Д 20, Д 50, 

Д 57
Пихтарівка, село -  Д 85
Півці, село -  103
Підбусне, село -  197
Підгірці, село -  48
Підгурне, село -  Д 60
Пінейка, річка -  109
Піски, село -  53
Пісок, село -  470; Д 60
Пігала, річка -  485
Піщана, село -  197
Плавня, слобідка -  64
Плехів, село - 169, 321
Плохове, село - 499
Плужники, село -  326
Погана Стодола, див. село Пестринів
Погреби, село -  181
Погребки, село -  101
Позняки, село -  205, 501
Позняківка, річка -  205
Полтава, місто -  2, 59, 129, 431
Полуботки, село -  103
Польське Королівство -  150, 181
Пониківка, село -  Д 33
Понори, село -  433
Понурівка, село -  92, 215, 406, 407
Понурка, річка -  372
Понурниця,село -  126
Поперечна, річка -  244
Попівка, село -  275
Потоки, село -  337
Почеп, місто -  60, 434; Д 35, Д 42
Преворки, село - 320

Привалівка, слобода -  407 
Прилуки, місто -  Д 31, Д 79, Д 88 
Припутні, село -  45 
Пся, річка -  380; Д 22 
Псьол, річка -  58, 238 
Пулька, річка -  153 
Пушкарі, село -  458 
Пушкарівка, село -  160

Рабцеве, село -  502 
Рамосуха, річка -  139 
Раски, село -  433 
Рать, річка -  176 
Ревна, річка -  92, 141, 407 
Ректа, річка -  Д 81 
Реть, річка -  365, 490 
Речиця, річка -  486 
Решотон, село -  Д 87 
Рибці, село -  387 
Ржавець, село -  158, 202, 230 
Рижанок, село -  130 
Рижики, село -  297 
Рижиків, село -  282/283 
Римарівка, село -  85 
Ріпки, село -  Д 56 
Річ Посполита -  429, 435; Д 25 
Рогізка, річка -  57, 99 
Рогізна, річка -  431; Д 53, Д 65 
Рогоща, село -  458 
Ромашкове, село -  275 
Ромни, місто -  179, 201 
Ропщин, село -  142, 257, 280, 281 
Рославичі, село -  150 
Росошинці, село -  387 
Росуха, річка -  30, 392, 407, 453 
Ротівка, село -  199 
Ротівка, слобода -  39 
Рохманів, село -  29; Д 85 
Рпень, річка -  див. Ірпінь 
Рудка, річка -  50, 287, 310, 351, 430; Д 34, 

Д 58
Рудка, село -  130, 221, 282/283, 297, 370
Рудня, присілок -  150
Русанів, село -  196
Рухів, село -  456; Д 69, Д 74
Ручки, село - 210

Савинка, село -  118, 126 
Саксагань, річка -  272 
Салтикова Дівиця (Дівиця Салтикова), 

село -  69, 153 
Самара, річка -  1, 120
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Самбір, місто -  487
Санники,село -  404
Сари, село -  56, 273
Сахнівка, село -  462
Свеса, річка -  49, 116, 369
Свита, річка -  Д 73
Свидня, річка -  490
Свизь, річка -  364; Д 73
Свиня, річка -  24, 126, 309
Світильне, село -  239
Седнів, місто -  287, 309, 333
Сейм, ріка -  100, 101, 162, 199, 204, 477
Семенівка, село -  40, 50, 468
Семки, село -  Д 77
Семків, село -  Д 68
Сенча, місто -  201; Д 46
Сенютинці, село -  484
Сеньківка, село -  93, 196
Сергіївка, село -  30, 433
Серединка, село -  287
Сечня, річка -  Д 85
Сида Буда, село -  472
Сидорівка, село -  125
Синин, село -  79
Синяки,село -  263
Синятин, село -  205
Ситець, село -  479/480
Сіверщина -  Д 25
Сирець, тепер район Києва -  205
Сінків, село -  380, 404
Скопці, село -  247
Скородистик, село -  319
Сліпород, річка -  128
Сліпород, село -  21
Слобідка, село -  76, 115, 284, 373
Слобідка Бородавка, село -  199
Слобідка Прилепівка, село -  36
Слобідка Слюзчина, село -  63,
Слобода, село -  297 
Смичин, село -  296 
Сміла, місто -  201 
Смокорівка, слобідка -  49 
Смоленка, річка -  377, 506 
Смолин, село -  25 
Смоляж, село -  343 
Смолянка, річка -  287, 323 
Смолянка, село -  258 
Смош, річка -  433 
Смош, село -  41
Смяч, річка -  11, 31, ПО, 254, 310; Д 15, 

Д 43
Смяч, село -  167, 432

Смячівка, річка -150, 181 
Снітин, містечко -  22 
Снов, річка -  11, 31, 103, ПО, 187, 221, 287, 

295, 307, 341, 345, 389, 422, 448, 460, 462, 
494

Собичів, село -  290 
Собичівська слобідка -  128, 372 
Соболівка, село -  119, 243 
Сокиринці, село -  38 
Соколівка, село -  410 
Соколівка, присілок -  150 
Солова, село -  453; Д 83 
Соловки -  Д 35 
Солониця, село -  165, Д 30 
Сосниця, містечко -  138 
Сошаии (Сутани), село -  341 
Сошники, село -  344 
Спаське, село -  292, 378, 469 
Спаське Поле, село -  162 
Стадниця, село -  478 
Стара Рудня, село -  110 
Старе, село -  123, 329 
Старець, річка -  478 
Старий Почеп -  404 
Стариця, село -  93 
Старобілоус, село -  333 
Стародуб, місто -  2, 30, 42, 50, 209, 214, 215, 

407, 493, 498; Д 7, Д 9, Д 11-Д 13, Д 15, 
Д 18, Д 19, Д 21-Д 24, Д 27, Д 29, Д 32, 
Д 33, Д 36, Д 39, Д 41, Д 43, Д 47, Д 51, 
Д 53-Д 55, Д 59, Д 61, Д 62, Д 64-Д 66, 
Д 68, Д 69, Д 74-Д 78, Д 81, Д 82, Д 85, 
Д 87, Д 89

Старосілля, село - 28 
Стахорщина, село -  27 
Степанець, річка -  275 
Степуки, село -  136, 416 
Стригів, село -  Д 53, Д 64 
Стрижень, річка -  103, 381 
Стугна, річка -  48; Д 80 
Студенок, село -  21 
Судинка, річка -  398, 407 
Студинка, село -  378 
Судвика, річка -  Д 32 
Судость, річка -  139, 404 
Сула, річка -  22, 108, 122, 135, 203, 206, 210, 

278, 436, 478 
Сулимівка, село -  95 
Суличівка, село -  Д 1, Д 48, Д 49 
Супій, річка -  126, 348 
Супрягин, село -  399 
Сурмачівка, село -  Д 57

722



Суха, річка -  26о
Суха Бобруха (Бобродь), річка -  478
Суха Оржиця, річка -  470; Д 57
Сухий Луч, село -  126
Сушани, село -  187, 218
Сушки, село -  497
Сядричі, село -  458
Сядрищаки, село -  287

Талалаївка, село -  51 
Тахтаулів, село -129 
Тезна, річка -  Д 47 
Терехівка, село -  24, 339 
Терехтемирів, місто -  334 
Тетіїв, місто -  503 
Тиниця, село -  487 
Товкачівка, річка -  92 
Товсголіси, село -  Д 60 
Топчіївка, село -  20, 323, 366, 377, 506 
Трипілля, село -  150 
Тростянець, село -  387 
Трубіж, річка -  106, 126, 142. 219, 220, 257, 

280, 295; Д 74 
Тупичів, село -  31 
Тур, річка -  74 
Турись, річка -  346 
Туросна, річка -  502 
Тух, село -  294 
Тютюри. село -34 
Тятив, річка -  308

Убідь, річка -  16, 19, 54, 126, 138, 165, 195, 
205, 391, 484, 504; Д З 

Угра, річка -  Д 60
Удай, річка -  37, 66, 168, 216, 225, 272, 278, 

433, 459, 470
Україна, Мала Росія, Країна, Край, Край 

Малоросійський, Малоросія - 1 , 2 ,  47, 
48, 63, 85, 89, 93, 95, 97, 100, 101-105, 
108, 114, 120, 126, 130, 132, 133, 136, 142, 
149, 150, 151, 153, 157, 158, 161, 167, 170, 
179, 181, 182, 187-189, 192, 196, 199,203, 
205, 206, 208, 220, 225, 227, 237, 248, 275, 
282, 285, 287, 293, 324. 325, 341, 344, 411, 
413, 426, 433, 456; Д 25 

Уласівка, містечко -  206 
Ус, річка -  404 
Усок, річка -  6, 289 
Ушиця, річка -  359 
Ущерп’є, село -  486

Фастів (Хвастів), місто -  148, 496; Д 80 
Фастівці, село -  305, 363

Федорівка, село - 401
Фоєвичі (Хвоєвичі), село -  423,465,482; Д 81

Халимонівська, річка -  Д 71 
Харитонівка, село -  38 
Хаялов, село -  162 
Хвастів див. Фастів 
Хвоєвичі, село -  див. Фоєвичі 
Хибалівка, село -  255 
Хижки, село -  101 
Хирки, село -  477 
Хитці, село -  53 
Хмельниця, село -  458 
Хмільничка, річка -  489 
Ховзівка, село -  199 
Ховми, село -  125 
Хозівка, слобода -  39 
Холм, деревня -  111 
Холмщина -  435 
Холопкове, село -  39, 199 
Хорол, річка -  76, 115 
Хоромне, село -  142, 295 
Хороше Озеро, село -  263 
Хоружівка, село - 201 
Хотминівка, слобідка -  47, 131 
Хохли, річка -  126 
Хрипівка, село - 167, 310; Д 28 
Христинівка, слобода -  267 
Хруль, село -  135

Цата, річка -  Д 81 
Церковище, село -  150, 181, 324 
Цибля, річка -  166 
Цитва, річка -  109, 407; Д 11

Чаплівка, село -  100
Чемоданів, село -  399
Чепелів, село -  124
Черневе, село -  199
Черневе, слобода -  39
Чернецька Слобода, село -  275; Д 73
Чернецький Яр, село -  59
Чернин, село -  65
Чернігів, місто -  1, 103, ПО, 126, 217, 287, 

296-298, 381, 462; Д 1-Д З, Д 6, Д 25, 
Д 28, Д 34, Д 40, Д 48, Д 49, Д 52, Д 56, 
Д 58, Д 60 

Чернігівщина -  57 
Чешуйки, село -  396
Чигрин-Діброва, село, місто -  201, 206, 478 
Човпня, річка -  417 
Чоповичі, село -  404
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Чорнобабинці, село -  28 
Чорнооків, село -  64 
Чорнухи, містечко -  201 
Чорторийка, село -  309, 406 
Чушуйки, село -  Д 32

Шабельники, село -  22, 159, 252
Шавулин, село -  507
Шаломин, слобода -  354/355
Шарш авичі, село - ЗО
Шашкова Гатка, село -  139
Шаулин, село -  399
Швеція -  2
Шестра, річка -  184
Шишаки, містечко -  105, 232
Шкловка, річка -  5
Шовківка, річка -  Д 59
Шостка, річка -  82, 83, 128, 200, 290, 342, 372
Шудрівка(Щудрівка), село -  Д 3 1
Шумилівка, село -  220, 257, 280
Шустка, річка -  481

Шутая Дебра, село -  139 
Щербиничі, село -  Д 81 
Щурівка, село -  241

Южиків, село - 287
Юрівка, село -  130, 282/283, 287, 293, 297 
Юр’ївка, село -  208, 221 
Юсківці, село -  133, 203

Яблуновиця, село -  433 
Яготин, місто -  126 
Яківка, село -  282/283 
Яківці, село -  Д 60 
Ялки, село -  404 
Ямища, село -  157, 298, 458 
Ямпіль, місто -  146, 383, 417, 418 
Янівка, село -  130, 297 
Янковичі, село -  150
Ясмань (Єсмань), річка -  6, 13, 39,47, 70, 90, 

131, 199, 249, 290, 372 
Ясмань, село -  290
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