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Болгарська діаспора України: з історії формування  I 

 

БОЛГАРСЬКА ДІАСПОРА УКРАЇНИ: З ІСТОРІЇ ФОРМУВАННЯ 

Протягом своєї багатовікової історії український і болгарський народи 
ніколи не ворогували між собою, а навпаки, в часи лихоліття завжди прагну-
ли допомогти один одному. Це пов'язано зі схожістю не лише їх етнічно-
ментальних рис, а й, насамперед, їх історичної долі. Створивши ще у першо-
му тисячолітті високорозвинуті держави: Перше Болгарське царство і Київ-
ську Русь, вони, на жаль, вже  наприкінці ХIV ст. повністю втратили свою 
державність. 1396 р. Болгарія остаточно була загарбана Османською імпері-
єю, а українські землі на той час були вже розшматовані польськими, литов-
ськими, угорськими, османсько-татарськими та іншими загарбниками. Май-
же 500 років болгарський народ вів мужню боротьбу проти османських гно-
бителів, відстоюючи свою мову, культуру, духовність. І в цій боротьбі за 
свою незалежність він постійно знаходив підтримку українського народу. 

Документи свідчать, що болгари, серби і представники інших балкан-
ських народів, пригноблених османськими завойовниками, рятуючись від їх 
гніту і довідавшись про хоробрих козаків та їх "вольності", почали втікати на 
південноукраїнські землі вже невдовзі після виникнення запорізького козац-
тва. Тут вони зустрічали гостинність і доброзичливе ставлення. Ще до Виз-
вольної війни українського народу 1648-1654 рр. на території України, як 
доводять дослідники1, проживали втікачі з Болгарії та інших країн, окремі з 
яких, захоплені героїчною боротьбою славнозвісних козаків, вступали до їх 
рядів та брали участь у походах проти турків-османів. 

Історія зафіксувала чимало фактів спільної боротьби українських коза-
ків і болгар проти османських загарбників, зокрема, у 1604, 1620, 1629, 1638 
роках в районах болгарських портових міст Варна, Балчик та ін. У "Реєстрі 
Війська Запорізького" 1649 р., складеному після Зборовського договору, се-
ред зареєстрованих запорізьких козаків знаходимо чимало козаків з прізви-
щами болгарського походження: Болгарин, Болгаренко, Гайдук, Стойко та 
ін. 

Сам Б.Хмельницький, очоливши визвольну боротьбу українського на-
роду, неодноразово говорив про необхідність об'єднати зусилля українців, 
південних слов'ян й інших народів для спільної боротьби проти турецької 
агресії. "Вси благочестиви того желают – говорив він, – грецы и сербы и 
болгары и волохи и мунтяны – чтоб нам всем в соединении быть", підкрес-

1 Див., зокрема: Н.П.Дашкевич. Несколько следов общения Южной Руси с югословя-
нами в литовско-польский период ее истории, между прочим в думах. - В кн. "Избор-
ник Киевский". – К., 1904. – С. 119-137. 
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люючи, що вони, ці народи, постійно присилають прохання "чтоб на турец-
кого царя Войско Запорожское войною пошло"2. 

Зокрема з такою місією у 1657 р. приїздив до Б.Хмельницького відо-
мий болгарський діяч Петро Парчевич3. 

Після завершення війни і воз'єднання України з Росією, на українські 
землі почала прибувати значна кількість болгар, сербів, греків, валахів та ін-
ших вихідців з балканських країн, чимало з яких займалися торгівлею. Цьо-
му сприяла і політика гетьманів, які надавали їм певні привілеї. Зокрема, 
Богдан Хмельницький своїм універсалом, від 2 (12) травня 1657 р. надав до-
звіл грецьким купцям, що прибували на Україну, самим вирішувати свої ку-
пецькі справи, щоб заохочувати грецьких купців "аби в сторону нашу зъ роз-
ными товарами приежъджаючи вигодою людям были". При цьому тут же бу-
ло застереження, що тих полковників, сотників та інших керівників, хто буде 
втручатися в їх справи і створювати їм труднощі, тих "мы строго будемо ка-
рать"4. 

Слід зазначити, що саме враховуючи ці обставини, щодо надання при-
вілеїв грецьким купцям, православної віри, деякі вихідці з балканських країн, 
в тому числі і болгари, що прибували на Україну, почали видавати себе за 
грецьких купців. Зокрема, поміж тих греків, що всередині XVII ст. створили 
у м. Ніжині так зване "Ніжинське купецьке грецьке товариство", було чимало 
і болгар5. Проте, якщо у XVII ст. вихідці із балканських країн, в більшості, 
прибували сюди нелегально і перебували в основному тимчасово, то з почат-
ку XVIII ст. почалося вже масове переселення значних груп населення, в то-
му числі і цілими сім'ями з цих країн, що проходило, головним чином, під 
час і після російсько-турецьких війн цього та наступного століть. Це пов'яза-
но було і з політикою російського царизму, який, маючи конкретні політичні 
імперські цілі - досягти панування на Чорному морі, в проливах Босфор і Да-
рданели – зокрема, та на Балканах – в цілому, прагнув видавати себе за пок-
ровителя всіх православних народів цього регіону. Починаючи з Петра І - за-
сновника російської імперії й імперської політики, та за його наступників, 
особливо Катерини II, послідовно здійснювався курс на заселення причор-
номорських українських степів вихідцями з балканських країн. З цією метою 
видавались спеціальні царські укази і маніфести про надання різних привіле-
їв для заохочення іноземних поселенців. Ще Петро І під час Прутського по-
ходу 1711 р. і пізніше почав залучати в свою армію виходців із Австрійської 
і Османської імперій, з яких у 1723 р. був створений перший, так званий, 

2 Воссоединение Украины с Россией. Документы и материалы в трех томах.  – Т.ІІ, 
1648-1651 гг. – М„ 1953. – С. 189, 274. 
3 Див.: Дуйчев Ив. Петр Парчевич и Богдан Хмелницки. // "Природа", – София, 1954. 
–  №8. – С. 6-9. 
4 Універсали Богдана Хмельницького 1648-1657, – К., 1998. – С. 224. 
5 Докладніше про це див.: Плохинский М.Н. Иноземцы старой Малороссии. - В кн.: 
"Труды ХІІ археологического съезда в Харькове". – М., 1902. – Т. II. – С. 197, 224-225; 
Сохань П.С. Очерки истории украинско-болгарских связей. –  К., 1976. – С.45-47. 
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“Сербський”, гусарський полк, до якого входили і вихідці з інших балкансь-
ких народів, зокрема, і болгари.  

Реалізуючи свої цілі, правлячі кола російського царизму з середини 
XVIII ст. розгорнули цілеспрямовані заходи по вербуванню іноземних гро-
мадян, переважно з південнослов'янських та балканських народів, для ство-
рення з них військових поселень на південноукраїнських землях – так зван-
ної "Української оборонної лінії". 

Протягом 1751-1753 років за царськими указами були створені спеціа-
льні адміністративно-територіальні одиниці для розміщення військових по-
селень під назвами "Нова Сербія" та "Слов'яно-Сербія". Перша охоплювала 
територію між Дніпром і річкою Синюхою (притокою Південного Бугу) – в 
основному територію сучасної Кіровоградської області з центром спочатку у 
Новомиргороді Сюди, ще у 1751 р., прибули перші переселенці з Австрії – 
понад 400 чол. на чолі з полковником І.С.Хорватом. Наступного року сюди 
ж прибули нові переселенці з подунайських країн - болгари, серби, волохи 
та ін., з яких було утворено два полки - гусарський і пандурський (піхотний), 
що мали налічувати до трьох тисяч чоловік. Вони та їх сім'ї утворили до 40 
військових поселень, кількість яких пізніше збільшувалась. Адміністратив-
но-територіальна область "Слов'яно-Сербія" охоплювала частини територій 
сучасних Донецької та Луганської областей, з центром у м. Бахмут (тепер м. 
Артемівськ), де були розміщені військові поселенці переважно з південних 
слов'ян, що утворили два полки під керівництвом сербських полковників 
І.Шевича та Р.Прерадовича, які у російській службі отримали генеральські 
чини. Кількість військових поселенців у регіоні, в подальшому, зростала й за 
рахунок переселення сюди українських і російських козаків і селян, які та-
кож несли прикордонну службу в сторожових фортецях Української лінії, 
збудованої для оборони південних кордонів Російської імперії від нападів 
турків і татар. 

Пізніше було видано царські маніфести 22 липня 1763 р., за якими на 
південноукраїнські землі запрошувались іноземні поселенці, з наданням їм 
певних привілеїв: звільнення від податків і повинностей на 10 років, надання 
земельних наділів до 1 гектара на сім'ю, та можливості додаткової купівлі 
землі; їм гарантувались свобода віросповідання та права створення своїх пі-
дприємств, ведення торгівлі та ін6. Здійснюючи цю політику царський уряд 
мав й іншу мету – шляхом заселення українських земель не лише російськи-
ми, а й іноземними поселенцями роз'єднувати і послабляти сили запорозько-
го козацтва, а потім і зовсім його знищити, щоб не дозволити йому реалізу-
вати свої прагнення до відродження української незалежної держави. 

У 1764 р. під час адміністративної реорганізації, проведеної російсь-
ким урядом, територія і населення Слов'яно-Сербії і Нової Сербії було вклю-
чено до новоствореної Новоросійської губернії. Царський уряд продовжував 
політику протегування щодо іноземних поселенців, але, готуючись до оста-

6 Див.: Елена Хаджиниколова. Българските преселници в южните области на Русия. 
1856-1877. – София, "Наука и изкуство", 1987. – С. 21. 
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точного знищення автономних прав козацтва, їх запрошували тепер в основ-
ному як робочу силу для заселення пустуючих земель. По-різному склада-
лась доля іноземних поселенців на Україні – і тих, що прибули в попередні 
роки, і тих, які продовжували прибувати. Тікаючи від османського рабства 
болгари, серби й інші пригноблені народи розраховували знайти у єдиновір-
ній Росії кращі умови життя, проте далеко не всім це вдавалось. Утиски міс-
цевої влади, яка не завжди виконувала свої обіцянки про привілеї для пере-
селенців, суворий казармений режим військових поселень та інші негаразди 
змушували частину з них втікати у Запорозьку Січ, або шукати інші кращі 
місця. 

Про такі факти свідчить ряд документів. Та все ж значна частина з них 
досягла певних успіхів у військовій та державній службі, отримувала певні 
пільги і назавжди залишилась на новій для них батьківщині. Більше того, на-
ступні російсько-турецькі війни 1768-1774 та 1787-1791 років супроводжу-
вались новими хвилями втікачів болгар, сербів, волохів та інших пригнобле-
них Османською імперією народів. Зокрема, у 60-х роках XVIII ст. кілька 
груп болгар прибули до Києва і оселились на околиці міста в селі Борщагів-
ка, на землях Києво-Братського монастиря, отримали позику на своє упоряд-
кування і почали займатись городництвом та садівництвом, передаючи свій 
досвід і місцевому населенню. Проте більшість болгар та іншіх південно-
слов'янських виходців, що прибували на Україну, поселялись у південних, 
причорноморських степах, де було чимало незаселених земель, а природні та 
кліматичні умови були більш близькими до тих, що були у них на батьків-
щині. 

Саме тут вони, за свідченням тодішніх очевидців, зробили великий 
внесок в освоєння земель півдня України, перетворюючи пустирі у квітучі 
городи і сади. 

Тільки за період з 1769 до 1791 рр., за даними А.О.Скальковського, на 
південних землях України поселилось близько 2 тисяч болгар7. Але в дійсно-
сті їх, як свідчать документи, було значно більше. До цієї чисельності безпе-
речно не ввійшло чимало інших окремих втікачів з османської неволі, які рі-
зними шляхами прибували на Україну, вступали до козацьких лав Запорозь-
кої Січі, або на службу в російську армію. Були й такі, яких, ще маленькими 
дітьми, турки вивезли з Болгарії, а потім їх звільнили запорозькі козаки, або 
ж самі втікали з турецької неволі і прибували на Україну, де залишались на-
завжди, нерідко змінюючи тут своє ім'я чи прізвіще8.  

Під час останньої у XVIII ст. російсько-турецької війни 1787-1791 рр. 
багато болгар хоробро боролись у лавах російської армії під командуванням 
О.В.Суворова – у знаменитих битвах на р. Римник, поблизу Фокшан, при 
штурмі Ізмаїла та ін. Ще до закінчення цієї війни, у 1790 р., близько 500 бол-
гарських сімей вступило до складу Бугського війська і після було розселено в 

7 Скальковский А.А. Болгарские колонии в Бессарабии и Новороссийском крае. – 
Одесса, 1850. – С. 4-5. 
8 Див. про це : Сохань П.С. Указ. праця, с. 54-55. 
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різних місцях Херсонської губернії9. Після Яського мирного договору, яким 
закінчилася ця війна, була нова хвиля болгарських переселенців у причорно-
морські землі України і Молдавії. Частина болгар, переправляючись до Ду-
наю, селилась в районах Ізмаїла, Килії та у інших місцях. Інші добирались 
морем до Одеси, Херсона, Криму, користуючись різними нагодами. Так, у 
вересні 1801 р. російське торгівельне судно, що поверталось з Константино-
поля, із-за морського шторму було змушене зупинитись у болгарському пор-
товому містечку Созопол. Місцеві жителі-болгари умовили капітана цього 
судна забрати їх з собою, щоб врятуватись від тяжких знущань турецьких за-
гарбників. 148 чол. прибули цим судном в Одесу. За словами командира ін-
шого судна, що побувало тоді в Болгарії, 7 тисяч болгар, які проживають в 
Адрианопольській окрузі, всі до одного готові були переселитися в Росію, 
якби був на те дозвіл10. Російський уряд із-за договірних умов з Туреччиною, 
офіційно не міг вивозити з Болгарії тих, хто бажав переселитися в Росію, аля 
він дозволяв місцевим властям Причорномор'я приймати тих, кому вдалося 
прибути самостійно, тобто, втікачів і оселяти їх на пустуючих землях та до-
помогати у благоустрію. Користуючись цим, чимала кількість болгар протя-
гом 1801-1812 рр. переселилась в Новоросійський край: Херсонську губер-
нію і Крим, створивши, особливо навколо заснованої у 1794 р. Одеси, ряд 
болгарських поселень, зокрема Малий Буялик, Великий Буялик, Кубанка, а 
також Терновку під м. Миколаєв, село Старий Крим, поблизу міста з такою 
ж назвою та ін. 

Процес переселення болгар до Причорномор’я продовжувався і в XIX 
ст., аж до визволення Болгарії у 1877-1878 рр. Проте це, по-перше, вже ви-
ходить за хронологічні межі подій, яким присвячена дана праця, що пропо-
нується читачам, а, по-друге, процеси переселення болгар на Україну у XIX 
ст. отримали більше висвітлення в літературі і насамперед у ґрунтовній праці 
болгарської дослідниці Єлени Хаджиніколової11. 

В данному ж разі читачу пропонується перший такого роду збірник до-
кументів, що розкриває історію переселення болгар, а також інших балкан-
ських народів на Україну у XVIII ст. Упорядник – молодий дослідник 
В.Мільчев, який сам є нащадком болгарських переселенців, зробив дуже ва-
жливу і цінну у науковому і політичному значенні справу. Він провів велику 
і копітку роботу по виявленню, збиранню, відібранню і компонуванню чис-
ленних документальних матеріалів, виявивши при цьому необхідний профе-
сіоналізм у відповідній археографічній обробці матеріалів, підготовці ґрун-
товних наукових коментарів тощо. До цього слід додати, що більшість з до-
кументів, включених до збірника, знаходиться уже в такому стані, що за сво-

9 Див. Державин Н.С. Болгарские колонии в России. Петроград, 1915, с. VI. 
10 Див. Скальковский А.А. Опыт статистического описания Новороссийского края, 
часть І, Одесса, 1850, с. 232-233. 
11 Див. Елена Хаджиниколова. Българските преселници в южните области на Русия 
1856-1877, "Наука й изкуство", София, 1987, с. 176. 
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єю давністю вони можуть скоро зовсім зникнути. А це ж важливі документа-
льні сторінки історії, нашої й інших народів. 

Вони не лише певним чином відкривають завісу над деякими малові-
домими сторінками нашої історії, але й дають можливість краще уявити різні 
сторони побуту і життя наших славних попередників, характер і специфіку 
стосунків і зв'язків нашого народу з іншими народами в далекому минулому. 
Вони разом з тим дають можливість краще зрозуміти процес формування ос-
новних рис менталітету українського народу у його ставленні до інших наро-
дів. Ці документи переконливо свідчать і про те, що Україна вже давно пос-
тупово і грунтовно "входила" в Європу і що це входження завжди було і є 
взаємокорисним і для нашого і для інших народів. Навіть при тому, що пані-
вні кола російського царизму в ті часи певним чином використовували посе-
лення іноземних колоністів у своїх імперських цілях з метою полегшення 
політики русифікації на Україні, здійсненні пресловутої політики панславіз-
му та придушення прагнень українського народу до національної незалежно-
сті, спілкування простих людей і широких мас різних народів, доброзичливе 
ставлення один до одного приносило їм взаємну користь в економічному, 
політичному і духовному розвитку, в побуті і в усіх сферах життя. 

І логічно випливає з цього історичного досвіду те, що коли зараз, в су-
часні часи, і український, і всі слов'янські, балканські та європейські народи 
в цілому будуть вільними і незалежними, вони можуть розвивати ще кращі 
плідні і взаємовигідні відносини між собою і в усьому європейському сере-
довищі, в нашому спільному європейському будинку. 

 
П.С.Сохань: член-кореспондент НАН України, 
директор Інституту української археографії 

та джерелознавства ім. М.С.Грушевського 



 
ВІД УПОРЯДНИКА 

 
До збірника включено документи, які виявлено у центральних архівних 

установах України та Російської Федерації; обласних архівах, рукописних та 
музейних зібраннях України. Не обійдено увагою й вже опубліковані законо-
давчі, діловодські та мемуарні пам’ятки, які через тривалий термін виходу у 
світ та важку доступність широкому загалу давно перетворилися на раритети і, 
тому, є гідними того, щоб бути включеними до збірника матеріалів. 

Найбільш повно документи з історії болгарського населення України у 
XVIII ст. представляють фонди, які зберігаються у Центральному державному 
історичному архіві України у Києві – це фонди адміністративних: Київска гу-
бернська канцелярія (ф. 59), та військово-адміністративних установ: Кіш Нової 
Запорозької Січі (ф.229) та Слов’яносербська комісія (ф.1413), а також осо-
бистий фонд історика та етнографа М.М.Плохінського (ф.2043).  

Використано документи Центрального державного архіву вищих ор-
ганів влади та управління України, зокрема з фонду видатного українського 
історика Н.Д.Полонської-Василенко (ф.3806). Насамперед це її неопубліковані 
дослідження, які базуються на багатому матеріалі катеринославських архівів, 
загинувших під час воєн та революцій, і, тому, їх можна розглядати як пер-
шоджерело.  

Багаті відомості надають досліднику справи, що зберігаються у Дер-
жавному архіві Херсонської області: Новоросійська (Херсонська) губернська 
креслярня (ф.14). Головним чином це матеріал який висвітлює господарчу 
сторону життя поселенців. 

Рукописні зібрання Національної бібліотеки України також приверта-
ють до себе увагу через наявність такої групи документів, як архів фортеці 
Святої Єлісавети – (ф.ІХ), які добре допомагають з’ясувати побут болгар 
Південної України у досліджуваний період. 

Зібрання архіву Дніпропетровського історичного музею є нічим іншим 
як залишком фондів канцелярії Новосербського корпусу, Новоросійської гу-
бернської канцелярії та Новоросійського губернського правління. І хоча 
вціліла надзвичайно мала частина від первісного обсягу, тим більш приємно, 
що й вона містить свідчення про болгарську колонізацію наприкінці XVIII ст. 

Фонди Російського державного архіва давніх актів також містять кор-
пус джерел з досліджуваної проблеми, про що свідчать презентовані у збірці 
матеріали евристичних розвідок (ф. 16)  

З попередніх видань документів для публікації відібрано найбільш ха-
рактерні. Такими, на нашу думку, є актові пам’ятки з Повного зібрання законів 
Російської імперії; матеріали з канцелярії Київського та Таврійського губерна-
торів, опубліковані свого часу О.Андрієвським та Г.Киреєнко, а також 
відповідні тематиці місця з мемуарів С.С.Пішчевича. 

Таким чином, для друку відібрано 148 найбільш характерних доку-
ментів, виявлених у архівних фондах та попередніх виданнях, які охоплюють 
період з 1723 по 1800 р. 
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Археографічне опрацювання документів проведене згідно з “Методич-

ними рекомендаціями до публікації архіва Коша Нової Запорозької Січі ” (К., 
1993 ). 

Кожний документ розглядається як самостійна одиниця і на ньому про-
ставлено нумерацію. 

Документи мають заголовок, в якому позначено дату написання, різно-
вид документу, автора, адресата та анотований зміст. 

Документи в яких дату представлено лише роком, поміщено в кінці 
групи документів цього ж року. Документи датовано за старим (юліанським) 
стилем і розміщено за хронологічним порядком. 

Тексти публікуються популярним способом, але зі збереженням мовних 
та пунктуаційних особливостей.  

Структуру та зовнішній вигляд документів збережено у тих рамках, в 
яких це дозволяють можливості сучасної комп’ютерної техніки. 

Застарілі слова та маловживані терміни пояснюються у спеціальному 
словнику. 

Під час археографічного опрацювання документів у текст введено 
квадратні дужки у яких подано розшифровані слова та редакційні зауваженн-
ня. Знак запитання вказує на перекручені слова; три крапки у квадратних дуж-
ках вказують на непрочитаний, пропущений або пошкоджений текст. 

Після тексту кожного документу подано легенду, в якій вказано: його 
місце зберігання (скорочена назва архіву чи бібліотеки); номери фонду, опису, 
справи та аркушів (нумерацію аркушів подано зі зворотами). Скорочені назви 
архівів розкрито у списку архівних та бібліотечних фондів, який додається. 

До збірника додаються передмова, додатки, примітки, словник за-
старілих та маловживаних слів, список скорочень, список архівних та 
бібліотечних фондів, імений та географічний покажчики та перелік доку-
ментів. 

Передмова допоможе читачеві  зорієнтуватися у особливостях епохи, в 
яку відбувалися переселення болгар в Україну, у специфіці колонізаційного 
процесу, його детермінованості з загальним поступом європейської історії; та 
осягнути значущість опублікованих документів. 

Додатки містять уривки з історичних праць, в яких тою чи іншою 
мірою представлено болгарську тематику XVIII ст., і, водночас, дають змогу 
краще зрозуміти в якому стані знаходиться наукова розробка теми на 
сьогоднішній день. 

До збірника додано примітки до змісту, які виділено як окрему струк-
турну частину науково-довідкового апарату. Вони висвітлюють питання 
пов’язані з інформаційним навантаженням, автентичністю, тенденційністю 
джерел тощо. 

Словник застарілих та маловживаних слів також є самостійною одини-
цею та включає упорядкований за алфавітом реєстр застарілих термінів з 
відповідними поясненнями сучасною українською мовою. Слова, які тлу-
мачаться, подано в оригіналі, мовою документу (російська XVIII ст.). 



МАТЕРІАЛИ ДО ІСТОРІЇ БОЛГАРСЬКОГО НАСЕЛЕННЯ УКРАЇНИ XVIII СТОЛІТТЯ 
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У списку скорочень розшифровано скорочення, які зустрічаються у 
текстах, наприклад: мсц – месяц, а також у додатках та науково-довідковому 
апараті. 

Значно полегшать пошук відомостей про ті чи інші події, особи, насе-
лені пункти тощо, іменний та географічний покажчики, які складено до доку-
ментів збірника. 

З метою допомогти читачеві орієнтуватися в опублікованому матеріалі 
зроблено перелік документів та список архівних і бібліотечних фондів. 

Збірник ілюстровано за тематикою. В ілюстраціях подано текстуальні 
та графічні твори XVIII ст. 

Користуючись можливістю, упорядник висловлює щиру подяку всім 
тим, хто допоміг йому у роботі наданим матеріалом, дружньою порадою та 
відповідно створеною творчою атмосферою.  
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ДОКУМЕНТИ 
 
 

№ 1 1724 р., травня 23. – Лист Петра I до київського 
генерал-губернатора І.Ю.Трубецького з наказом 
про прийняття у російське підданство військових 
австрійської служби 

 
Генералу нашему генералу губернатору Киевскому1 князю Ивану Юрь-

евичу Трубецкому2  
Секретные дела // 
Божией милостию Мы Петр Первый император и самодержец всерос-

сийский Генералу нашему и генералу губернатору Киевскому князю Ивану 
Юрьевичу Трубецкому. Уведомились мы из вашего присланного известия от 
13 маия что сербин маеор Иван Албанез3 отправленной ради призыву в службу 
нашу офицеров и рядовых сербян писал к вам из Серебрии от 5 маия что при-
шло к нему еще болши десяти члвек офицеров и протчих в том числе один 
полковник и тем всем даны отнего подлинныя наши привилегии, другим же 
копии иподорожныя розданы. Итребуете вы нашего Указу когда те призван-
ныя в службу нашу приезжать будут. А о своих рангах цесарских и протчих 
данных им патентов не обявят таким жалованье [наш...] производитли, також и 
о [...] которые з женами [...] приезжать. И мы повелеваем // вам когда те при-
нятыи отнего маеора Албанеза внашу службу с привилегиями и сподорожны-
ми будут приезжать и тем пока будут их люди и хотя кто исполковников или 
подполковников зберет своих людей пополовине полка, то тогда им давать  
полное жалованье; А между тем давать офицерам выехавшим полковником 
маеорское, маеорам порутческое жалованье, протчим чин по чину потому 
примеру. А о поселении котория выедут с фамилиями и тех селить попрежне-
му нашему указу, толко того смотреть дабы их селение было ближе к велико-
российским городам. А что будет у тебя в том чинитца отом имеете нам доно-
сить. 

Дан в Москве Маия 23 дня 1724 Ивану Юрьеву   
     Петр [...] 

 
ЦДІА України (м. Київ). Ф.59. Оп.1. Спр.76. Арк. 3, 4-4 зв. 
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№ 2 1729 р., травня 5. – Донесення майора гусарського 

полку І. Албанеза в Київську губернську канцеля-
рію з проханням про прийняття у службу гусар 
В.Стоєва та С.Савича 
 

В Киевскую губернскую канцелярию1   Доношение. 
Прибыли в Киев из Сербской земли сербы капитан Илия Маркович да 

при нем два члвека один сербин адругой булгарин аимянно сербин Волча Сто-
ев булгарин Стоян Савич желающия в службу Ея Императорского Величества 
в наш гусарской полк2 которые ис Киева подорожние писанною в Киеве 29 
числа апреля сего 1729 году за подписанием руки его превосходителства гдина 
генерала маеора и киевской губернии вице-губернатора Штока3 явились у меня 
в Варве4 сего текущего 3 числа маия обкоторых жолнерах истинствуя что они 
люди молодые и к службе Ея Императорского Величества быть годные кото-
рых бы по указу Ея Императорского Величества в вышеозначенную службу 
повелено было принять а об вышеозначенном капитане я неведом был ли он 
капитаном или нет, нотокмо обявил мне не знаю какую подорожную которую 
я присем доношении отбрав от него посылаю а особливо что поприсланному 
по Ея Императорского Величества Указу из Верховного Тайного Совета5 к его 
светлости гдну и гдну генералу фельтмаршалу и кавалеру князу Михайлу Ми-
хайловичу Голицыну6 в котором повелено содержать гусарской полк комплек-
том в числе шестисот чинов а понеже у нас нет и остаютца // в гусарском пол-
ку полное число обер афицеров и котором хотя и достоверное имеют свиде-
тельство обретающихся при нашем полку афицеров которые с ним живали и 
признавать ево за [капита...] но то и моя принять без указу не могу [...] капита-
ний чин но долженствую писат [...] в высоки генералитет и оттуда [уне...] Ука-
зом что повелено будет а по [получен...] Указа о том Киевогубернская канце-
лярия будет от меня известна а повышепоказанным именам тем двум члвком 
сербину и булгарину которые обявляют что стем же капитаном в гусарских 
полках служивали, повелено было Указом Ея Императорского Величества об-
ретающемуся приполку нашем закомисара капитану гдину Енцыну приездные 
денги также и впред, за порцы и рацы, когда оне заслужат выдавать как и 
протчей их братьи служителям гусарского полку иотом овсем Указом Ея Им-
ператорского Величества что повелено будет     

О сем доносит гусарского полку маиор Иван Албанез 
Маия 5 числа 1729 год 
Варва 
 
ЦДІА України (м. Київ). Ф.59. Оп.1. Спр.194. Арк. 1-1 зв. 
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№ 3  1729 р., червня 10. – Копія ордера київського гене-
рал-губернатора Шверіна майору гусарського пол-
ку І. Албанезу про зарахування прибулих болгар, 
сербів та інших до 6ої роти Сербського гусарсько-
го полку 

 
Копия. 

Высокородны гсдн маэор 
 
Сего июня 9 дня получил я отего высокопревосходителства гсдна гене-

рала фон Вейзбаха1 Указ вкотором выражено минувшагоде маия 12 дня полу-
чил его высокопревосходительство от вас два доношения; первое якобы при-
был к вам из сербской земли капитан сербин Илья Маркович здвемя члвеки 
жолнеры которой намерен быть в службе Ея Императорского Величества во-
оном гусарском полку при котором сообщена поданная вам о прибывших 
вновь изза границы иноземцах разных нацей Степана Павлова стоварыщи ко-
торые имена втой челобитной показаны и просили убопределении их в службу 
Ея Императорского Величества в помянутой гусарской полк в жолнеры против 
которых доношений того де маия 23 дня писано от его высокопревосходитель-
ства с требованием резолюцы к его светлости гдну генералу фельтмаршалу и 
кавалеру князю Михаилу Михайловичу Голицыну челобитная послана и сего ж 
июня 3 дня [...] получен указ в котором выражено ежели выехавшей капитан 
Маркович пожелает быть за комплектом и без жалованья впредь до убылова 
капитанского места то и велеть принять понеже посправке с присланним от 
генерала маеора и киевского вице губернатора Штока репортом во оном гусар-
ском полку обер афицеров нине состоит посодержанию Ея Императорского 
Величества Указу которым велено полк гусарской содержать в шестисотном 
числе полной комплект он ежели не желает быть закомплектом и безжалованья 
тоб ехал куда хочет априбывших сним капитаном Марковичем двух члвк жол-
неров так и по присланой вышеозначенной челобитной аимянно // цесарской 
нацыи булгарина Степана Павлова2 да тоей ж нации словитина Матиаша Жи-
шпаха Иосифа Григорьева мултянина Мину Михайлова нацы ливонской Фе-
дора Иванова булгарина Степана Иванова Белгородца приказать принять и 
дать вам указ чтоб вы вышеписанных так и впредь которые будут выезжать и 
порепортам вашим велено будет принимать хотя протчие роты и не вполном 
комплекте писать в шестую роту которая имеет быть учреждена повышепи-
санному Указу, чего ради и состоящихся наваканцы для приему и учреждения 
той шестой роты капитана порутчика и вахмистра счислять а без указу и в ун-
дер афицеры вы гдн маеор не производили и ваше благородие изволите быть 
известны и исполнять как вышеупомянутой Указ повелевает неотменно; и ре-
ченной капитан Маркович пожелает ли быть до ваканцый закомплектом без-
жалованья или нет о том нас репортовать а выезжих в службу ипоопределении 
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учинить им присягу и прислать к нам привышеписанном о капитане Маркови-
че репорте неукосня; а с тем июня 10 дня 1729 года   

 
Уподлиного подписано тако   Шверин3  
 
 ЦДІА України (м. Київ). Ф.59. Оп.1. Спр.194. Арк. 12-12 зв. 
 
 

№ 4 1729 р., червня 29. – Донесення майора гусарсь-
кого полку І. Албанеза в Київську губернську ка-
нцелярію про бажання прибулих з Туреччини бол-
гар, а також молдаван та угорців заступити до ро-
сійської служби 

 
В Киевскую губернскую канцелярию 

Доношение. 
 Сего июня 14 числа 1729 году явились у меня в полку гусарском при-

шедшие вновь из заграницы иноземцы разных нацей аименно турецкой обла-
сти булгаре Александр Самсонов Павел Алексеев Яков Романов да цесарской 
нацеи венгерской породы Георгий Александров Федор Петров Андрей Афана-
сьев мултянин которие желают быть в службе Ея Императорского Величества 
в гусарском полку в жолнеры и осколко оные люди молодые и в службе Ея 
Императорского Величества в гусары быть годные и прежде сего при полках 
служивали; того ради дабы Указом Ея Императорского Величества повелено 
было означенных вновь пришедших иноземцев в службу Ея Императорского 
Величества в гусарской полк жолнерами принять и записать по Указу в ше-
стую роту и по принятии оных приездные по Указу денги обретающемуся при 
полку нашем за комисара гдну капитану Петру Володимерову повеленоб было 
выдать и Указа Ея Императорского Величества ис Киевской губернской кан-
целярии об оных что повелено будет 

 
О сем доносит гусарского полку маеор Иван Албанез 
 
Июня 29 дня 1729 году 
 
Варва 
 
ЦДІА України (м. Київ). Ф.59. Оп.1. Спр.194. Арк. 13. 
 
 
 
 
 
 



10    В. МІЛЬЧЕВ    
 

№ 5 1729 р., вересня 1. – Донесення майора гусарсь-
кого полку І. Албанеза в Київську губернську 
канцелярію про присягнувших на вірність бол-
гарах, угорцях та інших 

 
1729 Сентября с 12 записать и выписать 
В Киевскую губернскую канцелярию 

Доношение. 
По Указу его высокопревосходителства гспдина генерал лейтенанта ба-

рон фон Шверина, первому пущенному из Кременчуга прошедшаго августа 28 
дня а я получил 31 числа сего 1729 году вкотором повелено вновь желающих в 
службу Ея Императорского Величества чужоземцов в гусарскии полк почело-
бытной их определить в жолнери иввечну Ея Императорского Величества 
службы привесть к присаги а привевши бы их к присаги оную прислать кего 
высоко превосходителству аименно болгарина Осипа Мартынова болгарина ж 
Павла Васильева болгарина ж Иакова Романова венгерина Георгия Алексан-
дрова венгерина ж Феодора Петрова да венгерской же породы Ивана Григори-
ева мунтянина Андрея Афа // насиева да в повторителном же Указе писанному 
из Переясловла1 28 прошедшего августа више показаного году а я получил тоя 
ж августа вишеписанаго 31 числа, в котором велено таки по челобытной и по 
свидетелству желаещего в службу Ея Императорского Величества болгарина 
Александра Самсонова в гусарский полк в жолнеры ж написать иоверности в 
службы Ея Императорского Величества привесть к присаги а привев к присаги 
тако ж прислать к его высокопревосходителству оного Самсонова присягу и 
повише означенным указом о вышеписанных восемь члвка в гусарский полк 
приняты и в шестую роту написаны и оверной Ея Императорского Величества 
впредь в службы к присаги приведены сего сентября 1 числа которим бы Ука-
зом Ея Императорского Величества ис Киево Губернской Канцелярии повеле-
но было обретавшемуся при полку на- // ишем за комисара капитану гпдну 
Петру Володимерову из Гусарской Сумы2 приездние денги по пети рублов 
против их братии выдать а о присланих от его высокопревосходителства ука-
зов точные копии присем доношении в Киевскую губернскую канцелярию по-
силать и о том Указом Ея Императорского Величества что повелено будет. 

 
Гусарского полку маеор Иван Албанез 
Варва 
Сентября 1 числа 1729 году 
 
ЦДІА України (м. Київ). Ф.59. Оп.1. Спр.193. Арк. 3-3 зв., 4. 
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№ 6 1749 р., грудня 5. – Наказ Державної військової 
колегії київському генерал-губернатору 
М.І.Леонтьєву про необхідність його особистого 
контролю за діяльністю Н.Вєлічкова, який зго-
лосився власним коштом навербувати роту гусар 

 
Указ Ея Императорского Величества Самодержицы Всероссийской из 

Государственной Военной Коллегии1 генералу и кавалеру киевскому генералу 
губернатору Михаилу Ивановичю Леонтьеву2 сего декабря 2 числа По Указу 
Ея Императорского Величества Государственная Военная Коллегия почелоби-
тью македонской нации прапорщика Николая Величкова3 которым объявляет 
служил де он в Сербском гусарском полку с 739 году и вовремя той ево служ-
бы командирован с протчими гусары вволоское местечко онной и нечаянным 
нападением взят он турками и липканами в полон4 при котором взятье нещадя 
своего живота против неприятеля поступал как надлежит где иранен был от 
неприятеля в правое плечо саблею да влевую ногу поколот копьем и вголову 
побит картечью левую руку порублен саблею ж и отдан в турецкие руки а 
имянно паше Чары Магмету в котором полону будучи семь дней выпавши 
случай изонаго полону ушел и прошед чрез реченную Молдавию в Полшу увел 
ссобою греков и болгар шеснацать члвк в котором 740 году сведенных им лю-
дей в Киеви явился у Вас господина // генерала и кавалера, а вами тем выве-
денным ним людям дано каждому по пяти рублей и отправлены в службу в 
помянутой же Сербской гусарской полк, давтом же 740 году командирован 
был он с командою к реке Богу встречю следующаго ко двору Ея Император-
ского Величества турецкого полномочного посла из означенной команды и 
взят был по Указу для переводу их разного языка при котором как до Москвы 
так и в Санкт Петербурхе при следовании ево и обратно находился безотлучно 
а в прошлом же 740 году во всю швецкую войну при взятья Фридриксгама и 
Геменфорса5 и пригороде Уми прикотором беспрестанно против неприятеля в 
партиях и сражениях находился так и до окончания Швецкой войны а позами-
рении с короною Швецкою в следовании он сполком чрез Санкт Петербурх 
волею Божиею заболел причем видя себя вслужбе невсостоянии просил в Во-
енной Коллегии оуволении из службы ио даче апшита и по тому ево желанию 
от оной коллегии от службы и уволен, а после получа первое свое здравие про-
сил из иностранной коллегии себе заграницу в Венгрию и обратно пашпорты 
для некоторых // ево тамо нужд аповозвращении ево обратно в Россию прибыл в 
Киев, где известился Венгерского гусарского полку6 от капитана Ивана Мала-
мы что повелено Указом вербовать из чужестранного способной нации людей 
укомплектовать гусарские полки, почему он и возымел ревность паки в служ-
бу,      на -брал более дватцати члвек из чужестранного способной нации кроме мало-
российскаго и валосскаго народа людей и на своем коште и оставил их в Малой России 
в разных местах у своих приятелей до получения Указу ис которых имеем ревность к 
службе и ползе интересу Ея Императорского Величества целую роту навербовать по це-
сарскому штату до шестидесят члвк7 на своемже коште прежде нетребуя никакого на 
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себя жалованья истаких же наций людей, аимянно булгарских сербских греческих гра-
ватских мунтянских и бошняцких которые в сим законе находятца и обуча их военной 
экзерциции которая в сих полках нине происходит а пока оная рота им навербована бу-
дет то быть ему под ведением вашим господина генерала и кавалера авыбы осмотря 
оных вполке отправили, апоучинении присяги определить откуда надлежит // квартиры, 
також де производить им для пропитания хотя окладное жалованье а рационнии и пор-
ционныя денги отвступления их в службу когда в полк приведены будут порасчислению 
против протчих гусарских полков им выдавать а по приведению же оных к помянутому 
Венгерскому полку мундиром и амунициею також и лошадми полковым командирам 
исправлять как то и прежде происходило; и просит чтоб повышеписанному ево проше-
нию дать Указ егда оные им навербованны будут завышеписанныя ево ревностныя Ея 
Императорскому Величеству службы наградить надлежащим рангом и соопределением 
жалованья во оной же Венгерской гусарской полк. Приказали, вышеявленному прапор-
щику Величкову внавербовании испоказанного народа в том числе из бошнятских тол-
коб были веры греческого исповедания в гусарскую службу годных и способных людей 
до шестидесяти члвк позволение учинить, ито вербовании чинить ему под смотрением 
вашим // господина генерала и кавалера, как возможно коитория все то содейством про-
известь чтоб оных к будущу 1750 году марту мсцу к полку своему прибыть и во всем в 
доброе состояние и в службу с ползою употреблены быть могли. Амежду тем как налич-
ным нине так и впредь кои от времени до времяни прибывать имеют представлять вам 
господину генералу и кавалеру усмотря годность достоинство их велеть писать в пове-
ленное число и воинской экзерциции как надлежит по гусарскому обыкновению обу-
чать, а на первой случай для лутчаго содержания определить им пристоиныя квартиры и 
для пропитания производить им от тамошней походной комисариатской комисии или 
где способнее может статца воинская сумма окладное гусарское денежное жалованье и 
доколь оная рота всем полным числом ненавербуетца быть ему Величкову особливо под 
ведением вашим господина генерала и кавалера // [...да] все то число исполнитца то, 
оную всю команду собрав вам господину генералу и кавалеру самому осмотреть и кто 
когда ис какой нации и сколь им лет и каким видомв службу вступил и кому что со 
вступления выдано будет в Военную коллегию репортовать, и ту роту с таким же пол-
ным известием с ним Величковым обнадежа при том всевысочайшею Ея Императорско-
го Величества млстию что он за такую ево к службе Ея Императорского Величества 
ревность без надлежащего награждения оставлен быть не может с надлежащим удо-
волствием и наставлением отправить к команде и притом для препровождения и охра-
нения в пути командировать одного обер офицера и с ним шесть члвек драгун или сол-
дат; господину генералу и кавалеру и киевскому генералу губернатору // Михаилу Ива-
новичю Леонтьеву отом по Ея Императорского Величества Указу, а к господину генера-
лу и кавалеру фон Бисмарку8 Указ послан а оному Величкову дан из коллегии особли-
вой указ же. Декабря 5 дня 1749 году. 

 
[Підпис]     

 [Підпис] 
    Канцелярист Михайла Константинов. 
 
 
О вербовании прапорщику Величкову из разных нацей людей в гусарскую 

службу. 
  
 ЦДІА України (м. Київ). Ф.59. Оп.1. Спр.1705. Арк. 1-1 зв., 2-2 зв., 3-3 зв., 4. 
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№ 7 1750 р., березня 10. – Імений список іноземців 
навербованих до Угорського гусарського полку 
вахмістром С.Корнєшановим 

 
Список именной навербованных в Венгерской гусарской полк из ыностранного 

народа гусар и кто оные имене каких наций и сколко от роду и в котором мце ичисле се-
го 1750 году в службу приняты и к указной присяге приведены явствует ниже. 

 
Имена                От роду лет  Каких наций      Мсца марта числа 
 
Петр Василиев   25  Мунтянской   10 
Иван Алмаджанов   24  Мунтянской   10 
Иван Янков   28  Немецкой   10 
Григорей Иванов   24  Греческой   10 
Федор Брашован   25  Унгрской    10 
Иосиф Катмажичский  22  Немецкой   10 
Дмитрей Степанов   24  Болгарской   10 
Василей Степанов   24  Мунтянской   10 
Юрья Чутков   22  Венгерской   10 
Антон Федоров   18  Болгарской   10 
 
 
Венгерского гусарского полку вахмистр Степан Корнешанов 
 
ЦДІА України (м. Київ). Ф.59. Оп.1. Спр.1836. Арк. 3. 
 
 
 
 

№ 8 1750 р., серпня 24. – Імений список іноземців 
навербованих до Угорського гусарського полку 
вахмістром С.Корнєшановим 

 
 
 
 
Список именной навербованним в Венгерской гусарской полк из иностранного 

народа гусар кто оные имено каких наций и сколко кому от роду лет и в которых числах 
приняты явствует ниже. 
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Имена  От роду лет  Коих наций  Мсца августа числа 
 
Андрей Толт  25  Венгерской  24 
Михайло Сенков  24  Венгерской  24 
Иосиф Чмид  26  Немецкой   24 
Дмитрей Тодоров  24  Македонской  24 
Стоян Георгиев  22  Болгарской  24 
Михайло Темиркан  28  Болгарской   24 
Василий Филипов  18  Болгарской   24 
Петр Николаев   28  Перехрист из жидов  24 
Костянтин Фотя   28  Греческой  24 
 
Венгерского полку вахмейстар Степан Корнешанов 
 
ЦДІА України (м. Київ). Ф.59. Оп.1. Спр.1836. Арк. 20. 
 

№ 9 1751 р., червня 12. – Донесення капітана 
Г.Іванова київському генерал-губернатору 
М.І.Леонтьєву з проханням про надання дозволу 
на виїзд закордон 

 
Высокородному Гспдну и высокопревосходителнейшему господину генералу 

аншефу и кавалеру и киевской губернии генералу губернатору Михаиле Ивановичу 
Леонтьеву. 

Всепокорнейшее доношение. 
Уроженец я нижайший македонской нацыи города Браила из болгарского наро-

ду1 и служил в цесарской империи при гусарских полках капитаном начто и патенты 
имею и по намерению моему прибыл в Киев для определения в высокославную Ея Им-
ператорского Величества службу но токмо без указу я нижайший принят в службу не 
буду и затем чрез немалое время жить буду праздно и для того намерен я ехать до Яс 
тайным способом для вербования из сербов из болгар и ис протчих указных народов в 
службу Ея Императорского Величества гусаров своим коштом с которыми и обратно в 
Киев прибыт имею идля того надобно мне пашпорт, не обявляя во оном что я капитан, 
но просто города Броиля житель и что в Киеве был для богомолия дабы никто о том 
вербовании уведать не могли. 

 
И того ради вашего высокопревосходителства с рабскою униженностию всепо-

корнейше прошу милостиво повелеть о пропуске меня нижайшего чрез Снетинской 
форпост и в полских местах дажедоясь дать мне нижайшему пашпорт. 

 
О сем покорнейше доносит гусарской капитан Георгий Иванов июня 12 дня 

1751 году. Ксему доношению вместо капитана Георгия Иванова Серпскога полку вах-
мистр Михайло Богданов руку приложил. 

 
ЦДІА України (м. Київ). Ф.59. Оп.1. Спр.2006. Арк. 5. 
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№ 10 1752 р., березня 29. –Промеморія київського ге-
нерал-губернатора І.Леонтьєва генерал-майору 
І.Глєбову про неможливість відрядження пору-
чника Угорського гусарського полку 
Н.Вєлічкова у розпорядження генерал-майора 
Хорвата 

 
Высокородный и превосходителный [...] господин генрал маеор1  
Сего марта 27 числа доношением ваше превосходителство представляют и тре-

бовают известие на некоторое время для нитеряной ползы при следующих для службы в 
Новую Сербию2 фамилиях Венгерского гусарского полку порутчика Величкова к гдну 
генералу майору Хорвату3 отпустить панеже оной порутчик Величков прислан от полку 
в Киев и в команде моей состоит по Указу Государственной Военной Коллегии у вербо-
вания в тот Венгерской гусарской полк напоселение [навер...] гусар которых более 
дватцети члвк навербовали и на доволствие их немалое число денежной казны получили 
и для вербования ис Киева без Указу отлучить оного порутчика Величкова не можно о 
чем ваше превосходителство изволите быть известны 

 
Вашего превосходителства гдря моего всегдашний [...] 

 
Киев 29 марта 1752 году. 
 
ЦДІА України (м. Київ). Ф.59. Оп.1. Спр.2147. Арк. 2. 
 

№ 11 1752 р., травня 30. – Копiя донесення капітана 
Г.Іванова до Державної колегії іноземних справ 
з проханням про надання паспорту для виїзду з 
Російської імперії  

 
 
Копия 
В Государственную коллегию иностранных дел 

Всепокорное доношение 
 

Доносит приезжей ис Цесарии греческой нации гусарской капитан Юрья Ива-
нов сын Иванов а о чем тому следуют пункты 

 
1  

 
Во время бывшей с турками войни в прошлом 1737ом году оставя я именован-

ны турецкую службу с пятью десять гусарами1 в Цесарию прибыл где капитанским ран-
гом в цесарскую службу принят, и служил по 1748 год в котором времени хотя тот полк 
в котором я служил раскасовано, однако в разсуждении моих верных услуг по десяти 
цесарских гулденов на мсц по смерть мне тамо определено, которыя я по 751 год живу-
чи в Трансилвании получал 



16    В. МІЛЬЧЕВ    
2 

А по моей к православной вере ревности оставя я в Трансилвании жену мою 
здетми // и определенного мне пенсиона приехал всию высокославнейшую империю 
служить и век мой в высокомонаршеской службе окончать, и по прибытии моем в Киев 
для показвания в первом случае по приказу Киевской губернской канцелярии дважды в 
турецкую область для навербования гусаров на собственном моем коште посылан был 
где я подвергая живот свой не малой опасности ездили тритцать девять члвк годных гу-
саров навербовал, которые в службу определены, а я нижайшей за оную мою службу 
ничего не получил, и хотя о всем том поданным моим в Государственную Военую Кол-
легию прошением представил, токмо крайним моим нещастиям в том мне отказано, и 
никаким рангом в службу меня принять не соизволила, по велена мне в Государствен-
ной коллегии иностранных дел о пашпорте для свободного обратно в Трансилванию мо-
его отезда просить. 

 
ЦДІА України (м. Київ). Ф.59. Оп.1. Спр.2006. Арк.  2-2 зв. 
 
 

№ 12 1752 р., червня 30. – Справка з Київської гарні-
зонної канцелярії у Київску губернську канце-
лярію з приводу справи капітана Г.Іванова 

 
По сему требованию по справке в Киевской гарнизонной канцелярии в подан-

ном Сербского гусарского полку от капитана Станоева которой находился здесь у вер-
бования иностранных нацей в тот Сербской гусарской полк годных в службу гусар ре-
порте показано, что помянутой Юрья Иванов в прошлом 751м году в июне мсце у него 
Станоева явился и обявлял ему Станоеву [следует он ис Киева за границу до разных 
мест. – В тексті закреслено] имеет де способ привести к Киеву разных иностранных 
людей в российскую службу годных до ста человек и по прозбе его Иванова а особливо 
нехотя он Станоев того объявленного от него Юрья Иванова к ползе интересной способа 
упустить дал ему на привод пообъявлению ево в Россию показанных людей из имею-
щихся у него Станоева данных оногож Сербского гусарского полку от гдна подполков-
ника Стоянова1 на вербование гусар собственных ево денег сперва петнатцать апотом 
тритцат да еще три итого сорок восемь рублев вчем снего Иванова им Станоевым 
иросписка взята но он де Иванов будучи заграницею двоекратно собою и на своем кош-
те ни одного человека не привел; и хотя ж им Станоевым тех данных ему Иванову на 
привод гусар денег сорока восми рублем и требовано точию от него Иванова за ево не-
имуществом идоныне неуплачено иот него де Станоева он Юрья Иванов в Турецкую об-
ласть непосылан и заподлинноль он Юрья Иванов и где в службе капитаном находился 
неизвестно;  

 
в Киево Печерском2  
июня 30 дня 1752 году. 
 
ЦДІА України (м. Київ). Ф.59. Оп.1. Спр.2006. Арк.  7. 
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№ 13 1753 р.,  серпня 18. – Донесення секунд-майора 
Сербського гусарського полку Петрашевича ки-
ївському обер-коменданту I.Iванову з проханням 
про надання дозволу на проїзд до Нової Сербії 
капітану Іусбашіну (Юзбаши) та поручнику Ву-
нчіну (Вунчєву) 

 
Высокородному и превосходителному гдну бригадеру и обер коменданту Ивану 

Иванову  
Покорнейшее доношение. 

К вашему высокоблагородию сим покорнейше доношу что команды нашей гдин 
капитан Иусбашин да гдин порутчик Мануил Вунчин1 желают с двома еще гусарами 
для своих некоторих нужд в Новую Сербию ехать. 

Для того у вашего високородия покорнейше вишепомянутым офицерам просить 
паспорта чтоб им чрез Полшу туда и сюда пропуск был свободин к [усу...ия]   

Секунд-маиор Петрашевич. 
Киево Подол Август 18 д 753. 
 
ЦДІА України (м. Київ). Ф.59. Оп.1. Спр.2338. Арк. 1. 
 
 
 

№ 14 1756., січень. – Витяг з надісланого від генерал-
майора Шевича у Слов’яносербську комісію 
іменого списку його команди за січневу третину 
1756 року 

 
 

Список имянной 1756 году. За генварскую треть команды генерал маиора Ше-
вича1 о штап и обер и ундер офицерах и капралах по штату ево имеется с которого года 
в службе в нынешних настоящих чинах ис каких нацей и кто повышения достойны 
план: // 
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№ 
 
 
 
 

Чины имена 
 

      
        

          Когда ис какой нацеи в Россию прибыл и ка-
ким числом 

 
 
 

 

Женат и сколко мужеска 
полу детей по именам или 

не имеются 

   
Годы 

Мсцы  и 
 числа 

Ис каких чинов и 
нацей 

 

1 Штапа ево фли-
гель адъютант 
ранга подпорут-
чика Иван Марков 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
26 

 
1744 

 
Маия 1 

Болгарской из вой-
ников2  

Женат детей не имеется 

7 Прапорщик Геор-
гей Петров 
 
 

42 1752 Октября 24 Македонской, во-
лонтером 

Женат детей не 
имеется 

7 Поручик Констен-
тин Попов 
 
 

39 1752 Октября 24 Македонской, 
волонтером 

Женат, 3 сына: Георги в 
службе гусаром; 2 Павел; 3 
Иван 

12 Вахмистр Панай-
от Костантинов 
 
 
 

34  
1739 

 
Августа 11 

Македонской из 
войников 

Женат 2 сына в службе 
гусары 

15 Вахмистр Федор 
Стериев 
 
 
 
 

30 1750 Генваря 3 Болгарской Женат, детей нет 

16 Вахмистр Антон 
Добринов 
 

42 1754 Маия 18 Македонской 
гусаром 

Женат дети женска полу 

4 Квартермистр 
Григорей Марков 
 

16 1754  
Февраля 23 

Болгарской ротным 
писарем 

Холост 

8 Квартермистр 
Иван Хомецкой 
 
 
 
 
 
 

25 1749 Апреля 1 Македонской Холост 
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В нынешний 

настоящий от кого 
и когда произведен 

 
 
 
 
 
 

Когда именно в 
чине и кем про-
изведен 

Грамоте и 
писать умеет 
или нет  

И повыше 
ния достоин-
ны или нет 

За что когда был 
в каких штрафах 
и наказаниях 

Кто где в отлуч-
ках и при ком и 
где 
 
 
 
 
 
 
 

753 году августа 
12 дня по Указу 
ГВК к генерал 
маиору Шевичу в 
флигель-
адъютанты  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Умеет Достойны Не бывал При команде // 

Того же 1752 году октяб-
ря 24дня по 
имянному ЕИВ в 
прапорщики 

Умеет Достойны Не бывал При команде // 

Того же 1752 году октяб-
ря 24 дня по 
имянному ЕИВ в 
прапор щики 

Умеет Достойны Не бывал При команде // 

754 году декабря в 
вахмистры за по-
ставку в службу 
гусар 31 члвека 

По Указу прези-
дента ГВК гене-
рал маиоруШе-
вичу в вахмист-
ры 

Не умеет Достойны Не бывал При команде 

Того ж [...]февраля 24 
[..ку] в службу 
[...] члвека про-
изведен генера-
лом Шевичем в 
вахмистры 

Не умеет Достойны Не бывал При команде 

Того ж [...] генерал маи-
ором Шевичем 
вахмистром 

Умеет Достойны Не бывал При команде // 

Того ж 754 июля 2 гене-
рал маеором 
Шевичем в квар-
термистры 

Умеет Достойны Не бывал При команде 

755 май 5 за вер-
бовку иностранно-
го народу Указом 
генералу маиору 
Шевичу [...] квар-
термистром 

[...] Указом ГВК 
переведен в Сла-
вено сербской 
гусарской полк 

Умеет Достойны Не бывал При команде // 
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8 Капрал Тодор Васи-

льев  
 
 
 

27 1749  
Февраля 6 

Македонской Вен-
герского  гусарско-

го полку гусар 

Женат 2 сынаАндрей и 
Петр при нем 

11 Капрал Иван Анге-
лов 
 

23 1754 Маия 10 Македонской Холост 

20 Капрал Степан 
Медышов 
 
 
 
 

34 1744 Июня 23 Болгарской из Вен-
герского гусарского 

полку 

Женат, детей нет 

22 Капрал Иван Мак-
симов 
 
 

41 1754 Октября 21 Болгарской Холост 

23 Капрал Дмитрий 
Болгарин 
 
 
 
 
 
 
 
 

24 1749 Маия 1 Болгарской Женат детей нет 

 Редовые:      
28 Стоян Иванов 32 1752 Октября 24 Болгарской гусаром Холост 
143 Константин Стоя-

нов 
42 1754 Апреля 22 Болгарской переве-

ден из Сербского 
гусарского полку 
 
 
 
 

Женат, сын 1 Григорей 22 
его годы 

145 Василей Васильев 23 1754 Апреля 22 Болгарской Холост 
146 Богдан Димин 25 1754 Маия 1 Болгарской Холост 
166 Иван Стоянов 

 
 
 
 

33 1751 Февраля 26 Болгарской Женат, детей нет 

167 Степан Андреев 28 1749 Апреля 1 Македонской Холост 
169 Николай Ильин 

 
 
 

25 1754 Маия 6 Македонской Холост 

171 Михайло Сикрилов 23 1749 Апреля 1 Македонской Женат, мужеска [...] 
173 Иван Ильин 27 1749 Февраля 1 Македонской Женат, детей не имеет 
174 Василей Леонтьев 28 1749 Февраля 1 Македонской Женат, женат детей не име-

ет 
176 Иван Васильев 25 1754 Июня 10 Болгарской Холост 
186 Христофор Мио-

кромили 
22 1754 Июля 26 Македонской Женат, детей не имеет 
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Того ж По Указу ГВК в 

капралы 754 го-
ду маия10 числа 

   За переведе нием 
из Венгер ского 
гусарского полку 
не явился 

Того ж По Указу ГВК в 
капралы 754 го-
ду маия 10 

Умеет Достойны Не бывал При команде // 

754 сентября 1 по 
смотрению генерал 
маиора Шевича в 
капралы 

Того же Умеет читат 
и писат по-
гречески и по 
волоски 
 

Достойны Не бывал При команде 

754 Октября 26 по 
УказуГВК посту-
пил в капралы 

Того же Умеет Достойны Не бывал При команде 

Переведен по 
Указу ГВК из Вен-
герского гусарско-
го полку 
 
 
 
 
 
 

 

 Достойны Не бывал При команде // 

      
  Не умеет 

 
 Не бывал При команде // 

  Не умеет  Был при рейте в 
штрафе за побег 
гонен шпицру-
тены чрез 160 
члвек 3 раза 21 
авг. 1755 

При команде // 

  Не умеет  Не бывал 
 

При команде // 

  Не умеет  Не бывал 
 

При команде // 

 Переведен по 
Указу ГВК из 
Венгерского гу-
сарского полку 
гусаром 

Умеет  Не бывал При команде // 

  Умеет  Не бывал При команде 
 Переведен по 

Указу ГВК из 
Венгерского гу-
сарского полку 

Не умеет  Не бывал При команде 

  Умеет 
 

 Не бывал При команде 

  Не умеет  Не бывал При команде 
  Умеет 

 
 Не бывал При команде 

  Не умеет  Не бывал При команде // 
  Не умеет 

 
 Не бывал При команде // 
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189 Иван Шираевский 21 1754 Августа 31 Македонской Холост 
208 Савва Мокреев 29 1754 Сентября 29 Македонской Холост 
211 Алексей Божков 34 1754 Сентября 29 Болгарской Жена в Малороссии при 

ней сын Семен 11 
220 Константин Анге-

лов 
18 1754 Октября 15 Македонской Холост 

226 Иван Болгар 19 1754 Декабря 12 Болгарской Холост 
227 Иван Петров 19 1754 Декабря 12 Македонской Холост 
238 Федор Степанов 19 1754 Декабря 12 Македонской Холост 
263 Степан Констен-

тинов 
16 1754 Декабря 12 Македонской Холост 

264 Моисей Констен-
тинов 

14 1754 Декабря 12 Македонской Холост 

267 Михайла Славков      
271 Иван Батурин 32 1755 Февраля 24 Македонской Женат, детей нет  
272 Петр Уханов 32 1755 Февраля 24 Македонской Холост 
277 Данила Сухомли-

на 
25 1755 Февраля 24 Македонской Холост 

278 Иван Кунченко 22 1755 Февраля 24 Македонской Холост 
290 Моисей Сербинов 32 1755 Февраля 24 Болгарской Холост 
298 Леонтий Прохо-

ренко 
27 1755 Февраля 24 Болгарской Холост 

301 Демян Григорев 24 1755 Февраля 24 Македонской Женат, детей нет 
303 Роман Усиков 22 1755 Февраля 24 Македонской Холост 
306 Тимофей Шолох 32 1755 Февраля 24 Македонской Женат сын Василий 15 

принем 
341 Гаврила Михай-

лов 
20 1755 Февраля 24 Македонской Холост 

342 Григорей Михай-
лов 

18 1755 Февраля 24 Македонской Холост 

345 Федор Орловской 29 1755 Февраля 24 Македонской Женат, детей не имеет 
346 Семен Антонов 23 1755 Февраля 24 Македонской Холост 
347 Тимофей Андреев 19 1755 Февраля 24 Македонской Холост 
348 Козма Манойлов 19 1755 Февраля 24 Македонской Холост 
361 Яков Панайотов 25 1755 Маия 5 Болгарской Женат, детей нет 
362 Игнат Федоров 26 1755 Маия 5 Болгарской Женат, детей нет 
363 Опанас Победин-

ский 
24 1755 Маия 5 Болгарской Холост 

384 Никодим Пихей 
 

26 1755 Июня 19 Македонской Холост 

385 Леонтий Семенов 31 1755 Июля 3 Македонской Женат детей мужеска полу 
не имеет 

386 Юрий Федоров 20 1755 Июля 3 Македонской Холост 
389 Иван Давыдов 31 1755 Июля 3 Болгарской Холост 
403 Яманди Янаки 31 1755 Сентября 23 Македонской Холост 
404 Иван Симонов 22 1755 Сентября 23 Македонской Холост 
405 Георги Афанасьев 26 1755 Сентября 23 Македонской Холост 
406 Георги Дмитриев 21 1755 Сентября 23 Македонской Холост 
430 Иван Болгар 38 1756 Февраля 1 Болгарской Холост 
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  Умеет 

 
 Не бывал При команде 

  Не умеет  Не бывал При команде 
  Не умеет 

 
 Не бывал При команде // 

 
 

 Умеет  Не бывал При команде 

  Умеет  Не бывал При команде 
  Умеет  Не бывал При команде // 
  Не умеет  Не бывал При команде // 
 
 

 Не умеет  Не бывал При команде 

 
 

 Не умеет  Не бывал При команде 

Переведен из  
полку 

Черногорского 
гусаром 

  Не явился с определения 

  Не умеет  Не бывал При команде 
  Не умеет  Не бывал При команде // 
  

 
Не умеет  Не бывал При команде 

  Не умеет  Не бывал При команде 
  

 
Не умеет  Не бывал При команде // 

  
 

Не умеет  Не бывал При команде 

  Не умеет  Не бывал При команде 
  Не умеет  Не бывал При команде 
  

 
Не умеет  Не бывал При команде // 

  
 

Не умеет  Не бывал При команде 

  
 

Не умеет  Не бывал При команде 

  
 

Не умеет  Не бывал При команде 

  Не умеет  Не бывал При команде 
  

 
Не умеет  Не бывал При команде 

  Не умеет  Не бывал При команде // 
  Не умеет  Не бывал При команде 
  Не умеет  Не бывал При команде 
  

 
Не умеет  Не бывал При команде // 

  Умеет по 
гречески 

 Не бывал При команде 

  
 

Не умеет  Не бывал При команде 

  Не умеет  Не бывал При команде 
  Не умеет  Не бывал При команде 
  Не умеет  Не бывал При команде 
  Не умеет  Не бывал При команде 
  

 
Не умеет  Не бывал При команде 

  Не умеет  Не бывал При команде // 
  Не умеет  Не бывал При команде 
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ЦДІА України (м. Київ). Ф.1413. Оп.1. Спр.6. Арк. 42, 42 зв.-43, 46 зв.-47, 48 

зв.-49, 49 зв.-50, 50 зв.-51, 51 зв.-52, 53 зв.-54, 60 зв.-61, 61 зв.-62, 62 зв.-63, 63 зв.-64, 64 
зв.-65, 65 зв.-66, 66 зв.-67, 67 зв.-68, 68 зв.-69, 70 зв.-71, 71 зв.-72, 72 зв.-73, 73 зв.-74. 

 
№ 15 1756 р., травня 6. – Промеморія генерал-майора 

Хорвата генерал-майору Бібікову про розшук 
втікшого пандура Станчула 

 
№ 217   Получено июня 4 дня 1756 года. 
 
Высокородний и превосходителный гдин генерал маиор1  
  № 42     Гдрь мой 
Новосербского команды моей корпуса Пандурского пехотного полку 

пример маиор Чорба присланным ко мне репортом представил что того полку 
третей роты пандур Иван Станчул2 еще прошлого 755 году июля 9 дня пода-
ному исполковой того полку канцелярии билету отпущен малороссийского 
миргородского полку в местечко Городище для приискания жены своей кото-
рая от него в то время убежала токмоде он Станчул и доднесь к команде не 
прибыл и в роте не явился и чрез проезжающих де ис того местечка людей ве-
домо чинитца что евотам неимеется, а известно де что он бежал в Бахмут в 
Славеносербию3 и овысылке ево стого полку он пример маиор просит моего 
определения апонеже по справке в походной моей канцелярии он Станчул с 
повеленных наций в службу Ея Императарского Величества и вечное поддан-
ство вступил в реченной Пандурской полк и определен а к указной присяге 
приведен в том же 755 году февраля 1 дня с которого числа завыезд годовое 
жалованье с порции и рации при здешней команде из Новосербской получил и 
повышеписанному реченного пример маиора представлению небезсумнения 
есть едва ль он // Станчул имея намерение переити в Славенно Сербскую ко-
манду сам жену свою ис того полку неотправил дабы и он после того якобы 
для приискания оной отполку отпуск получит и туда в СлавеноСербию з биле-
том без препятствия пройти мог, о чем ваше превосходителство благоволите в 
силе Ея Императорского Величества Указов тамо прикоманде господ генерал 
маиоров Шевича и Прерадовича справитца и буде посправке помянутой пан-
дур Станчул тамо при команде явитца приказать ево к прежней команде сюда 
за караулом прислать а кем тамо и по какому определению в которую команду 
принят и не получил ли он тамо паки денежное жалованье и сколко накоторое 
время отом для потребных обстоятельств меня уведомить:  

вашего превосходителства покорный слу-
га Иван Хорват   

Мая 6 дня 1756 году 
 
ЦДІА України (м. Київ). Ф.1413. Оп.1. Спр.6. Арк. 115-115 зв. 
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№ 16  1756 р., червня 6. – Повідомлення генерал-
майора Р.Прерадовича у Слов’яносербську ко-
місію, з приводу справи про нанесення сержан-
том Тонковим образ генерал-лейтенанту Девіє-
ру 

 
№ 221   Получено: [...] июня 10 дня 1756 году. 
От генерал маеора Райка Депрерадовича1 в Славеносербскую комис-

сию2 . 
 
№ 46      Сообщение. 
По присланному ко мне из оной Славеносербской комисии от 1 июня 

сообщению с приложением сприсланного вооную комиссию от гдина генерал 
лейтенанта графа Дивиера3 сообщения ко мне для докозателства сержанта 
Тонкова4 в причиненных им обидах отменя отправлен команды моей конного 
гусарского полку полковой писарь Павленков очем ко оному гдину генерал-
леитенанту графу Дивиеру и сообщено: Райко де Прерадович. 

 
Июня 6 дня 1756 года 
 
ЦДІА України (м. Київ). Ф.1413. Оп.1. Спр. 6. Арк. 122. 
 
 
 

№ 17 1756., вересень. – Витяг з надісланого від гене-
рал-майора Прерадовича у Слов’яно-сербську 
комісію іменого списку його команди за травне-
ву третину 1756 року 

 
Список именной за майскую треть сего 756 году команды генерал 

маеора Райко Депрерадовича о штап обер и ундер офицерах капралах редовых 

и протчих чинов и о штапе его кто с которого году в службу в нинешних чинах 

ис каких нацей и кто к повышению достоиные или нет значит подсим: Сен-

тябрь . . дня 1756 году. // 
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№ Чины Имена Сколко от 
роду лет 

Когда ис каких 
нацей в Россию 

прибыл когда и ка-
ким чином опреде-

лены послужбе 
 
 
 
 
 
 

Женат и сколко мужеска полу де-
тей поименно в каких летах и как 

зовут или неженат 

1 Ротной квартермистр 1 ро-
ты Иордан Турченев 
 
 

 
[2...] 

В 749 года апреля 
16 
Македонской 

Женат у нево сыны Иван 4 и Се-
мион 2 лет живут при нем 

 Редовые 1 роты:    
9 Богдан Стефанов 20 В 753 маия 3 

Болгарской  
Жена у нево и сын Михайла  
7 месяцов 

10 Марко Неделков 18 В 753 маия 3 
Болгарской 

Холост 

81 Тодор Екимов 36 В 1755 апреля 1 
Болгарской 

Женат у него сын Сидор 12 слу-
жит при оной же команде гусар-
ской с ним 

82 Сидор Тодоров 12 В 1755 апреля 1 
Болгарской 

Холост 

 Редовые 2 роты:    
9 Самойло Михайлов 23 В 754 декабря 1 

Болгарской 
Холост 

13 Николай Петров  24 В 754 июня 12 
Болгарской 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Редовые 3 роты:    
4 Осиф Антонов 24 В 1754ом генваря 1 

Болгарской  
Женат детей нет 

 Редовые 4 роты:    
21 Иван Бошняк 25 В 754 октября 31 

Болгарской 
Женат дочь 1 

23 Козма Арнаутов 27 В 754 октября 31 
Болгарской 

Женат у него дети Яков 11 лет и 
дочь 

25 Семен Луговской 38 В 754 ноября 5 
Болгарской 

Женат детей нет 

1 Вахмистр 5 роты Димитри 
Драгич 

33 В 754 маия 18  
Болгарской из не-
служащих 
 
 

 
Холост 
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Когда ис чинов в чин 
производим 

В нинешнем насто-
ящем чине откого и 
когда произведен 
 
 
 
 
 
 

Грамоте и 
писать уме-
ет или не 
умеет 

 
 

  

В 754 маия 1 опреде-
лен по указу ГВК из 
Венгерского гусар-
ского полку як капрал 

В 754 октября 15 
генерал маеором 
Прерадовичем 

 
Умеет по 
российски 

 
 

Достоин 

 
 

Не был 

Обзаважива-
етца // 

      
  Умеет по 

российски 
  Не был Обзаважива-

етца 
  Умеет по 

российски 
 Не был Обзаважива-

етца // 
  Не умеет  

 
Не был Обзаважива-

етца 
  Не умеет  

 
Не был Обзаважива-

етца  
      
  Не умеет  

 
Не был Не обзава жи-

ваетца // 
  Не умеет  

 
 

Обзаважива-
етца // 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      
  Не умеет  

  
Не был Обзаважива-

етца 
      
  Умеет по 

российски 
  Обзаважива-

етца  
  Не умеет  

 
 Обзаважива-

етца // 
  Не умеет  

 
 Обзаважива-

етца 
В 754 маия 18 по 
Указу Государствен-
ной Военной Колле-
гии в вахмистры 

В 754 маия 18 по 
Указу Государ 
ственной Военной 
Коллегии 

Не умеет  За празное 
проживание в 
Москве был 
под следстви-
ем и штрафо-
ванием 

Не обзава жи-
ваетца 
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 Ротный квартермистр 
5 роты Стефан Дмит-
риев 

25 В 754 маия 1 из маке-
донской греческой из 
неслужащих 
 
 
 
 

 
Холост 

 Редовые 5 роты:    
7 Лазар Тимофеев 26 В 754 сентября 20 

Болгарской 
Холост 

8 Тимофей Булгаренов 18 В 754 сентября 20 
Болгарской 

Холост 

16 Мануил Атанасов 20 В 755м июня 12 
Болгарской 

Холост 

1 Вахмистр 6 роты 
 Иван Сербуль 
 

36 В 740м булгарской ре-
довым 

Женат детей нет 

 Редовые 6 роты:    
26 Василей Корнеев 22 В 754 сентября 20 

Македонской 
Женат дочь 4 

29 Харко Прилученко 19 В 754м декабря 1 
Македонской 

Холост 

 Редовые 7 роты:    
8 Самойла Кушнеренко 31 В 754 октября 1 

Болгарской 
Женат у него дети Григорей 11 Иван 8 Пан-
телеймон 2 месцов 

11 Григорей Константи-
нов 

21 В 754м декабря 13 
Болгарской 

Женат детей нет 

19 Иван Кушнеренко 12 В 755м октября 24 
Болгарской оной же 

команды гусарской сын 

Холост 

2 Капрал 9 роты  
Костянтин Герлиян 
 
 

20 В 752 марта 1 
Болгарской 

Холост 

 Редовые 9 роты:     
3 Георги Бан 29 В 754м маия 1 

Болгарской 
 

Холост 

13 Демид Белобородов-
ской 

35 В 754м декабря 1 
Македонской 
 

Женат детей нет 

 Редовые 10 роты:    
3 Иосиф Федоров 29 В 754м июня 1 

Болгарской 
 

4 Манойла Алексан-
дров 

[...] В 754м маия 17 
Македонской. опреде-
лен по Указу Государ-
ственной Военной Кол-
легии из неслужащих 

Оной же с определения к команде не явился 
а находитца у генерал леитенанта Хорвата 
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В 754 маия 1 переве-
ден пример маиором 
Прерадовичем в ка-
пралы в 756 генерал 
маеором Прерадови-
чем в квартермистры 

В 756 июня 29 ге-
нерал маеором 
Прерадовичем 

Умеет по 
гречески и 
по сербски 

Достоин Не был Не обзава жи-
ваетца // 

      
  Не умеет  

 
Не был  

  Не умеет  
 

Не был Не обзава жи-
ваетца  

  Не умеет  
 

Не был Не обзава жи-
ваетца // 

Молдавского пол ку 
из отставных пра-
порщиков 

В 753м декабря 
2 по Указу ГВК 

Не умеет  
 

Не был Обзаважива-
етца // 

      
  Не умеет  

 
Не был Обзаважива-

етца 
  Не умеет  

 
Не был Обзаважива-

етца // 
      
  Не умеет  

 
Не бывал  

  Не умеет  
 

Не бывал Построе лись 
// 

  Не умеет  
 
 
 

Не бывал // 

Определен по Указу 
ГВК из команды ге-
нерал майора Шевича 
в 755 декабря 

В 755м декабря 7 Умеет по 
российски 

Достоин Не бывал За недавним 
отведением 
мест еще 
не построил  

      
  Не умеет 

 
 

 
 

Не был Не обзавели 
еще ничем // 

  Не умеет 
 
 

 
 

Не был Не обзавели 
еще ничем // 

      
  Не умеет  

 
Не был Еще не пос 

троились // 
    

 
 
 
 
 

  

 
 
ЦДІА України (м. Київ). Ф.1413. Оп.1. Спр. 8. Арк. 20, 25 зв.-26, 26 зв.-27, 31 

зв.-32, 34 зв.-35, 39 зв.-40, 42 зв.-43, 44 зв.-45, 46 зв.-47, 47зв.- 48, 49 зв.-50, 52 зв.-53, 53 
зв.-54, 57зв.-58, 58 зв.-59, 60 зв.-61, 61 зв.-62. 
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№ 18 1756 р. – Чорнетка листа київського генерал-
губернатора І.Костюріна1 російському послу у 
Туреччині О.М.Обрєскову з проханням сприяти 
переселенню болгар з Туреччини до Російської 
імперії 

 
Гдрь мой Алексей Михайлович2  

Простирающеися желание в набирании разных народов в гусары и 
здешней стороны вашему высокоблагородию [уповаю доволно изв. – в тексті 
перекреслено] столко известно, что я разпложатьбы о том напрасно трудился, 
но что мне от принятых здесь гусаров [слышно – закреслено] то я не могу быть 
спокоен чтоб ваше высокоблагородие тем не утрудить. 

Наипаче болгарской народ турецкого ига столко ненавидит, что почти 
все душею в российское поданство взор свой обращают, и незная бы ежели б 
способ какой найден к проходу сюда оним ктоб удержался тамо остатся разве 
бы за старостию или законными необходимыми нуждами. Себя [тамо учредить 
– приписано збоку] в таком случае по поданному мне от многих уверению в 
Константинополе столко болгарского народу есть что я уповаю к которою что 
под прикрытием благополучно может здесь быть, правда сие дело Ваше высо-
коблагородие обезпокоилобы тогда б я тех назначил которые турецкого под-
данства есть, и о тех которые под протекциею Венецкою называются славяна-
ми с правом состоять независящою [...ета] своего с одного Константинополя и 
с протчих городов подлежащих турецкой власти выехать могут.// Сей народ 
мне столко мил что я безпокоюсь к [скрепа] так точно вызволение оных как 
предвидится не могут ли христиане на отправляемых из Константинополя как 
здешних [р...ских] купцов так и протчих в [...] судах пользоваться их желанием 
[...] под прикрытыем работника за [жара...] интересанта в купечестве наданию 
долгов [сыскиванием – приписано збоку] [промыслу купеческого – закреслено] 
родственников [подать наставление – закреслено] с протчем. 

Оной народ как я известен тем более мне жалок что свои денги вверяет 
на проход себя, и не [скрепа] более ничего. Чтоб толко он на сие [...вал] видеть 
Российскую империю. Такая жалости подверженная к России людей ревность, 
Мне кажется заставить может интересоваться в случае дабы другим кому они 
такого сердца не имели; ибо они глаза свои [здесь – закреслено] сюда опустили 
и чрез переломку своего нещастливого подарить комуто себя, тоим людям, ко-
им они принадлежать хотели. 

Я неотчаюваюсь в том чтоб я ответом вашего высокоблагородия от-
правлением в таком предпочитании оставлен был // однакож и не думаю чтоб 
сия полза в прославлении Ея Императорского Величества к христианам мило-
сердия не сыскала б в ваших доволное знается в тех местах обращения мне 
подкрепления [ибо мне по сие – закреслено] ибо мне будучи повелено набрать 
гусарской вновь легкой полк не менше мне заставляет искать способы сиим 
так их самих [в ... ... ... ... –жирно перекреслено] желание в разсуждение пове-
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ления, а в протчем что можно зделать прошу вашего совета, ибо я ползуясь 
вашей ко мне приязнию, не теряя времени исправлялся, которое одолжения 
равную принесет благодарность и равную заслужит силу, в приобретении [... – 
закреслено] оного, в тех местах откуда я к сему обязан пребываю всегда особ-
ливым высоким почтением. 

Г. М. В. С. П. С.3  
 

ЦДІА України (м. Київ). Ф.59. Оп.1. Спр.2622. Арк. 36-36 зв., 37. 
 
 
 

№ 19 1757 р., травня 17. – Рапорт з Ніжинської гарні-
зоної канцелярії у Київську губернську канце-
лярію про розбійницький напад на вахмістра 
Хорватового гусарського полку К.Турунжу, 
який перебував у Ніжині для вербування гусар 

 
В Киевскую губернскую  канцелярию, из Нежинской гарнизонной кан-

целярии 
Репорт.   266169 

Сего 757 года маия 17 дня находящейся в Нежине у вербования гусар 
команды гдна генерала лейтенанта Хорвата вахмистр Костентин Турунжа1, 
поданным в Нежинскую гарнизонною канцелярию доношением объявил, что 
сего апреля 27 числа, отехал он вахмистр Турунжа из Нежина в Глухов в гене-
ралную войсковую канцелярию, по [имеюще...] тамо у него делу, с одним на-
явным служителем [Мар...] и как отехал он от Нежина с версту, а на другой 
версте [...] едущих к ему по тракту с одною будкою впорожну темно миша-
стою лошадю два незнаемо какие великороссийские [...] а когда оных миновал 
и велел служителю своих [лошад...] [...гонять] то они стали за ним вахмистром 
Турунжею [...] [...гон] свою лошадь гнал, и недоезжая до девятой версты гнал 
он вахмистр Турунжа и еще, к идущим пеши [ве...российских] два члвека, но и 
тех он вахмистр [...рунжа] обогнал а те едущие за ним Турунжею [спи...] оста-
лись от которых он Турунжа уехал вперед [нес..ко] верст и недоезжая на доро-
ге стоящего села [Евлаш...] в трех верстах между густым лесом, само по [по-
луд...] в четвертом часу, показанная отставшая от него Турунжи будка и во-
оней уже вышеписанныя великороссийские люди все четыре человека всово-
куплении ево Турунжу науздогнали а он Турунжа в то время лежа в своей буд-
ке заснул, а [с...жител] ево Турунжи показанной Марка права лошади усмотрел 
что из оних великороссийских челвек один вымазался в дегот и сидели трое в 
будке, он четвертой правил [лошад...] и вставши оне все из будки, искоих один 
перебежал исхватя ево Турунжи лошадей подусца удержал, а прочие зашли 
один с правой з болшим ножем, а двое с левой стороны с рогатинами, и один 
пришел с тою рогатиною служителя ево Турунжи сидящего у правления лоша-
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дей, немилостиво ударил, кой безчувствително как мертвой тутже в будке и 
упал, а сам он с тою рогатиною закричал, коли той стоящей с правой стороны, 
с тем болшим ножем // гросился хотя заколоть, но несхопил где ему злоумыш-
ленно было, но попал между ног, и толко пробил сквоз ето время на нем Ту-
рунже бывшей тулуп, от чего он Турунжа пробудился и видя такое наглое на 
себя разбойническое нападение громко закричал, от того крику ево Турунжи 
лошади весма испугались и в друг бросились бежать, где оне все четыре члвека 
остались; по приезду ж он Турунжа в предписаное село Евлашовку, хотя и 
требовал для сыску оных разбойников подлежащего числа казаков, точию ата-
мана что в селе Евлашовки не застал, а осаул весма был пьян, и видя он Ту-
рунжа чта казаков сыскать невозможно, совокупясь едущим к ярмонки Кана-
топской нежинского жителя бакалейщика Николая с прикащиком ево поехал 
обратно тем же трактом, даже до Нежина, для проискания оних, точию уже 
достичь нигде не могли, а маия же 17 числа из объявленных разбойников че-
тырех члвек один им Турунжею, а другой служителем ево Маркой в Нежине 
признаны, и при оном же доношении в гарнизонную канцелярию представил, 
и тем доношением он Турунжа просил о том наглом на него разбойническом 
нападении, сами оне то чинили или от кого умышленно посыланы были оных 
допросит, которые того ж 17 маия с пристрастием допрашиваемы.  

 
ЦДІА України (м. Київ). Ф.59. Оп.1. Спр. 3098. Арк. 2-2 зв. 
 
 
 

№ 20 1758 р., грудня 30. – Повідомлення генерал-
майора Прерадовича дійсному статському рад-
нику Фліверку про втечу з під варти капрала 
І.Сербула 

 
№ 302    Получено декабря 31 дня 1758 году 
Высокородны и превосходителны гдин действителныи статскои совет-

ник 
       Гдрь мой 
Сего декабря с 29 против 30 числа содержащейся под караулом при 

шанце Серебрянском по смертному убивству жены своей Славеносербии коно-
го гусарского полку первои роты капрал Иван Сербуль1 неведомо куда бежал, 
а приметами он росту малого лицем черн кругл мало рябоват наголове бороде 
и уса волоса черные малые плешив на лбу знатно от порубления навскос шрам 
нос кирпатой на нем платье шуба наголная мало ношена белых овчин ламбе-
рик или [...] зеленой с пуговицами сапоги пошиты по гусарски шапка красного 
сукна с лисьей опушкой шита по венгерскому манеру скозырком пояс красного 
гусарского шнурку говорит по руски мало а боли на валоском и турецком язы-
ках; того ради благоволите ваше превосходителство о сыску и поимке предпи-
санаго капрала Сербуля повышеписанным приметам и егда где сыскан и по-
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иман будет о присылке закараулом комне в Бахмутской баталион тож на Укра-
инскую линию2 от себя отписать о котором бежавшем арестанте от меня как и 
господину генерал маеорам Шевичу Юсту3 и в Земскую полковую канцеля-
рию4 писано: что обявля с моим истинным почтением пребуду 

 
 

Гдрь мой  
     Вашего превосходителства 
     покорны слуга 
     Райко де Прерадович 
 
Записав отдать в повытье спрописанием сего сообщения в принадле-

жащие в Бахмуте места и на линию писат. 
 
Д.с.с. Фливерк.5  
Декабря 30 дня 1758 году. 
 
ЦДІА України (м. Київ). Ф.1413. Оп.1. Спр. 15. Арк. 607.  
 
 

№ 21 1759 р., березень. – Донесення монаха волось-
кого Кіпріянського Вознесенського монастира 
Лаврентія у Київську губернську канцелярію 
про бажання вступити до російського підданст-
ва та вічно мешкати у Чернігівському Троїць-
кому монастирі 

 
В Киевскую губернскую канцелярию 
 

Доношение. 
Родом я нижайший болгарского города Софии а в прошлом 1744м году 

в Афонском Георгиевском Зугрчафском мнстре принял монашеской чин и жил 
вооном монастыре по 1753 год, а во оном году в августе мсце поразорении 
оного монастыря татарами, пошел в волоской Вознесенской Киприянской 
мнстрь где жив по 1755 год, а во оном году не хотя тамо более жить возжелал 
быть в Российской империи прибыл в Киев а нине имею жить в Черниговском 
Троецком мнстре вечно и неисходно. 

И того ради Киевскую губернскую канцелярию всепокорнейшо прошу 
меня нижаишого в верности службы с указными присягами привесть апопри-
воде для надлежащего мне определения осталить к преосвященному Черни-
говскому епископу Ираклию при писменном сообщении. 
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О сем доносит прибывший в Киев волоского Киприянского Вознесен-

ского мнстря монах Лаврентий марта . . дня 1759 году. К сему доношению мо-
нах Лаврентий руку приложил.  

 
ЦДІА України (м. Київ). Ф.59. Оп.1. Спр.3325. Арк. 15. 
 

№ 22 1759 р., жовтня 31. – Рапорт інженер-капітана 
фон Грінделя дійсному статському раднику 
Фліверку про скарги мешканців м.Бахмута на 
вахмістра Й.Турчєнєва 

 
№ 150 Подано оного ж числа 
Высокородному гдну 
Превосходителному гдну действителному статскому советнику Андрею 

Матвеевичу Фливерку 
От инженер капитана фон Гринделя 
 

Репорт. 
Поданному мне от вашего превосходителства ордеру велено присланним по 
сообщению вашего превосходителства от гдна генерал маеора Депрерадовича 
вахмистром Иордакием Турченевым1 здешних Бахмутских обывателей кои на 
него жалобы приносили удоволствовать, а понеже на оного вахмистра Турче-
нева явилась толко одна жалоба от здешниго Бахмутского кузнеца Аврама Ре-
шетченка во житье им Турченевым у него Решетченка лошединных подков, 
которои кузнец в силе вашего превосходителства ордера при мне оным вах-
мистром удовольствован и более на оного вахмистра Турченева просителей не 
явилось, о чем вашему превосходителству оным репортую и оного вахмистра 
Турченева для отсылки к команде представляю.  Инженер-капитан Гри-
горей фон Гриндель. 
Октября 31 дня 1759 году.    
 
Записав отдать в повытье и сообща копиисту  
с прописанием оного для ведома что оной вахмистр 
по удоволствии обидинаго отправлен по прежнему 
к команде генерал маеора Прерадовича писать. 

 
 
ЦДІА України (м. Київ). Ф.1413. Оп.1. Спр. 15. Арк. 535. 
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№ 23 1760 р., листопада 14. – Наказ Урядуючого Се-

ната генерал-лейтенанту Хорвату про необхід-
ність пересилати прохання про відставку офіце-
рів Македонського та Болгарського гусарських 
полків на розгляд у Військову колегію 

 
11.143 – Ноября 14. – Сенатский. О представлении генерал-

лейтенанту Хорвату об отставке офицеров Македонского и Болгарского Гу-
сарского полков в Военную Коллегию 

Правительствующий Сенат1 по доношению Генерал-Лейтенанта Хор-
вата при котором приложил поданую полевого Болгарского гусарского полка2 
от капитана Ивана Мишкова3 челобитную и данные ему, Мишкову от лекарей 
и доктора атестаты, и представлял об отставке его Мишкова за имеющимися у 
него болезнями от полевой и гарнизонной службы на свое пропитание. Прика-
зали: означенному Мишкову для отставки от службы явится в Военной Колле-
гии, которой поступить в том по указам и впредь ему Хорвату об отставке 
офицеров Болгарского и Македонского Гусарского4 полков представлять в Во-
енную Коллегию, для того что по определению Правительствующего Сената 
при учреждении оных полков прошлаго 1759 года марта 9 числа, велено, в 
учреждаемых Генерал-Лейтенантом Хорватом из иностранных повеленных 
народов Македонском и Болгарском Гусарском полках в чины произвождение, 
как за вывод в Россию в службу из повеленных наций людей, так и наличных 
по старшинству и заслугам, по силе именных Ея Императорскаго Величества 
1742, 1743, и 1745 годов указов, с проказанием точно и о старших, зачем их 
произвесть будет не можно, как втех Высочайших указах явствует, чинить ему 
Генерал-Лейтенанту в Обер-Офицеры самому, а конфирмовать Шефу тому, у 
котораго те полки будут, утверждаясь на представлении его, також и о Штабах 
представлять к тому ж // Шефу, а ему Шефу поступать в произвождении их по 
силе указов. 

 
ПСЗРИ. – Т. XV. – Спб., Печатано в Типографии 2 Отделения Собственной 

ЕИВ Канцелярии, 1830 – 1050 С. – С. 563-564. 
 

№ 24 1759-1760 р.р. – Уривок з мемуарів 
С.С.Пішчевича1 – про його службу на посаді 
командира Болгарського гусарського полку 

 
Проходит уже четвертои месец моего в Миргороде пребывания, и 

наступает осень, а я не знаю своего точного основания, а // также и о полку 
Македонском, чтоб оной готовился к виступлению ничего не слишу, а было 
каво о чем из правителей ево канцелярии ни спрошу то всяк говорит, что не 
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знаю, мне уже чрезвычайно скучно стало и положил чтобы опять Хорвату го-
ворить, однако упредыл Хорват своею резолюциею. 

В адин день идет канцелярист Хорватов и несет комне ордер, я онои 
распечатал и стал читать следующее: 

“ Как вы определены от правительствующаго сената указом в ново-
формирующеи мною Болгарскои гусарскои полк, то для зачинания онаго изво-
лите ехат в Малороссию за Днепр и поблизосты к Новои Сербыи в сотенном 
местечке Манжелеи взять свою квартеру, а чтобы сие зачало онаго полка было 
учинено на первои случаи ундер-афицерамы и редовимы, то послан от меня 
ордер в Македонскои гусарскои полк, каторои тамже поблизости вас на квар-
терах состоит, чтобы из онаго прислать к вам вахтмеистеров двух, ундер-
афицеров и капралов четыре, да редовых тритцать человек, коих вы приняв из-
волите причислить в свою команду и назвать Болгарским гусарским полком, а 
по исполнении меня отрапортовать. Что же принадлежит о определении вас в 
Македонскои гусарскои полк в паход к заграничнои армыи о том остаетца на 
том как от меня вам сказано.” 

...я отвечал что тем ордером нимало недоволен..., такова уговора не 
было, чтобы я Болгарскои гусарскои полк // формировал. ...Хорват на сии мои 
слова отвечает мне чтоде ето не надолго, а зачало Болгарскаго полку вам учи-
нить потому, чтобы в то время как вы переидете в Македонски полк и отправ-
лятца будете к армыи, а маиор Костюри останетца здесь и въступыт на ваше 
место в Болгарскои полк, то чтобы и ему было чем командовать и не сочел бы 
он себе в обыду. 

На другои день преправившись чрез реку Днепр проехав город Кре-
менчук прибыл в местечко Манжелею где и быт мне велено, занял тамо себе 
квартеру, дал также знать в Македонскои полк как о моем туда прибытии, так 
и отом что велено прислать ко мне из онаго полка людей, кои вскоре ко мне и 
при- // сланы, но притом приметит мог что всио то были таковы которие там 
негодилыс, пыяници и невоздержные от всяких худих дел, да чтож делать 
принял я их каковы оны есть и отърапортовал к Хорвату. 

Потом вскоре причислены ко мне в новои мои полк два прапорщика, 
искоих адин назначен был камысаром и оставатца ему при дежурстве Хорва-
товом, а другого употреблять и посилать велено для вербунга за границею лю-
деи, каторои и отправлен, и тако съчисляютца у меня два афицера, а налицо 
при полку ни адного нет. 

С того времены мало по малу сталы ко мне нововербованые люде при-
бавлятца, каковых тогда доставалы в Полскои Украине по случаю находящих-
ся тамо как от Цесарскои, так и от прускои армыев даволнаго числа дезерти-
ров, которих мои посланои прапорщик к себе приглашал, а также из Молдавии 
преходящих в Полшу разного звания людеи набырая пресилал ко мне в полк, и 
тако в полгода набралос у меня ужо около двух сот человек. 

Я с етимы людмы с перваго зачала превеликое мучение и труд имел, 
всио то было строптиво развращено, пияно и всякои день происходилы между 
имы и с обывателямы драки и сори, и таковое то зборище людеи было, каторие 
по несколко раз из адного государства в другое преходилы и служилы, и потом 
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уходилы, а напоследок дошлы в Россию и ко мне в каманду, а при всеи тои 
моеи трудносты еще боле то было что ни жалованыя, ни мундира ни провианта 
нет, и тако принужден я был по повелению Хорвата продоволствоват своих 
людей пищею от обывателеи и требовать хотя нащет заплаты, однак не без 
отягощения обывателям то было – от чего зашлы великие со мною и с земским 
правлением препыски и затруднении, почему принужден я был изъискиват 
способы как успокоить жалобщиков, обнадеживая их что по получении жало-
ваныя всио будет им уплачено, и давал в том обывателям писменые виды, а 
своих подъкомандных также воздерживал с перва хорошимы словамы, а дале 
по приличеству и штрафом удерживал их междуусобнаго забоиства каковы ча-
сто происходилы, ибо оны как от разных всего света нацыев состоялы, то и 
подружилыс было на партии всяк по своеи природы и языке, и происходило у 
ных часто сори, драки, даже что и ножамы некоторие резалыс, а особливо те 
наиболш безъпокоины были кои природные турки и татаре были и крестилыс, 
и бывало иногда как // между собою напившис пияние подерутца, то со страху 
обывателы из села вон бегут, а другие запиралыс в домы свои, я то всио тру-
дамы моимы старался успокоит, изътреблял такое зло по всем моим возмож-
ностям и довел напоследок в совершеную тишину и любов во всех вообще. 

А что никакои амуниции ни ружьев у меня не было и люде без всякаго 
военънаго упражнения остаютца, от чего что им делат было нечего, то и про-
водилы время празно и тем о дисциплине мало думалы, и для чего принужден 
я был завесть образец военнаго дела, заготовил древяние ружи, выводил вся-
кои ден в строи, зачал с нимы хадит и показыват приемы, и подават им в наре-
чиях в Российском языке понятие обо всех названиях ексерциции, еволуции и 
строи, одним словом обо всем что толко до знания по-должносты военнои, 
всио то я им толковал. 

Стал также наряжат болшим числом и сверх надобносты на караул, 
чтоб толко тем делат людям движение съмены караула делал повседневно, ча-
совых разъставлял по разным местам, а ночние в притинки в селению, объхо-
дит ночию делал сам, учил их, а более тех кои никогда прежде в службе воен-
нои не были, как отъкликиват по руски, и как принимат рунд и становитца к 
ружыю, давал лозунги караулным ундер-афицерам, и в таком обращении и 
трудах с симы людми проводыл я время уже год целы и собралос по то время 
ко мне людеи более трех сот человек. 

Тем временем привезено жалованье, оное я принял за вес год и как по 
Хорватову о тех полках то есть Македонскои и Болгарскои учиненному штату 
положено было в год редовому гусару получат денгамы по тридцать по шесть 
рублеи, в чем состояло за провиант, также сапоги со шпори на рубахи, галстук, 
скребница и щотка на торбы конские, на подъковку лошадеи, и на попоны 
потник, чамаидан и саквы фуражные, то получив я на полк по числу людеи 
всю полную годовую суму учинил первее расчет с обывателями как за продо-
волстие гусар пищею, так и о протчем вчем кто был каму должен уплатыл им 
порядочно и в том взял квитанцию. 
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А потому что люде были голие и мундиров не имелы то учредыл чтоб 

из простаго сераго сукна поделать на первой случаи кафтани и штани также и 
шубы, а затем досталные денги отъдал // людям на руки и по такои исправно-
сти сталы мои люде повеселее, и вошлы в привычку во всем том к чемя я их 
учил и меня чрезвичаино любыть сталы, а от земскаго правления также нивчем 
никакои жалобы нет. 

А в Македонском полку слишу я что происходит очен дурно и зделалыс 
тои зимы чрезвичаино великие побеги, к чему оны способ имелы как Днепр 
замерз, и уводилы лошадеи а другие пешком уносилы мундиры и амуницию з 
собою в Полшу за границу а к тому по великим жалобам от земскаго правле-
ния дошло и до Сената, почему Хорват получыл жестокие репреманды и заве-
лось большое слелствие... 

 
Известие о похождении Симеона Степановича Пишчевича. 1731-1785 // Изда-

ние Императорского Общества Истории и Древностей Российских при Московском 
Университете. Под ред. д. чл. Нила Попова. – М., В Университетской типографии 
(М.Катков) на Страстном бульваре, 1884. – 561 С. – С.413-418. 

 
 
 
 
 
 

№ 25 1761 р. – Опитні аркуші осіб, навербованих гу-
сарами П.Вунчєвим та І.Кіларєвим у команду 
генерал-майора Шевича 

 
Повышеписанной помете присланный при сообщении от гдна генерал-

маеора Шевича навербованных в Киеве команды ево гусарами Петром Вунче-
вым и Иваном Киларевым гусар шестнадцать человек в славеносербской ко-
миссии допрашиваемы а допросами показали // 

3 
Янакий Трандафильев. 
Янакием ево зовут Трандафильев сын македонской нации от роду ему 

25 лет состоит в вере греческого исповедания грамоте и писать не умеет хо-
лост уроженец он турецкой области города Синопы в котором городе отец ево 
и мать жительство имели где и он жил а по смерти отца ево и матери по воз-
врате ево пошел он отуда впрошлом годе с неженским купцом Сандолом1 в 
Киев и пришед к Васильковскому форпосту и повыдержании там указного ка-
рантину зданным ему билетом в показаной город Киев был попущен и в Киеве 
761 году бывшим для вербунку команды гдна генерал маиора Шевича гусара-
ми Петром Вунчевым да Иваном Киларевым навербован в гусары и на вечное 
подданство в Киевской губернской канцелярии к присяге приведен. 

К сему допросу вместо гусара Енакия Драндафельева по прошению его 
гусар Иван Лаврентьев руку приложил. // 
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7  
Федор Сагайдаковской. 
Федором ево зовут Васильев сын Сагайдаковской македонской нации 

отроду ему 20 лет грамоте и писать не умеет холост уроженец он турецкой об-
ласти города Сараева в котором городе отец ево и мать жительство имели где 
ион прижит, посмерти отца ево и матери по возврате лет незахотел вооном го-
роде более жить назад тому 3 года пошел в Россию и пришел в Васильковской 
// форпост, где повыдержании указнова карантина бывшими наоном форпосте 
для вербования команды гдна генерал-маеора Шевича гусарами Петром Вун-
чевым да Иваном Киларевым навербован в гусары и навечное подданство в 
Киевской губернской канцелярии к присяге приведен. 

 
 
К сему допросу вместо гусара Федора Сагайдаковского по ево проше-

нию гдна генерал-майора Депрерадовича ротной писарь Арсени Болгарской 
руку приложил. 

 
 

8  
Тимофей Кочин. 
Тимофей ево зовут Константинов сын а прозванием Кочин, македон-

ской нации, отроду ему 17 лет, грамоте и писать не умеет, холост, уроженец он 
цесарского города Баната в котором городе отец  ево и мать имели жительство 
перешли в Польшу в местечко Городеницу в коем местечке и он при них жил а 
по смерти отца и матери остался он малолетным и жил во оном местечке лет з 
12  а по том не захотел во оном жить в нынешнем году пошел в Россию и 
пришел к Васильковскому форпосту и повыдержании там указного карантину 
зданным ему билетом в показаной город Киев был допущен и в Киеве 761 году 
бывшим для вербунку команды гдна генерал маиора Шевича гусарами Петром 
Вунчевым да Иваном Киларевым навербован в гусары и на вечное подданство 
в Киевской губернской канцелярии к присяге приведен. 

 
 
К сему допросу вместо гусара Тимофея Кочина поево прошению гдна 

генерал-майора Депрерадовича капрал Федор Стойкович руку приложил  
 
ЦДІА України (м. Київ). Ф.1413. Оп.1. Спр.20. Арк. 70-70 зв., 71 зв., 72-72 зв. 
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№ 26 1762 р., січня 17. – Наказ головної канцелярії 
Новосербського корпусу у канцелярію Маке-
донського гусарського полку про відрядження 
гусар  у лейб-гусарський ЙІВ полк 

 
Его [...] [...] [...держца] Всероссийского [...] [...] [...сербского] корпуса 

Македонского гусарского полку полковой канцелярии по полученному глав-
нокомандующему Новосербским корпусом господином генералом лейтенан-
том Иваном Самойловичем Хорватом декабря в 15 д. прошлого 1761 года ис 
правительствующего сената Указу приказали определенных ис того Македон-
ского полку в лейб гусарской Его Императорского Величества полк1 вахмист-
ра одного капралов двух редовых гусар двенатцат человек из оного Македон-
ского полку по приложенному у сего реестру выключить и Македонского гу-
сарского полку полковой канцелярии чинит отом по сему Его Императорского 
Величества указу генваря 17 дня 1762 года. 

Подполковник Антон Хорват2   
В должности ассесора капитан Григорей Булацель 
Обер Аудитор Максим Нелюбов  
Канцелярист Дмитрей Боровской 
 
ЦДІА України (м. Київ). Ф.59. Оп.1. Спр.3952. Арк. 4. 
 

№ 27 1762 р., січень. – Імений список надісланий з 
головної канцелярії Новосербського корпусу 
до Київської губернської канцелярії про гусар 
Македонського гусарського полку,  відрядже-
них у лейб-гусарський ЙІВ полк 

 
Полку в лейб [гусар...] [...] [...] Величества полк, а именно: 
 
Вахмистр  Иван Тишецкий 
Капралы  Антон Чауки  Павел Гречич 
Гусары  Василей Григориев  Андрей Балбович 
   Георги Аделии  Иоган Тириил 
   Иван Белитошин  Стефан Петрович 
   Еремея Петров  Антон Христофоров 
   Трифон Радулович  Марко Радякич 
   Петр Мергиля  Демитроша Василии 
 
Обер-аудитор Максим Нелюбов  
Канцелярист Дмитрей Боровской 
 
ЦДІА України (м. Київ). Ф.59. Оп.1. Спр.3952. Арк. 5. 
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№ 28 1762 р., лютий. – Опитний аркуш Григорія Зарі-

цкого, завербованого у команду генерал-майора 
Шевича 

 
Григорей Зарицкой. 
 
Григорием ево зовут Павлов сын Зарицкой, болгарской нации состоит в 

вере греческого исповедания от роду ему деветнадцат лет, грамоте и писать // 
не умеет, холост уроженец он турецкого города Хотина, в котором городе отец 
ево и мать жителство имели, где и он прижит, и не захотев отец ево и мать в 
том городе более жить назад тому лет з двенатцать перешли в Полшу в село 
Ковалевку, и пожив там лет пять померли, а он оставшись после их инеимея 
никаких сродственников, жил в найме у полского шляхтича каштеляна три го-
да с половиною, а потом не захотя у него более жить, отошел имея намерение 
иттить в Россию и пришел в Полской же город Краков, где увидясь вышедших 
ис прусского полону российской армии команды гдна генерал лейтенанта 
Хорвата, Македонского гусарского полку с ротным квартермистром Михай-
лою [Чижмином], пошел обще с ним в показанной город Киев, и пришед к Ва-
сильковскому форпосту, где перешел границу с данным от оного билетом, 
пришел в Киев же и явился в Киевской губернской канцелярии, где находящи-
еся в Киеве для вербунка команды гдна генерал-маеора Шевича гусаром Пет-
ром Вунчевым в нинешнем 762 году навербован в гусары, а оной квартермистр 
остался в Киевской губернской канцелярии и за скорым ево ис Киева отправ-
лением к присяге он еще не приведен, и в сем допросе сказал сущую правду. 

 
ЦДІА України (м. Київ). Ф.1413. Оп.1. Спр. 25. Арк. 890 зв.- 891. 
 
 
 

№ 29 1762 р., квітня 15. – Донесення генерал-майора 
Прерадовича дійсному статському раднику Флі-
верку з пропозицією прийняття на службу 
Г.Радойчева та резолюція Фліверка 

 
№ 172   Получено апреля 17 числа 1762 году. 
Высокородный и превосходителны гпдин действителный статский со-

ветник. 
Гдрь мой 

Сего апреля 14 дня команды моей Славеносербии конного гусарского 
полку умершаго порутчика Живка Радойчича вдовствующая жена Стана Ра-
дойчичева1 в поданом ко мне доношении написала, муж де еи означенной по-
рутчик Радоичич состоя команды моей в конном гусарском полку в прошлом 
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758 году генваря 26 дня волею божиею умре, после коего она сымеющимся 
при ней сыном Георгием коему девятой год следует и одной малолетней доче-
рью при старости лет понеимению никакова пропитания претерпевает всекра-
иную нужду: ипросила тем доношением к принятию означенного сына ее Ге-
оргия команды моей в конной гусарской полк в гусарскую службу к вашему 
превосходителству сообщение того ради вашему превосходителству сообщая 
прошу означенной вдовствующей поручицы Радойчичевой сына Георгия для 
еи пристарости лет сооными детми пропитания команды моей в конной гусар-
ской полк в гусарскую службу поудоволствии годовым денежным жалованьем 
причислить, о чем и мене чрез сообщение уведомить, чего ожидая с почтением 
пребуду.   
 
Ч. 15 апреля 1762 года Ево превосх. Фливерку     
Гдрь мой Вашего превосходителства 
покорный слуга       
 
Райко де Прерадович. //  

 
Записать отдать в повытье канцеляриста Погожева учиня о принятии в 

службу означенного в сем сообщении малолетного поручикова сына Живкова 
выписку, а ево представить ко мне к асматрению.   Фливерк. 

 
В силе вышеписанной команды, означенной поручицкой сын Георгий 

Радойчичев мною свидетельствован, и по свидетельству явился: хотя он еще и 
неуказных лет , но в разсуждении отом, что оная, мать ево, имея еще и мало-
летнюю дочь, пропитание почти имея с немилою нуждою, итому хотя она по-
сле покойного ее мужа денежное жалованье и получила, ното уже назад пятой 
год, которое упователно для провизии употребила, и дабы она с теми детми не 
могла поиностранству своему претерпеть крайней нужды в гусарскую службу 
оного принять. Фливерк 

 
ЦДІА України (м. Київ). Ф.1413. Оп.1. Спр. 25. Арк. 39-39 зв.. 
 

№ 30 1762 р., квітня 19. – Донесення генерал-майора 
Прерадовича дійсному статському раднику Флі-
верку у справі втікача з Болгарського гусарсько-
го полку – гусара В.Тимофіївского та резолюція 
Фліверка 

 
№ 175    Получено апреля 22 числа 1762 году 
Высокородный и превосходителный гдн действителный статский со-

ветник 
Гдрь мой 
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Сего апреля 18 числа бежавшей Болгарского гусарского полку гусар 
Василей Тимофеевской у меня явился и обявил якобы он стого полку от пре-
терпевания за неполучением  жалованья в пропитании и одеянии и обуве все-
крайней нужды бежал, и просил меня о принятии ево Тимофеевского в коман-
ду мою, того ради оной гусар сюда подлежат имеет он к причислению или от-
правленно обратно в показанной Болгарской гусарской полк присем к вашему 
превосходителству наразсмотрение посылаетца  а я с почтением пребуду 
        
    

Ч. 19 апреля 1762 года  Его. прев. Фливерку 
   

Гдрь мой  
Вашего превосходителства покорный слуга Райко де Прерадович // 

 
Записав отдать в повытье канцеляриста Погожева а оного присланного 

беглого гусара Тимофеевского, в которое время и для чего он с полку бежал 
[или не учинил ли какой при полку предерзости – Приписано збоку.] и как 
прошел без пашпорта. [...если] чего казенного и где оной Болгарской полк то-
гда находился. С [...] допроса доложить немедленно. А для содержания ево в 
землянной здесь крепости под караулом отослать в Бахмутскую баталионную 
канцелярию призвести в колодке.   Фливерк. 

 
ЦДІА України (м. Київ). Ф.1413. Оп.1. Спр. 25. Арк. 74-74 зв. 
 
 
 
 

№ 31 1762 р., квітня 24. – Свідчення у 
Слов’яносербській комісії гусара Болгарського 
гусарського полку В.Тимофіївського 

 
 
По вышеписанной помете означенной беглой гусар Тимофеевской в 

Славеносербской комисии допросом показал апреля 24 дня 1762 году. 
 
Василеем ево зовут Тимофеев сын прозванием Тимофеевской, уроже-

нец он моравского города Штенбурга, в службу навербован в прошлом 760м 
году в апреле мсце он в Полше команды гдна генерал лейтенанта Хорвата пра-
порщиком Мацком1 , и отправлен от него к гдну генерал лейтенанту Хорвату в 
Миргородской шанец2 , где к присяге на вечное подданство тогож 760 году 
маия 8 дня приведен, и жалованьем удовольствован, и поприводе к присяге 
отослан в болгарской гусарской полк сего году до вербной недели, а на той 
вербной недели с квартиры своей Миргородского полку из местечка Городища 
бежал, и шел прямо до Серебрянки обходя все городы, куда пришел уже по 
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празднику Светлого Воскресения3 на второй неделе, а следуючи в пути 
пашпорта у него нихто и нигде неспрашивали ибо как выше показано города и 
местечки он все обходил а ночлеги имел по хуторам, по которым и пропитание 
имел, от подання милостины, продерзности он в том полку никакой неучинил 
и казенного ружа мундира и амуниции он ничего не снес, ибо всем втом полку 
служащим ружья мундира и амуниции невыдано, а убежал он с того полку для 
того что болея года жалованья не получал, отчего в пропитании терпел все-
крайную нужду, а временем и голод4 , и всем своем допросе показал он самую 
сущую правду:  

К сему допросу вместо вышеписанного беглого гусара Тимофеевского 
поиво прошению Бахмутского полку казак Данила Вертепов руку приложил. 

 
ЦДІА України (м. Київ). Ф.1413. Оп.1. Спр. 25. Арк. 75.  
 
 
 

№ 32 1762 р., травня 11. – Донесення поручника 
Л.Сабова дійсному статському раднику Флівер-
ку з проханням про прийняття на службу його 
сина та небожа 

 
№ 229   Подано тогож числа  
 
Высокородному и превосходителному гдну действителному статскому 

советнику Андрею Матвеевичу Фливерку 
 
      От поручика Лазаря Сабова 

 
Покорное доношение. 

В списке присланном к вашему превосходителству присообщении от 
его превосходителства гдна генерал маеора Шевича, между протчими навер-
бованными мною гусарами написаны дети Петр и Федор Сабовы1 , искоих Фе-
дор родного брата моего команды вышеписанного гдна генерал маеора Шеви-
ча прапорщика Василья Сабова, а Петр мой родные, токмо оные к подлежащей 
присяге не приведены . 

Того ради вашего превосходителства покорно прошу о принятии вы-
шеписанного брата моего и моево родного детей Петра и Федора Сабовых в 
службу и о приводе в силе указов к присяге учинит млстивое разсмотрение. 

 
Маия 11 дня 1762 году.    Порутчик Лазар Сабов. 
  
Записать и отдать в повытье канцеляриста Плещеева а справку об оных 

детях обстоятелно описав доложит причем оных представить ко мне на смотр, 
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а ежели поосмотру окажутся к гусарской службе оные годные то о выдаче им 
жалованья учиня потому доложить.  Фливерк. 

 
ЦДІА України (м. Київ). Ф.1413. Оп.1. Спр. 25. Арк. 398. 
 

№ 33 1762 р., травень. – Опитний аркуш П.Ніколаєва, 
завербованого у команду генерал-майора Шеви-
ча 
 

17. Павел Николаев 
Павлом ево зовут Николаев сын Николаев, болгарской нации, веры 

греческого исповедания, грамоте и писать не умеет, отроду ему 35 лет, родил-
ся он в турецком городе Софии, и назад тому лет с 6, пошел с того города, в 
Царград, и нанялся у греческих идущих в Россию купцов перешел на Кремен-
чуцком форпосте, а по выдержании карантина, границу пришел в Нежин и жив 
[во...] [...], сам собою а сего года в Великой пост в бытность в Нежине поручи-
ка Сабова, навербован им в Славеносербию, в команду гдна генерал маеора 
Шевича в гусары, и пришел с ним в Киев отправился в Славеносербию и в сем 
своем допросе показал сущую правду. 

К сему допросу вместо Павла Николаева новонавербований гусар Фе-
дор Голубовский руку приложил. 

 
ЦДІА України (м. Київ). Ф.1413. Оп.1. Спр. 25. Арк. 195.  
 
 

№ 34 1762 р., червня 25. – Імений список військовос-
лужбовців Македонського гусарського полку 
які повернулися з полону та шпиталів, з новими 
призначеннями 

 
 Чины    Имина    Куда назначены 
1 Порутчик   Павел Рус    В Новосербию на поселение 
2 Вахмистр   Иван Вешников   К манастырю с награждением

      прапорщиком  
3 Ротной квартермейстр  Осип Страхов   По прежнему в полк в писари 
4 Литаврщик   Савва Михайлов   В Коберской гарнизон 
5 Трубачи   Федор Воронов   На свое пропитание 
6    Ефим [Коспонин]   В гарнизон 
7 Редовыя   Дима Костентинов   В полк по прежнему   
8    Степан Попович  На поселение 
9    Сандул Урсул   На поселение  
10   Савва Белаш   В полк по прежнему // 
11   [...] [...]   На поселение 
12   Янии Брзев   На поселение 
13    Костентин Попиозов  На поселение 
14   Михайла Яковлев  В полк по прежнему 
15   Екиим Ездимирович  На поселение 
16   Костентин Чорба  На поселение 
17   Захари Иванов  В полк по прежнему 
18   Иван Киш   На поселение  
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19   Георги Яннев  На поселение 
20   Станко Живанович  В полк по прежнему 
21   Костентин Кипша  На поселение 
22   Рада Иванович  На поселение 
23   Александра Кривечич  На поселение 
24   Федор Черной  На поселение  
25   Деорди Николит  В полк по прежнему //  
26   Юра Вуликович  В гошпиталь 
27   Иван [...емечни]  На поселение  
28   Януш Мунтианин  На поселение 
29   Урсул Савин  В полк по прежнему 
30 Кузнец   Егор Исаев   В гарнизон 
 
 Капитан Николай Павлов 
 
ЦДІА України (м. Київ). Ф.59. Оп.1. Спр.3952. Арк. 40-40 зв., 41. 
 

№ 35 1762 р., липня 3. – Рапорт секунд-майора 
Є.Гащіна в Київську губернську канцелярію про 
повернення з пруського полону новосербських 
гусар 

 
В [Киев...] [...] [...анце...] секунд-[м...] [Гущин...] 

Репорт. 
Сего июля 2 числа пришед к Василковскому форпосту явилися собою 

гусары вышедшей из пруского полону росийской армии Хорватого гусарского 
полку Максим Черневский которой обявил будучи де в прошлом 761м году с 
которого мца и числа запамятовал толко в летнее время сооным полком под-
пруским местечком Глаговом посылан был с протчими партиею для разъезду 
накоторую напали прусаки и захватили в полон где продолжался недель сво-
сем потом определен был неволею в прускую службу и вооной служил недель 
свосем же откуда нашед случай прошлого году в декабре мсце бежал и попо-
беге по сие время жителство имел в Полше по разным местам даоного же 2 
числа беглые цесарской армии конотова гусарского полку Николай Петров да 
Степан Лазарев при спрашивании моем обявили что оне будучи со оным пол-
ком при реке Одер уведомилис что следовать оному полку к прускому местеч-
ку Глогову и потому нехотя в том полку служить бежали и по побеге своем 
взяли намерение иттит в Киев и явитца при команде для определения в Росис-
кую Его Императорского Величества службу в гусарски полки которые к 
надлежащему разсмотрению в Киевскую губернскую канцелярию пр сем от-
правлены. 

Секунд маиор Ефрем Гащин   Июля 3 дня 1762 году 
 
ЦДІА України (м. Київ). Ф.59. Оп.1. Спр.3954. Арк. 2. 
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№ 36 1762 р., липня 13. –Донесення гусара австрійсь-

кої служби С.Лазарова у Київську губернську 
канцелярію з проханням про відправку його у 
Болгарський гусарський полк 

 
В Киевскую губернскую канцелярию [...] [...] [...вец] от гусара Стефана 

Лазаревича. 
Доношение. 

Служил я нижайший в цесарской армии в Калмуцком регименте семь 
лет гусаром и нехотя более тамо служить из оного регименту бежал с тем 
намерением чтоб принять в России службу, а ныне прибыл в Киев и желаю 
служить гусаром в Болгарском гусарском полку. 

Того ради Киевскую губернскую канцелярию покорно прошу для опре-
деления в означенной болгарской гусарской полк гусаром отправить в главную 
Новосербского корпуса канцелярию при писме и освободном до Новой Сербии 
пропуске дать из оной губернской канцелярии пашпорт июля 13 дня 1762 го-
ду. К сему доношению вместо гусара Стефана Лазарева поево прошению ку-
печеской сын Андрей Леонтьев руку приложил. 

  
ЦДІА України (м. Київ). Ф.59. Оп.1. Спр.3954. Арк. 3. 
 

№ 37 1762 р., серпень. – Донесення капітана 
Й.Олішевського у  канцелярію Пандурського 
полку Новосербського корпусу зі скаргами на 
поручника І.Карачона 

 
Получено 27 августа  

 
Пандурского пехотного полку в полковую канцелярию от капитана 

Иосифа Олишевского 
 
 

Покорное доношение. 
Со вступления моего в пандурской пехотной полк и за тими трудами 

моими многие роты я обзавил анине в которои поособливому его высокопре-
восходителства гдина генерал лейтенанта Хорвата ордеру 6 роты в шанце Вил-
гоше нахожусь велено мне сколко я своим трудом навербую в ту 6ю роту лю-
дей от моей команды никуда не отбирать, и мне оными командоват, но потом 
не устояло з выведенных мною кроме прежних восмидесят одного члвека 
навербованных с турецкого города Хотина пятидесяти четырех члвек пандур, 
он гдин генерал леитенант Хорват дал мне толко дватцать три члвка а другие 
все разосланы в другие полки и роты, но чрез известные на мене гонителства 
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упоминаемого гдина генерал леитенанта Хорвата, оная собственная моя рота, 
прозываемая шанец Вилгош1 , которую я своим коштом и трудом навербовал, 
и немало за оную ему гдину генерал лейтенанту Хорвату денег уплатил: а по-
отбытии моем в крепост Святыя Елисаветы2 , отдано того ж полку 8 роты по-
рутчику Карачуну, которой порутчик принявши в свое владение оную мою ро-
ту, как воинских служителей так дом и фамилию мою несносными обидами 
начал уязвлять, за что сего 1762 году марта 12 д. от меня во оную полковую 
канцелярию соиспрошением защищения от наездения и ругателства означен-
ного порутчика Карачуна // доношение подаваемо и было, токмо по тому во 
оборону дома и фамилии моей ему Карачуну в запрещении о нечинении того, 
хотя предлагаемо и было, одначе ж он Карачун не токмо по тому но и по че-
тырем поданным в отлучки моей в Санктпитербург от жены моей за тяжкой 
огорчение и онедопущении к кошению для моего собственного скота сена 
учинил убытку более пятнатцати рублев в туж полковую канцелярию доноше-
ниям чтоб ему оттого перестать, не почувствовал, но называя мене зменником 
в тойже пандурской полковой канцелярии взносит [порвалии] за приездом ево 
в шанец Вилгош непременно жену мою публично бить батогами нещадно; но 
не токмо мне дому и фамилии моей безчеловечные и недопустимые чинил ру-
гателства и разорение но по данной ему неведомо от кого такой власти, что 
минуя все государственныя законы и насылаемые ис полковой канцелярии ор-
деры презря дерзнул з давних лет положенное для приращения Ея Император-
ского Величества, интереса избору для всяких экстротей и необходимых пол-
ковых нужд, в прошлом 1761 году порученной ему ордером собранной в шан-
це Вилгоше десятинной хлеб в порядок привесть: которого он собрал более 
четырех сот коп, а у вымолоте стало восемьсот мешков, за роздачею всего 
пандурам десяти четвертей, не отдавая в полковую ж канцелярию и свес во-
ровски к себе забрал да за той же 761 год в слободе Троиницкой3 за пазбу ско-
та учинил торг, вместо за “23-07” в контракте ж написал воровски тринатцать 
рублев, а на десять рублев с тройницкого атамана Ивана Левицкова взял рос-
писку, по которой росписке на сей год взял уже и денег шесть рублев, да и по 
указу главной канцелярии что в шанце Вилгоше отведена обер офицерам дача, 
не токмо до нынешнего времени нам, как в прежние лета бывшим, [понад] 
лесные угодя безостатка прадажею в слободские поселения , все распродал, и 
ничево о вырубке не стал кроме единаго дерева терну, для чево зарукою ево 
Карачуна билеты и казачие подписки, ежели повелено будет представить имею 
// пандурские домы еще были недостроены которые я неусыпным моим попе-
чением старался постройкою в болшой пене и в линию оныи разломат да на 
неудобном месте в том же шанце Вилагоше себе дом построил; пандурские 
земли которые они з давних лет для себя с немалою нуждою по новости своей 
распахали в минувшую весну все поотбирал и варованною з десятинного току 
пшеницы авсом ечменем гречкою и протчим хлебом позасевал а пандуры 
осталися в весну без засева хлеба а хто ему  отом наупомянул несносными по-
боями бит: ордером полковой канцелярии 6 роты капрал Николай Паниотов 
еще в 1759 году жалован капралом он Карачун бил его дубиною своей рукою 
дополусмерти и приказал не называться капралом и выгнал з роты которой ка-
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прал Паниотов оставя дом жену и детей, з роты бежал, и нине находится в 
Крылове4 и несмея от страха в роту явитца тои же 6 роты пандур Енакии Зам-
фира5 чрез силные ево Карачона6 угрозы оставя дом жену и дети заграницу и 
за неуплату завсегдашнее бежал, а по побеге ево он Карачун жену ево Замфи-
ры взял к себе в [ма...ки] (неволею) а дом ево Замфира, обратил на свой шинок 
потом ево Замфира жену бил почти смертно которая жена выздоровивши ма-
ло, оставя свои дом имущество ее и скот бежала, а где он Карачон расточил, 
того неизвестно. Пандура Ивана Смоляка неведомо за что нехристиански бил, 
и извезавши в Крылов послал, которой Смоляк к дому и фамилии своей более 
не возвратил, з России за границу бежал. Пандура Василя Бузановского без 
жадной его погрешности пред Преображением7 за два дни, два раза, а в самой 
день Преображения гдня, еще до зачатия божественной литургии призвавши в 
свой дом, оборвал с него шабль, [пляма] //  сабелные [паши] бил ево по щекам, 
и потом поваля ево на землю, стал бить дубиною, пока мало дух в нем остал а 
потом почти мертвого, отдал под караул, и так ево увечил, что не токмо в 
прежние времена но и тепер уже службы пандурской за слабостию здравия 
нести не может, и всегда болезнуется, того ж шанца Вилагоша капрала Василя 
Григорева взял денежного жалованья 40 р. за которые денги купил в свой ши-
нок и дотол посем Григореву денег не отдал пока все в ево шинку не пропил а 
в экономию ис того ничего не употребил и остался наг и бос. 

С поселяемых же козачих слобод с козаков и посполитых которые было 
для полкового прибытка сено косят, землю пашут8 , с которых никогда ничево 
не взымало, он Карачун несносными хлебными и денежными взятками, так их 
обижал, что уже оные слобожане мало и земли пахали, а сена ниже единой ко-
пицы не скосили чрез что полковой и ротной сумме убыток немалый учинен. 

Всем тем он порутчик Карачун был недоволен но уже каснулся и до 
церковных прибытков что бытностию моею в том шанце Вилагоше было на 
церковную ползу приобретено денег, он для своего прибытка брал и без воз-
врата расточал, да нетокмо денги но и сено которое мною определено было на 
церков, и той же церкви соглася с священником Андреем Подруцким, взявши 
сколко ево было разделя и своим скотом скормили, а церковь святая осталась 
без снабдения.// 

А сего августа 20 числа данной мне за рукою главного командующаго 
Новосербским корпусом его сиятелства гдина генерал порутчика и кавалера 
князя Семена Григоровича Мещерского9  о отдаче мне по прежнему в коман-
дование собственной моей роты а ему Карачуну ведат бы свою осмую роту, 
толко почувствовал [ он Карачун - приписано збоку] и нездавши мне по поряд-
ку роты в шанец Новомиргородской отъехал и оставшая в той роте ево Кара-
чуна жена неведомо в какую надежду нипочто не озирая невинных людей все-
гда закует в железо и безвыпуску содержит в своем доме а с плачем посторон-
но произносит на мене жалобы якобы от мене она обижена и неведаю в каком 
с нею поручицею порядке оставатца: 

Того ради полковой канцелярии всепокорнейше прошу ему порутчику 
Карачуну приказать на время явитца в шестую роту и отдать мне по порядку 
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оную  и за обявленные мною как государственные так и собственные мои  и 
военнослужащего народа немалые огорчения побои и обиды со испрошением 
справедливости следствия в походную его высокопревосходителства гдина ге-
нерала порутчика и кавалера князя Семена Григорьевича Мещерского канце-
лярию представит и что по сему учинено будет меня снабдить ордиром.  
  Капитан Иосиф Алешковской 

Августа . . Дня 1762 году. 
 
ІР НБУ. Ф. ІХ. 1658. Арк. 2-2 зв., 3-3 зв., 4. 
 

№ 38 1762 р., вересень. – Наказ Київської губернської 
канцелярії секунд-майору київського гарнізона 
Безрукову про вислання за кордон 
А.Вукодиновця 

 
[...] Ея [...ратор...] [Велич...] [...] [...бернская] канцелярия [...ав] при-

сланного из малороссийской переяславской полковой канцелярии доношения 
прикотором представлен болгарин Афанасий Вукодиновец посумнителству 
вимеющихся у него данных ему от молдавского митрополита Гавриила на во-
лоском диалекте пашпорт, ис полковой гусарского Хорватова полку канцеля-
рии билет; адопросом оной Вукодиновец в Киевской губернской канцелярии 
показал подлинно де ево зовут Афанасием Стоицын сын прозванием Вукоди-
новец от роду ему дватцать лет родом он турецкого владения из болгарского 
села Церквы где отец ево и мать померли, а он Вукодиновец с меншим братом 
ево взят за должные отцом ево сем сот турецкой монеты называемой левами 
турецкого ж города Софии жителем турчином Сагит агою, и был у него семь 
лет, и чрез оное время как он так и брат ево безпрестанно о принятии махоме-
танского закона принуждаемы были и как де оной турчин уведал что он Афо-
насей Вукодиновец не толко сам того закона принять не желает нои меншого 
брата своего оттого отговаривал, то ему Афонасью переломал зато левые руку 
и ногу отпустим к испрошению милостыни на выкуп онаго брата1 ево почему 
он прибыв в Ясы ииспросив оттамошнего митрополита Гавриила пашпорт с 
дозволением к испрошению в епархии ево навыкуп оного брата ево милостыни 
прибыл с оным пашпортом в Новую Сербию и оттуда по прошению ево здан-
ным гусарского Хорватова полку ис полковой канцелярии за рукою майора 
Цветиновича билетом отпущен в Киев, где он намерен был от преосвященного 
митрополита Киевского просить дозволения к испрошению и в Киевской 
епархии милостыни, и следуя чрез Переяславль зашел в Переяславскую // [...] 
тепер прислан [...] канцелярию [...] ныне де желает по оному прежнему [...ию] 
в Киевской епархии милостыни, а по оным явившимся у него Вукодиновца 
пашпорту и билету явствует, аимянно: по пашпорту молдавского митрополита 
в Молдавскую и в другия тамошния епархии, по билету чрез Малую Россию в 
город Киев для испрошения от доброхотных подаятелей милостыни, и хотя по 
вышеписанным обстоятелствам подозрение об нем Вукодиновце не оказывает-
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ся, но как помянутого гусарского Хорватова полку маэору Цветиновичу онаго 
дозволителного оиспрошении от доброхотных жителей милостыни билеты да-
вать недолженствовало ибо то до ево должности нимало не принадлежит того 
ради ПРИКАЗАЛИ оной присланной из Переяславской полковой канцелярии 
данной от молдавского митрополита Гавриила наволоском диалекте пашпорт 
отдать ему Вукодиновцу, и ево Вукодиновца чрез Василковской форпост при 
указе к находящемуся при Василковском форпосте Киевского гарнизона се-
кунд маиору Безрукову выслать заграницу обратно и в главную Новосербского 
корпуса канцелярию с прописанием вышеобъявленных обстоятельств послать 
промеморию и при оной приложить с означенного данного от маэора Цвети-
новича билета копию, истребовать чтоб отоной канцелярии упоминаемым 
майеором Цветиновичу в даче впредь таковых дозволителных для испрошения 
милостыни билетов наикрепчайше было запрещен   Ни-
колай Чичерин2  

      Петр [...] 
      Секретарь [...]Михайла [...] 
 
ЦДІА України (м. Київ). Ф.59. Оп.1. Спр.4040. Арк. 7-7 зв. 
 
 
 

№ 39 1762 р. – Таблиця “Комплектність Новосербсь-
ких полків”* 

 
 
 
Полк Всіх В тому числі командного складу 

  Є % Повино бути Є % 
Гусарський Хорвата 4461 1844 41,3 102 70 68,3 
Новомиргородський 

гарнізон 
         

913 
             

345 
             

37,7 
                        

21 
                 15   74,4 

Пандурський    4482 412 9,1 98 32 32,6 
Болгарський гусарсь-

кий 
         

1170 
             

233 
           

19,9 
                       

40 
                  13   32,5 

Канцелярія Ново-
сербського корпуса 

       13                                                      13      100                      4             4   100 

Разом  11039 2847 25,7 265 134 50,6 
 
* Дніпропетровський обласний історичний архів Ф.Новосербської канцелярії, зв. 47, № 
965.1  

 
Полонська-Василенко Н.Д. “Склад людності Новосербських полків”. // 

ЦДАВОВУ України. Ф.3806. Спр.9. Арк.13. 
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№ 40 1762 р. – Опитний аркуш Н.Нагорського, завер-
бованого у команду генерал-майора Прерадови-
ча 

 
Повышеписанной помете присланныя при сем сообщении болгарской 

нации Никита Нагорский да волоской нации Григорей Орлов в Славеносерб-
ской комиссии допрашиваемы, а допросом показали: 

Никита Нагорский: 
Никитою ево зовут Иванов сын, прозванием Нагорский, болгарской 

нации, веры греческого исповедания отроду ему дватцать семь лет женат на 
малороссиянке Авдотье, имеет дочь Елисавету четырех лет, грамоте и писать 
не умеет, родился в болгарском городе Гастусе, а давно ль он вышел ис того 
города сотцом своим и матерью в Россию, того он не помнит (ибо выведен 
очень мал), а как он стал себя помнить, то жил он при онем отце своем и мате-
ри в городе Нежине, в котором городе отец ево пожив, в ево памяти, кормился 
торговым промыслом лет с пять, оставя их с матерью пошел ис того города и 
записался в Молдавской гусарской полк1 в гусары; где как слух произошел, 
оной отец ево уже умре, и он жив при матери ево в том городе Нежине лет 
сшесть пошел оттуда, збывшим втовремя втом городе Нежине, Венгерского 
гусарского полку гусарами захлопцы и был при том полку лет с восемь, и слу-
жил у разных чинов, в том полку, у обер и ундер афицерах, захлопца, а нако-
нец служилже при гдне капитане (что счас секунд маиор) Одобаше2 ; исним он 
господин маиор отправился ис того полку в Славеносербию, то ион пошел при 
нем гдне // секунд маиоре и дошел с ним до города Мценска от него отстал, и 
мог уже до Славеносербии один и по прибытии в Серебрянку явился у гдна  
генерал маиора Депрерадовича где при оном гдне генерал маиоре и находитца 
жителством лет с пять поныне 

Посему допросе вместо вышеписаного Ныкиты Нагорского команды 
гдна генерал маиора Депрерадовича поево прошению гусар Данила Шуханов 
руку приложил. 

 
ЦДІА України (м. Київ). Ф.1413. Оп.1. Спр. 26. Арк. 299-299 зв. 
 

№ 41 1763 р., січень. – Повідомлення генерал-майора 
Прерадовича дійсному статському раднику Флі-
верку про необхідність прийняття в його коман-
ду капітана В.Станоєва 

 
№ 562    Получено 7 генваря 763 году. 
Высокородный и превосходителный гдин действителный статской со-

ветник. 
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     № 20    Гдрь мой. 
 
 
Минувшего августа от 20 числа определенной по Указу Государствен-

ной Военной Коллегии из Слободского гусарского полку1 в команду мою ка-
питан Волк Станоев2 присообщении моем квашему превосходителству поне-
имению при команде моей капитанской ваканции на разсуждение отправлен 
был а за возвращением к команде моей оной капитан обявил, что ваше превос-
ходителство безособливого указу ему капитану понеимению в команде моей 
ваканции денежного жалованя отпустить неможете, аимеете де представить 
Государственной Военной Коллегии: апосправке в канцелярии моей с полу-
ченными из Государственной Военной Коллегии Указами оказалось, что поо-
ным указам в команду мою капитаны определенными теми чинами состоять: 
Волк Станоев маия с 5, Иван Прерадович, того ж маия с 6 числа, по Якове Да-
ниловиче хотя и оточном определении с которого числа он пожалован, в том 
онем указе и неизображено, новнапечатанном отданном ему Даниловичу па-
тенте точно значит, что оной тем чином определен маия с 23 числа, итак из 
оным капитан Станоев пред капитанами ж Прерадовичем и Даниловичем по-
произвождению старшим состоит, почему ему Станоеву подлежит в команде 
моей быть вкомплекте и подлежащее денежное жалованье ему произвесть, а о 
Даниловиче яко младшем сверх уже комплекта Государственной Военной 
Коллегии представить и быть ему добудущей ваканции 

Его прево. Фливерку // исприсланного ко мне от вашего превосходи-
телства минувшаго июля от 19 а мною полученного того ж течения 22 числа 
сообщения усмотрено, что ваше превосходителство реченну капитану Данило-
вичу с числа определения Государственной Военной Коллегиею денежное жа-
лованье ему произведено сего 763 году апрел з 23 будущаго 764 году апреля 
по 23е число, а почему оной отпуск денежного жалованья вашим превосходи-
телством ему Даниловичу учинен мне неизвестно: того ради благоволите ваше 
превосходителство означенному капитану Даниловичу понеимению ему при-
команде моей капитанской ваканции яко молодшему представить, а упомяну-
това Станоева в команду мою по ево старшинству в силе указу я причислить 
должен, и денежное жалованье с числа ево Государственной Военной Колле-
гиею благоволите приказать отпустить, почему ж вашим превосходителством 
частореченному Даниловичу апреля с 23 числа денежное жалованье произве-
денно, меня уведомлением не оставить, коего ожидать с почтением пребуду. 
Гдрь мой вашего превосходителства  
покорный слуга Райко де Прерадович. 

 
ЦДІА України (м. Київ). Ф.1413. Оп.1. Спр. 31. Арк. 207-207 зв. 
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№ 42 1763 р., квітня 30. – Наказ Державної військової 
колегії генерал-майору І.Шевичу про нагоро-
дження вахмістра П.Апостолова чином прапор-
щика та відправку на поселення у 
Слов’яносербію 

 
 
№ 5897  Получен маия 30 дня 1763 года     
 
Копия. 
 
Указ Ея Императорского Величества Самодержицы Всероссийской из 

Государственной Военной Коллегии гдну генерал маиору Шевичу поуказу Ея 
Императорского Величества Государственная Военная Коллегия по репорту 
гдна генерал аншефа и кавалера и оной коллегии вицепрезидента графа Захара 
Григорьевича Чернышева1 прикотором представил челобитную Венгерского 
гусарского полку от вахмистра Панайота Апостолова2 оопределении в команду 
вашу генерал маиора на поселение в Славеносербию, а во оной челобитной 
написанно в службе с 749 вахмистром 759 генваря з 10 и был во всех прусских 
походах и на баталиях в штрафах не бывал и за разными болезнями кполевой 
войсковой службе не способен Приказали оного вахмистра Апостолова от гу-
сарской службы отставить и определить на поселение в Славеносербию в ко-
манду вашу генерал маеора с награждением прапорщичья чина и для того от-
править ево поопределенной команде прямо от команды где ему присягу иза-
повышение вычет учинить о том по сему Ея Императорского Величества Ука-
зу а к господину генералу фелтмаршелу и кавалеру графу Салтыкову3 Указ по-
слан:  

 
Андрей Камышин 

 
На подленном подписанно 
    
Секретарь Ларион Украинцов 
Канцелярист Андрей [Дворяне...] 
С подлиннова списал полковой писарь [...] 
 
Апреля 30 дня 1763 году. 

 
ЦДІА України (м. Київ). Ф.1413. Оп.1. Спр. 32. Арк. 182. 
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№ 43 1763 р., травня 23. – Наказ Державної військової 

колегії генерал-майору Прерадовичу про наго-
родження поручника В.Станоєва капітанським 
чином та відправку на поселення у 
Слов’яносербію 

 
№ 367    Получено июля 10 дня 1763 года. 
Указ Ея Императорского Величества Самодержицы Всероссийской из 

Государственной Военной Коллегии по репорту господина генерал-
фельдмаршала и кавалера графа Кирила Григорьевича Разумовского1 прикото-
ром представлена спротчими Слободского гусарского полку порутчика Волка 
Станоева, челобитная с атестатами о переводе в Славеносербию на поселение с 
награждением капитанского чина, в куплекту ис произвождением жалованья, в 
атестате за руками штап и обер офицеров показано – в службе он состоит бол-
гарской нации с 739 года в минувшем настоящем чине 748 маия 12 был в по-
ходах в 740, при разграничении с турками земли, в 741 и 742 годах от полку 
был посылан для зажигания шведских деревень чрез всю шведскую компанию 
на приступах и штурмах находился безотлучно в штрафах не бывал иповыше-
ния достоин по присланному от генерал маиора Прерадовича за март мсц ве-
домости требуется в комплект капитанов трех челвек. Приказали оного порут-
чика Станоева повышеявленному господина генерала фельдмаршала и кавале-
ра представленый атестат, то ево желания  определить напоселение во учре-
ждающеися подкомандою генерал маиора Прерадовича // конном гусарском 
полку с награждением задолговремянную и беспорочную ево службу капитан-
ского чина, где ему натот чин присягу изаповышение вычет учинить Поука-
зом, и для того отправить ево к команде, с пашпортом и что он там явился на-
срок неотменно в том обязав ево реверсом: которой реверсом обязан и 
пашпорт дан: и гдну действителному статскому советнику Фливерку учинить о 
том посему Ея Императорского Величества указу: а куда надлежало Указы по-
сланы:   Андрей Галицын 

      Секретарь 
У сего указу Ея Императорского Величества 
печать        М/П 
Пошлины взяты с Указу генерал маеору Прерадовичу 
Станоеву дан: майя 23 дня 1763 году 
 
О определении порутчика Станоева во учреждающийся конной гусар-

ской полк капитаном.  
 
ЦДІА України (м. Київ). Ф.1413. Оп.1. Спр. 32. Арк. 50-50 зв. 
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№ 44 1763 р., червня 16. – Донесення І.Вуйчєвої дійс-
ному статському раднику Фліверку з проханням 
видати їй жалування покійного чоловіка 

 
№ 319   Подано июня 18 дня 1763 году. 
Высокородному гпдину     № 25 
Превосходителному гпдну действителному статскому советнику Ан-

дрею Матвеевичу Фливерку. 
 
Умершаго команды гпдна генерал маеора  
Шевича гусара Марка Вуичева от жены ево вдовы  
[Еринии] Михайловой. 
 

Покорнейшее доношение. 
 

Муж мой вышепоказанной гусар Марка Вуичев1 находится в службе Ея 
Императорского Величества в команде гпдна генерал маеора Шевича от про-
шлого 757 году выбран в заграничную армию и отправлен с пример маеором 
(что нине подполковник) Прерадовичем, где 760 году в маие мсце умре, а под-
лежащего в силу указов вдовьего жалованья2 я ниоткуда не получала. 

Того ради Вашего превосходителства покорнейше прошу о выдаче мне 
подлежащего вдовьего в силу указов2 (как и прочие после умерших своих му-
жей получили) жалованья, учинить милостивое разсмотрение, а что я была 
вышеозначенному гусару Вуичеву подлинно законная жена присем представ-
ляю данное мне от славеносербских эскадронов за руками штап и обер афице-
ров свидетелство./ июня 16 дня 1763 году / К сему доношению вместо жены 
вдовы умершаго гусара Марка Вуичева поеи прошению Славеносербских гу-
сарских эскадронов ротной квартермистр Данила Иванов руку приложил; // 

Записав отдать в повытье канцеляриста Плещеева и справясь обстоя-
телно показной умершей муже ее гусаре Марко Вуичеве в котором году и мсце 
выбран в заграничную отпись и числится ли по той в команде гдна генерал 
маиора Шевича или Василева выписав доложить.  

 
ЦДІА України (м. Київ). Ф.1413. Оп.1. Спр. 31. Арк. 220-220 зв. 
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№ 45 1763 р., червень. – Опитний аркуш гусара 

В.Ковача, завербованого ротним квартерміст-
ром Радаковим у команду генерал-майора Ше-
вича 

 
Васильем ево зовут Данилов сын прозванием Ковач, болгарской нации, 

веры греческого исповедания, женат, детей нет, от роду ему тритцать лет, гра-
моте и писать не умеет, родился он турецкой области вгороде Видине, где отец 
ево кормился кузнечным мастерством, и назад тому дватцать два года, как он 
был в возрасте осми лет, оной отец ево имать в том городе померли, а он по 
смерти их пошел из оного з греческим купцом Константином Гречаниновым, в 
цесарской город ПетрВарадин1 , у коего купца жил в том городе семь лет, апо-
том поехал соонымже // купцом сразными товарами в полской город Броды, 
где оной купец пробыл малое время, поехал обратно в вышеписанной город 
Петр Варадин, а он незахотел у него более жить, пристал в том городе Броды к 
портному мастеру Кириле, а прозванием не помнит, у коево обучался портнова 
маистерства, петнатцать лет, тоесть сего 763 года до Воскресения Христова, 
где и женился на вдове Анне Семеновой дочери, асего 763 году после Воскре-
сения Христова, пошел с вышеписанным портным мастером, из женой своеи в 
Россию, в город Киев, для богомолия, иперешли на Василковском форпосте 
границу, зданным истого фарпоста билетом прибыли в Киев, иявилис в Киев-
ской губернской канцелярии, и оной портной мастер побыв малое время в Ки-
еве, пошел обратно в Полшу , а он из женою своею остался в Киеве и вскоро-
сти в бытность в Киеве ж каманды гдна генерал маиора Шевича, ротного квар-
термистра Радакова, навербован им, пожеланию ево в Славеносербию на посе-
ление, в команду оного гдна генерал маиора Шевича в гусары, [...] ево Радако-
ва ис Киева отправлением к присяге приводим не был, и в сем своем допросе 
сказал самую сущую правду. К сему допросу вместо вышеписанного гусара 
болгарской нации Васила Ковача поево прошению ротной писарь Андрей Да-
видов руку приложил 

 
ЦДІА України (м. Київ). Ф.1413. Оп.1. Спр. 33. Арк. 190 зв.- 191. 
 

№ 46 1763 р., жовтня 3. – Донесення поручника Міш-
ковського дійсному статському раднику Фліве-
рку з проханням сприяти відшкодуванню збит-
ків спричинених втечею його кріпосної та резо-
люція Фліверка 

 
№ 649   Подано тогожу числа 
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Высокородному и превосходителному гдну действителному статскому 

советнику Андрею Матвеевичу Фливерку 
 

№ 8  
Славеносербского гусарского эскадрону от порутчика Михаила Миш-

ковского1  
Покорное доношение. 

 
Сего 763 году февраля 23 дня Бахмутской провинции слободы Бегун-

ковки купил я пример маеора Федора Игнатьева сына Безгина у прикащика ево 
Егора Василева сына Полекова поповеренной от оного маиора Безгина кнему 
прикащику Полекову писму вдову крепостную бабу Авдотью Яковлеву дочь 
ценою заосьмнатцать рублев накоторую бабу он прикащик Поляков для владе-
ния да написанной крепости подал мне писмо по которому я и владел а данное 
ему Полякову от него пример маеора поверенное писмо имелось у меня кото-
рое я ему и прикащику Полякову для написания крепости отдал обратно пи-
сать крепости так токого поверенного писма иподнесь неотдал а сего году в 
минувшем августе мце вышеписанная баба бежав от меня подала гдну брега-
диру и Бахмутскому коменданту Окулову2 доношение которым объявила что 
она города Киева отставного солдата Якова Сергеева сына Ерандаева // жена а 
ямбурского драгунского полку драгуна Якова Якимова сына Залатарева дочь 
коя нине находится в Бахмутской земляной крепости аподкраулом или нет 
прото я неизвестен коею мне владеть никак невозможно анине оной Поляков 
находится здесь в Бахмуте потому делу в Бахмутской баталионой канцелярие 
подследствием откоторого я данние от меня ему денги осмнадцать рублев та-
кож харчи и протчие платежи требовал кои мне ипосие число неотдает по-
взыскании оних денег снего Полякова поучинении им за ложную продажу в 
силе Ея Императорского Величества Указов минувшего сентября 29 дня 
навсевысочайшее Ея Императорского Величества имя в Бахмутскую правин-
циалную канцелярию подана от меня челобитная по которой мне никакой ре-
золюции и посие число нечинено аданое отнего прикащика Полякова писмо 
покоторому я показанною бабою владел обявлено вооной Бахмутской правин-
цеалной канцелярии при челобитье. 

Того ради Вашего превосходителства покорно прошу о взыскании вы-
шеписанных моих денег за проданную мне салдатскую жену Авдотью Яковле-
ву дочь с него прикащика Полекова починении с ними в силе Ея Император-
ского Величества Указу к гдну брегадиру и Бахмутскому коменданту Окулову 
сообщить и учинить милостивое разсмотрение. 

 
Порутчик Михаил Мишковский.//  
 
Записав отдать в повытье ак гдну брегадиру и бахмутскому коменданту 

Окулову с прописанием сего доношения сообщить и требовать чтоб ему по-
рутчику Мишковскому учинено было непродолжителное удоволствие ибо он 
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Мишковской в силе указа отправляется к Сербскому гусарскому полку немед-
ленно:      А.М.Фливерк 

Октября 3 дня 1763 году 
 
ЦДІА України (м. Київ). Ф.1413. Оп.1. Спр. 32. Арк. 233-233 зв., 234.  
 

№ 47 1763 р., жовтня 8. – Донесення прапорщика 
П.Апостолова дійсному статському раднику 
Фліверку з проханням сприяти пошукам його 
зниклих коней 

 
№ 684    Подано в октябре 4 дня 1763 года. 
Высокородному и превосходителному гдну действителному статскому 

советнику Андрею Матвеевичу Фливерку 
Команды гдна генерал маеора Шевича отпрапорщика Панаеота Апо-

столова 
Покорное доношение. 

В проезд мой из шанца Красного Яру до города Бахмута сего мсца про-
тив 6 числа недоезжая до Бахмута верстах всеми остановился я на ночлег при 
речке Мокрой Плотве в хоторе козака Власа Щербины и вдоме ево козака при-
вязанны были мои собственные две лошади заогорожу загороды которые при-
метами первай мерен гнедой волбу малая белая лисына грива налево росту 
средняго вторая мерен мышастой гривы налево росту средняго ж и не знаемо 
каким образом один сорвался с узды а другой оторвался ж с уздой пропали и 
упователно что оные к какому ниесть хутору или табуну приблудятся: того ра-
ди вашего превосходителства покорнейше прошу означенным пропалым моим 
собственным лошадям повелеть где надлежит учинить публикацию и ежели 
оные к которому табуну или хутору поблизости Бахмута // приблудятся или 
ещо поймоны и комне в Бахмут проведены будут то я за труд оного приводчи-
ка обещаю заплатить денег два рубля и отом учинить милостивое разсмотре-
ние. 

Прапорщик Панайот Апостолов. 
 
Записав отдать в повытье, а обоных прапорщика Апостолова прапалых 

двух лошадях с прописанием сего доношения к гдам генералам маеорам Де-
прерадовичу и Шевичу и к бригадиру Окулову сообщить: а выбранной коман-
ды секунд майору Рашковичу послать ордер и потому велеть ва оной выбран-
ной команде учинить публикацию.      
      А.М.Фливерк 

Октября 8 дня 1763 году. 
 
 
ЦДІА України (м. Київ). Ф.1413. Оп.1. Спр. 32. Арк. 238-238 зв. 
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№ 48 1763 р., жовтня 8. – Донесення капітана 
В.Станоєва дійсному статському раднику Флі-
верку з проханням сприяти пошукам його зник-
лих коней 

 
№ 641    Подано октября 8 дня 1763 год. 
Высокородному и превосходителному гдну действителному статскому 

советнику Андрею Матвеевичу Фливерку 
Команды гдна генерал маиора Депрерадовича от капитана Волка Ста-

ноева 
 

Покорное доношение. 
Сего октября 7 числа пущены были от меня за Масковския вороты для 

пазбы две лошади мерена рыжия гривы у абеих направо и адной налевом око-
року стоит тавро .C. которые были скованы одними железами нага с нагою и 
незнаемо каким образом и куда отошли и упователно что к какому ниесть ху-
тору или табуну приблудятся. Того ради вашего превосходителства покорно 
прошу обзначенным прапалым моим двум лошадям повелеть где надлежит 
учинить публикацию и ежели оные к которому табуну или хутору поблизости 
Бахмута приблудятся или кем пойманы икомне в Бахмут проведены будут то я 
за труды оного приводца обещаю заплатить денег три рубля и о том учинить 
милостивое разсмотрение. 

Капитан Волк Станоев   Октября 8 дня 1763 году. // 
Записав отдать в повытье, а обоных капитана Станоева прапалых двух 

лошадях с прописанием сего доношения к гдам генералам маеорам Депрера-
довичу и Шевичу и к бригадиру Окулову сообщить: а выбранной команды се-
кунд майору Рашковичу послать ордер и потому велеть ва оной выбранной 
команде учинить публикацию. А.М.Фливерк 

. 
ЦДІА України (м. Київ). Ф.1413. Оп.1. Спр. 32. Арк. 245-245 зв. 
 
 
 

№ 49 1763 р., жовтня 10. – Повідомлення генерал-
майора Шевича дійсному статському раднику 
Фліверку з проханням виплати В.Стояновій 
грошового жалування помершого чоловіка 

 
№ 691    Получено 14 октября 1763 года 
Высокородный и превосходителный гдин действителный статский со-

ветник 
        Гдрь мой 
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Команды моей Славеносербии конного гусарского полку умершаго гу-
сара Арсения Стоянова жена вдова Варвара Гаврилова дочь, поданным ко мне 
доношением просила о удоволствии ее как заслуженны мужем ее подень смер-
ти так ив силе Указов вдовам годовым жалованьем куда надлежит сообщить: 
апосправке в канцелярии моей оказалось вышеписанной гусар Арсении Стоя-
нов умре сего году минувшаго июля 8 дня о чем ваше превосходителство бла-
говолите быть известны и приказать предъявленную вдову гусарскую [жену 
Варвару – приписано збоку] Гаврилову дочь, которая отправлена приказ как 
заслуженные покойным мужем ее маия с 1 по день смерти его июля по 8 число 
четвертой части так и подлежащии в силу Указов попрепорции чина мужа ее 
вдовы годовых денежным жалованьем удовольствовать и меня // о том уведо-
мить чего во ожидании с должным моим почтением пребуду навсегда. 

Ч. 10 октября   Гдрь мой 
1763 году    Вашего превосходителства 
 Ш: [прадной] №   покорный слуга Иван Шевич 
  В записи выдать вдовице [...] доложить.  А.М.Фливерк. 
 
ЦДІА України (м. Київ). Ф.1413. Оп.1. Спр. 32. Арк. 215-215 зв. 
 
 

№ 50 1763 р., жовтня 16. – Свідоцтво військовослуж-
бовців 1ої роти команди генерал-майора Шеви-
ча, видане удові гусара Стоянова 

 
1763 года 16 дня. Мы нижеподписавшиеся дали сие свидетелство ко-

манды гдна генерал маиора Шевича коннаго гусарского полку 1 роты умерша-
го гусара Арсения Стоянова, жене его вдове, Варваре Гавриловой дочери Сто-
яновой в том что оная вдова померш тому гусар Стоянов, была законная жена 
подлинно ныне вдовствует. В чем подписался: порутчик Манойло Вунчев, а 
вместо ево Павло [Вел...] сын ево ротной квартермейстер Афанасий Манойлов 
подписал:    [Підпис] 

 
ЦДІА України (м. Київ). Ф.1413. Оп.1. Спр. 32. Арк. 216.  
 
 

№ 51 1763 р., жовтня 16. – Рапорт бригадира та ко-
менданта Бахмутської фортеці Окулова дійс-
ному статському раднику Фліверку про відве-
дення квартири капітану В.Станоєву 

 
№ 701    Получено 18 октября 1763 года. 

  Высокородному гдну 
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превосходителному гдну действителному стацкому советнику Андрею Матве-
евичу Фливерку от брегадира и Бахмутской крепости коменданта Окулова. 

Репорт. 
По сообщению вашего превосходителства полученному мною сего ок-

тября 13 дня об отводе определенном По Указу Государственной Военной 
Коллегии из Слободского гусарского полку в команду гдна генерал маиора 
Депрерадовича испорутчиков в капитаны Волку Станоеву Бахмутской провин-
ции в слободе Писаревке или Сухаревке по чину ево квартиры из Бахмутской 
комендантской канцелярии в Бахмутскую провинциалную // канцелярию со-
общением писано о чем ваше превосходителство сим репортую:  
   Брегадир Прокофей Окулов. 
Октября 16 дня 1763 года 

 
ЦДІА України (м. Київ). Ф.1413. Оп.1. Спр. 32. Арк. 88-88 зв. 
 
 

№ 52 1763 р., жовтня 22. – Свідчення прапорщика 
П.Апостолова у Слов’яносербській комісії 

 
1763 году октября 22 дня порезолюции Его превосходителства гдна 

действителного статского советника Андрея Матвеевича Фливерка о опреде-
лении по Указу Государственной Военной Коллегии в команду гдна генерал 
маеора Шевича прапорщик Панаеот Апостолов в Славеносербской комиссии, 
скаскою показал что он женат и имеет детей мужеска полу сына Василия деся-
ти лет кой ныне находится при нем обытие в вечном Ея Императорского Ве-
личества подданстве кроме что оверной ей службе еще нигде к присяге приво-
дим не был. Прапорщик Панайот Апостолов.  

 
ЦДІА України (м. Київ). Ф.1413. Оп.1. Спр. 32. Арк. 183. 
 
 

№ 53 1763 р. – Опитний аркуш гусара І.Лєлє, завербо-
ваного полковим писарем Гізелєвським у ко-
манду генерал-майора Шевича 

 
Иваном ево зовут, Иванов сын Леле, болгарской нации, веры греческо-

го исповедания, холост от роду ему 20 лет грамоте и писать не умеет. Родился 
он в турецкой области, в болгарском городе [То...е]. И самых малых лет как он 
был в возрасте около пети лет, украден из дому отца ево кубанскими татарами 
и привезен на Кубань, и жил в татарском городе Коелене, у татарина Иги до 
сего году лет шестнатцать (а что он украден из болгарского города Тамана, в 
малых лет в возрасте около пети лет, и отца ево звали Иваном ичто жил он у 
того татарина Иге лет шестнадцать, отом он слыхал от него тататрина, а Леле 
называли ево в бытность в доме ево татарина) а сего году ополовине лета отто-
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го татарина он бежал и пришел степью к морю, а переехав оное пришел в 
Крымское село, и побыв в том селе два дня, пошел при обозе турецких купцов 
до Перекопа. А ис Перекопа, побыв // там один день пошел с чумаками что 
соль везли до Сечи, и побыв в Сечи дня с четыре, поехал с таковыми чумаками 
при обозе что рибу возят, в Киев, и переехав на Кременчуцком фарпосте гра-
ницу, и реку Днепр, пришли перед празником Покрова Бгродцы1 в Киев, где 
пожеланию ево, в бытность там полковым писарем Гизелевским, навербован 
он в команду гдна генерал маеора Шевича в гусары, и отправился с прапорщи-
ком Миоковичем в Славеносербию. Ив сем своем допросе сказал сущую прав-
ду: К сему допросу вместо вышеписанного болгарской нацыи Ивана Лели по 
ево прошению гусар [...] Рашкович руку приложил   +  

 
ЦДІА України (м. Київ). Ф.1413. Оп.1. Спр. 36. Арк. 11-11 зв. 
 

№ 54 1763 р. – Опитний аркуш гусара І.Леонтьєва, за-
вербованого полковим писарем Гізелєв- ським у 
команду генерал-майора Шевича 

 
Иваном ево зовут, Иванов сын прозванием Леонтьев, болгарской нации 

веры греческого исповедания, холост от роду ему 25 лет, грамоте и писать не 
умеет, а как стал он себя помнить, жил он в нагайской орде // у татарина Отая, 
и пас овцы сего году до августа мсца, от коего слыхал, что украден он из бол-
гарского города Аскерме, из дому обывателя Ивана, и привезен в Орду в ма-
лых летах, около пети лет, и жил до сего году лет с дватцать; а как он где ро-
дился, и как звали отца, и сколко лет жил у оного татарина показать не может, 
а сего году в августе мсце оттго татарина из орды он бежал и шел до Днепра 
10 дней, и питался взятым с собой хлебом, коего ему недостало, то между тем 
терпел в пропитании нужду, а как он пришел к Днепру, то перевез ево на 
крымскую сторону човном руской челвек и дал ему хлеба, и пошел он к Кры-
му, ана дороге [...] с обозом купца ис Крыму с солю, пошел с тем обозом в Се-
чу, и побыв мало в Сече, с теми же чумаками при обозе (которые сложа соль 
наклали рыбы) пошел в Новую Сербию, а ис Новой Сербии перешед на Кре-
менчуцком форпосте границу и переехав Днепр, при том же обозе пришел в 
Киев, и быв в Киеве малое время, где, в бытность там полкового писаря Гизе-
левского, навербован им по желанию ево в команду гдна генерал маеора Ше-
вича в гусары, и отправился с прапорщиком Миоковичем в Славеносербию. К 
сему допросу вместо вышеписанного болгарской нации Ивана Леонтьева пое-
во прошению соловарской сын Илья Залатарев руку приложил   

 
ЦДІА України (м. Київ). Ф.1413. Оп.1. Спр. 36. Арк. 11 зв.-12. 
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№ 55 1763 р. – Опитний аркуш гусара П.Діма, завер-
бованого капітаном Блінцом у команду генерал-
майора Прерадовича 

 
(3)  Петр Дима. 

Петром ево зовут, Яковлев сын, прозванием Дима, болгарской нации, 
веры греческого исповедания, холост отроду ему дватцать лет, грамоте и пи-
сать по полски умеет, родился он в Полском городе Мстиславе, куда отец ево 
вышел (как он слыхал от матери своей) ис турецкого города Дербеши, в том 
же городе Мстиславе, отец ево пропитание имел кузнечным мастерством, и 
назад тому лет с четырнатцать, как он был в возрасте шести лет, отец ево там 
умер, а он посмерти отца ево, жил в том же городе при матери своей, до воз-
раста одинатцати лет, а потом егда и мат ево умерла ж то по смерти матери 
ево, взят он оттуда в скорости князем Любомирским в полской город Звягил, 
куда по прибитию у службы него Любомирского девет лет, лакеем а сего году 
после празника Успения Бгрцы1, здозволения ево Игната Любомирского2, по-
шел ис того города // с тамошними жителми петь человек для богомолья в Ки-
ев, а пашпорта им оттуда ни одного дано небыло, и перешед на Василковском 
фарпосте границу,  зданим стого фарпоста билетом пришли в Киев, и явилися 
в Киевскую губернскую канцелярию, оные ж товарищи ево побыв мало в Кие-
ве, и перед праздником Покрова Богородицы, в бытность в Киеве капитана 
Блинца, навербован им по желанию ево в Славеносербию, в команду гдна ге-
нерал маеора Депрерадовича вгусары, иотправился в Славеносербию з гдном 
подполковником Депрерадовичем, а что о нем показано что он волоской 
нации, и оное знатно учинено ошибкою, а он подлинно нации болгарской. И о 
сем допросе сказал сущую правду. К сему допросу болгарской нации руку 
приложил:  Piutr Dima. 

 
ЦДІА України (м. Київ). Ф.1413. Оп.1. Спр. 36. Арк. 55-55 зв. 
 
 
 

№ 56 1763 р. – Опитний аркуш гусара Т.Карачі, заве-
рбованого ротним квартермістром Пєтковським 
у команду генерал-майора Прерадовича 

 
Федором ево зовут, Андреев сын, прозванием Карача, болгарской 

нации, веры греческого исповедания, от роду ему тритцать пять лет, вдов де-
тей не имеет грамоте и писать не умеет. Родился он в турецкой области в бол-
гарском городе Сливна, где отец ево кормился земледелием, и назад тому 
здвацать здва года, как он был в возрасте тринатцати лет, отец ево и мать в том 
городе Сливна померли // а по смерти их з братом ево болшим Ангелком, в 
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(скоро) пошел в турецкой город Никопол1 , где имел збратом пропитание, пек-
ли для продажи хлеб, в котором городеи женился на тамошней девке булгарке 
Александре Параскевовой дочери, которая ево жена назад тому лет здесять и 
умерла, а он жил в том городе еще до женидьбы шесть лет, даз женою шесть 
же лет да по смерти жены досего году десять лет, а всего дватцать два года, а 
сего года пред Успениевым днем, оставил брата своего в том городе Никополе, 
пошел истого города с намерением вытти в Россию, и шел чрез волоския горо-
да Ясы, и Бендеры, и Волощину до Запорожской Сечи пятнадцать дней, и по-
быв в Сечи одну неделю нашел там племяника своего Ивана Федорова сына 
Карачу, зданным ис Коша Запорожского, зарукою кошевого пашпортом при 
обозе Войска Запорожского важника Константина Иванова, отправился в 
Нежин, которой пашпорт при сем прилагается а границу перешел при том же 
обозе на Кременчуцком фарпосте, а билета им ис Кременчуцкого фарпоста да-
но не было, и пришед в Нежин и побыв с неделю времени, в бытность там ко-
манды гсдина генерал маиора Депрерадовича ротного квартермистра Петков-
ского, навербован им пожеланию ево, вкоманду означенного гсдна генерал 
маиора Депрерадовича в гусары, исним отправился в Киев, и в Киеве побыв 
недели с полторы отправился с ним Петковским в Славеносербию, и всем до-
просе сказал самую сущую правду: к сему допросу вместо вышеписаного бол-
гарской нации Фодора Карача поево прошению соловарской сын Илия Залата-
рев руку приложил 

 
ЦДІА України (м. Київ). Ф.1413. Оп.1. Спр. 36. Арк. 487-487 зв. 
 
 
 
 

№ 57 1763 р. – Опитний аркуш гусара І.Буюкли, заве-
рбованого ротним квартермістром Пєтковським 
у команду генерал-майора Прерадовича 

 
“23”  Иван Буюкла. 
 
Иваном ево зовут, Дарилев сын, прозванием Баюкла, болгарской нации, 

веры греческого исповедания, холост, отроду ему дватцать девять лет, грамоте 
и писать не умеет, родился он в турецкой области в городе Селестре, где отец 
ево имел пропитание овчинным делом, а он жил при нем отце своем до возрас-
ту дватцати пяти лет, и имел тоже мастерство, и назад тому года с четыре, по-
шел он с позволения отца своего и матери, ис того города в Константинополь, 
и жил в том городе кормясь тоюже работою два года, а оттуда пошел морем на 
корабле турка называемого Лаза, и пришед к Очакову, сшед с тога корабля, 
пошел в город Очаков, ижил воном кормясь тоюже работою, с сего году два 
года, а сего году в великой пост, перед празником Святым Пасхи, пошел он из 
Очакова на купеческой лодке, турецкого купца Карагасана, (которая отправи-
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лась с вином в Запорожскую Сечу) работником, куда пришли за неделю Свя-
той Пасхи, и побыв в Сечи недель спять, перед празником Вознесения1, пошел 
он работником при обозе Войска Запорожского важника Канстантина Иванова 
в Россию, которому важнику из Сечи Запорожской пашпорт дан был, и пере-
шел на Кременчуцком фарпосте границу, токмо им билета ис того фарпоста 
дано небыло, в Петров пост2, и пред самым празником Святого Петра, пришли 
в Нежин, а пришед в Нежин // жил он там до празника Святого мученика Ди-
митрия3, мсца с четыре в шинке грека Димитрия Воткария и кормился рабо-
тою своею, а после того празника в бытность в Нежине команды гдна генерал 
майора Депрерадовича, конного гусарского полку ротным квартермистром 
Петковским навербован он по желанию ево, в команду означенного гдна гене-
рал маиора Депрерадовича в гусары, и с ним отправлен в Славеносербию, и 
всем допросе сказал самую сущую правду: к сему допросу вместо вышеписан-
ного болгарской нации Ивана Баюкле поево прошению Бахмутского полку ка-
зак Данила Вертепов руку приложил 

 
ЦДІА України (м. Київ). Ф.1413. Оп.1. Спр. 36. Арк. 488-488 зв. 
 

№ 58 1763 р. – Опитний аркуш гусара І.Карачі, завер-
бованого ротним квартермістром Пєтковським у 
команду генерал-майора Прерадовича 

 
 
“24”  Иван Карача. 
 
 
 
Иваном ево зовут, Федоров сын, прозванием Карача, болгарской нации, 

веры греческого исповедания, холост, отроду семнатцать лет, грамоте и писать 
не умеет, родился он втурецкой области в  городе Никополе, где отец ево про-
питание имел хлебопашеством, и назад тому лет осемь, как он был в возрасте 
десяти лет, украден он у отца ево, тамошним никополским жителем турчином 
Чораем, и продан нагайским татарам, коими отведен в орду их, и пас у них ов-
цы все время бытность у них, досего году семь лет, асего году о половине лета, 
ис той орды он ушел авкотором месяце того он за незнанием показать не мо-
жет, и пришел в Сечу, а шел он ис той орды // до Сечи одни сутки, ибо оная 
орда кочует между рек Буга и Днепра, от Сечи невдалнем разстоянии, и при-
шед в Сечь, жил у важника Константина Иванова с неделю времени, а потом 
нашед в Сечи поотцу дядю своего родного Федора Карачу, пошел с ним при 
обозе того важника Константина Иванова в Нежин а пашпорта ему из Сечи 
дано небыло, для того што был он у того важника за хлопца, и переехав на 
Кременчуцком форпосте границу, пришел в Нежин, и побыв с неделю времени 
в бытность в Нежине команды гдна генерал майора Депрерадовича, конного 
гусарского полку ротным квартермистром Петковским навербован он по же-
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ланию ево, в команду означенного гдна генерал маиора Депрерадовича в гуса-
ры, и с ним отправлен в Киев, а в Киеве побыв недели с полторы, отправился с 
ним же Петковским в Славеносербию, и всем допросе сказал самую сущую 
правду: к сему допросу вместо вышеписанного болгарской нации Ивана Кара-
ча поево прошению соловарской сын Илья Залатарев руку приложил 

 
ЦДІА України (м. Київ). Ф.1413. Оп.1. Спр. 36. Арк. 488 зв.-489. 
 
 
 
 
 

№ 59 1764 р., вересня 23. – Донесення гусара 
П.Вунчєва таємному раднику Фліверку з про-
ханням про підвищення в чині 

 
№ 143   Подано оного ж числа 

Высокородному гдину      
Высокопревосходителному гдину тайному советнику  
Андрею Матвеевичу Фливерку 
Бахмутского гусарского полку от гусара Петра Вунчева 

Покорное доношение. 
Учинено мною на всевысочайшее Ея Императорского Величества имя 

занавербование собственным моим коштом по прежнему Славяносербскому 
штату указных нацей в гусары людей пятидесяти трех человек и онаграждении 
меня в силе Указов прапорщичьим чином челобитную для представления куда 
надлежит вашему высокопревосходителству присем представляю, к сему до-
ношению гусар Петр Вунчев руку приложил. 

 
Записав отдать в повытье, исправясь как онавербованих им Вунчевым в 

гусары людях, так и прежде данною бывшей при поселении Славеносербии 
гдину инженер полковнику Бибикову инструкциею и выпискою, також и [...] 
апробованным от Ея Императорского Величества в Бахмутском гусарском 
полку плане, сколко и какие чины велено в гусарскую службу людей вербовать 
выписав доложить. 

 
А.М.Фливерк. 
 
Сентября 23 дня 1764 году.  Полковник Федор [...]  
 
ЦДІА України (м. Київ). Ф.1413. Оп.1. Спр. 42. Арк. 50. 
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№ 60 1764 р. – Імений список осіб, навербованих 
П.Вунчєвим у гусарську службу до команди ге-
нерал-майора Шевича 

 
Список именнои навербованным в службу Ея Императорского Величе-

ства и в вечное подданство гусаром Петром Вуичевым в команду гдна генерал 
маиора Шевича в гусары людей а кто онея именно и каких нацей которых го-
дов, мсцов и числ вступили в службу значит под сим. 

 
Кто имянно Каких нацей Которого  мсца году  и числа 
  Году Мсца Числа 

Янаки Трандафилов   
 Федор Сагайдаковской 

Македонской 1761 Сентября  
 

Иван Лаврентьев       Тимофей Кочив   Октября 9 
Игнат Аренетчиев     Петр Аренетчиев Сербской    
Степан Семенов Македонской 1761 Октября 13 
Николай Ковач         Марк Подошва Сербской    
Яков Деревицкой Волоской 1761 Декабря 8 
Михайло Ковня Сербской    
Иван Греков Македонской    
Никита Голубов Волоской 1762 Февраля 27 
Иван Ковач              Матвей Матеиш Венгерской    
Григорей Зарецкой Болгарской    
Никита Акимов         Иван Логвинов 
Андрей Молоскович 
Иван Сквирской 

Сербской 
Славенской  
Молдавской 

           
 
                                     

  
 

 
 

Максим Ковач           Иван Бребан 
Григорей Степанов     Федор Ковач // 
Сидор Ефремов          Фелор Тредколов 
Андрей Кирнатов       Иля Григорев 
Иван Жирневский   

 
 
Волоской 

 
 
 

  

Иван Максимов         Гаврила Кочеван 
Прокофей Павлов       
Василей Волотковский 

 
Македонской 

1762 
 

Октября 
 

1 

Федор Янакиев           
Степан Романовской 

Волоской    

Георгий Николаев Болгарской    
Иван Алмаж              Тодор Степанов 
Павел Вербицкой 

 
Сербской 

   

Никита Лялченко       Степан Штогрим Волоской    
Петр Тимофеев Македонской    
Марко Кодрицкой      Семен Гусаченко Болгарской    
Тимофей Павлов        Герасим Данилов 
Григорей Яковлев       Иван Николаев 
Иван Степанов           Лазарь Иванов 
Петр Заверуха 

 
 
Сербской 

1763 Марта 28 

Иван Юркевич           Янош Беначин Унгарской    

 
Итого пятдесят три человека 
С подлинным списком читал генералной писарь Петр Плещеев 
 
ЦДІА України (м. Київ). Ф.1413. Оп.1. Спр. 42. Арк. 53-53 зв. 
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№ 61 1765 р., лютого 15. –Наказ Київської губернсь-
кої канцелярії про поверення у православ’я ме-
шканця м.Нікопол П.Сербіна 

 
1765 году февраля 15 дня в Киевской губернской канцелярии в журнале 

написано 
 
По доношению вышедшаго истурецкого города Никополя Потапа Сер-

бина которым обявляет что родом оного города Никополя в православной гре-
ческого исповедания вере и в малых летах взят усилно находящимся вооном 
городе Никополе турецким старшиною, и обосурманен в махометанской закон, 
и будучи в том махометанском законе пожелал быть по прежнему в православ-
ной греческого исповедания вере и для того укрылся оттого турецкого стар-
шины пристал к ехавшему чрез оной город Никополь в Россию греку Илье 
Осифову с которым греком прибыл в Киев, и ныне желает быть в православ-
ной веры греческого исповедания и жить в Российской империи вечно, и про-
сит для надлежащего в православную греческого исповедания веру приведения 
инаставления в законе куда надлежит отослать а как по состоявшимся публи-
кованным высочайшим Ея Императорского Величества декабря 1 1762 да 
июня 22 числа 1763 годов манифестам1 между протчим велено всех выходя-
щих иностранных разных наций людей кроме жидов на житье в Россию при-
нимать того ради ПРИКАЗАЛИ оного сербского уроженца Потапа Сербина 
для надлежащего по ево // желанию в православную кафолическую греческого 
исповедания веру приведения и наставления в законе отослать при промемо-
рии в Киевскую духовную консисторию предписать во оной чтоб оной Сербин 
по приведению ево во оную веру греческого исповедания прислан был в Киев-
скую губернскую канцелярию для приведения ево к присяге и определению по 
Указам обратно. 

 
     Секретарь Михайло [Мякин]  
 
ЦДІА України (м. Київ). Ф.59. Оп.1. Спр.4682. Арк. 1-1 зв. 
 

№ 62 1765 р., травень. –Свідчення П.Сербіна у Київ-
ській губернській канцелярії про його бажання 
мешкати у м.Ніжині 

 
1765 году маия . . дня присланной сего числа в Киевскую губернскую 

канцелярию при промемории из Киевской духовной консистории посланой 
предсим из оной губернской канцелярии в ту консисторию для приведения в 
православную греческого исповедания веру и наставления в законе вышедшей 
из турецкого города Никополя в Россию на житье Потап Сербин, в оной гу-
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бернской канцелярии сказал что желает он жить в малороссийском городе 
Нежине во услужении кто ево из тамошнего купечества принять пожелает. 

 
ЦДІА України (м. Київ). Ф.59. Оп.1. Спр.4682. Арк. 5. 
 
 

№ 63 1764-1765 р.р. – Таблиця “Число переселенців в 
Єлісаветградську провінцію в 1764-1765 р.р.”(за 
рапортом Мельгунова1 )* 

 
 

Національність Ч. с. Ж. с. Разом % від загального числа 
Сербів 40 12 52  
Македонців 17 - 17  
Болгар 14 6 20  
Волохів 462 264 726 8,4  
Угорців 14 2 16  
Грузин 1 - 1  
Німців 10 5 15  
Турків та євреїв 14 3 17  
Українців 2311 1882 4193 40,7 
Росіян 2904 2330 5234 48,5 

 
 
*Дніпропетровський обласний історичний архів, Ф. Новоросійської губернської 

канцелярії, зв. 63, № 1464, Арк. 17.2  
 
Полонська-Василенко Н.Д. “Склад людності Новосербських полків”. // 

ЦДАВОВУ України. Ф.3806. Спр.9. Арк.190. 
 
 
 
 
 

№ 64 1765 р. –Донесення мешканця м.Костур 
Д.Константінова київському генерал- губерна-
тору І.Глєбову з проханням дозволити йому жи-
ти на Подолі та відкрити там корчму 

 
Высокородному и высокопревосходителнейшему гпдну генералу-

аншефу и Киевской губернии генералу губернатору и кавалеру Ивану Федоро-
вичу 

Его высокопревосходителству Глебову 
Нижайшое доношение. 

 
Родом я нижеподписавшийся македонской греческой нации з города 

Костура1 бадался по разным цесарским и протчим городам купеческим про-
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мыслом прошлого же 764 году декабря 27 дня за рукою вашего превосходи-
телства к свободному в город Нежин к брату своему Михайлу Константинову 
ездыл отколь возвратяс нежелая боле нигде быть но едынственно в Киеве го-
роде на Подоле жительствовать того рады вашего высокопревосходителства 
всенижайше прошу как о приводе меня на верность к указной присяге так и о 
прибытии // на жителство в нижнем городе и о дозволении по моему ино-
странству для пропитания моего на Подоле задозволением от киевского маги-
страта трактир харчевой завесть млствое учинить определение 

Очем всенижайше просит Македонской греческой нации города Косту-
ра родымец ∆ιµιτρι Κωνζταντινου (по руски Дымитрий Константинов) 

 
ЦДІА України (м. Київ). Ф.59. Оп.1. Спр.4681. Арк. 1-1 зв. 

 
 
 
 

№ 65 1768 р. – Витяг з наказу Київської губернської 
канцелярії у місцеве відділення Канцелярії опік 
над іноземцями з приводу некоректної поведін-
ки підполковника Філіповича по відношенню до 
іноземців та притягнення його до відповідаль-
ності 

   
Прибывшие в Киев в прошлом 1765 году в декабре мсце жительство-

вавшие по ту сторону болгарского города Софии в селе Богданов дол1 болгары 
Дмитрий Искра, Петр Дмитриев, Милош Златарев, Павел Златарев многократ-
но приходя к нему в квартиру объявили, что они через жительствовавшего в 
том городе Софии приятеля ево Миролюбова, иеромонаха Прохора уведомясь 
о публиковании Ея Императорского Величества о выходе иностранцев в Рос-
сию на поселение манифесте и приняв намерение итти в Россию, по наставле-
нию оного иеромонаха Прохора через разные турецкого владения места под 
имянем султанских пастухов2 прибыли к реке Пруту и увидясь с бывшим в то 
время тама греком Ставро, который находился у оного полковника Филиппо-
вича для вызову в Россию иностранцев  на поселение поверенным, наняли 
оного Ставру препроводить их до польского города Могилева3 куда он Ставро 
их Искру с товарищи препроводя представил находившимуся тогда в Могиле-
ве означенному полковнику Филипповичу которой без всякого их требования 
приняв пад свою протекцию дал означенному греку Ставре 30 червонцев обявя 
притом что оные деньги у него Ставры употреблены будут в дороге на путевые 
издержки из которых денег он Ставра довольствовал Искру с товарищи в пути 
пищею и нанимал под них подводы од реки Прута до Днестра да после того 
разновременно дано им Искре с товарищи от оного ж полковника Филиппови-
ча одиножды шесть рублев да в другой раз десять червоных в трете дал чер-
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вонный же которые у них остались а по прибытии их обще с вызванными им 
Филипповичем прочими иностранцами в Киев упоминаемый Ставро объявил 
де что он в дороге от Прута до Днестра из данных ему 30 червонцев издержал 
// на них толко 25 левов, что на российские деньги 15 рублев, а осталные куда 
он Ставро употребил они не знают и тамо они Искра со товарищи от полков-
ника Филипповича взяли на путевые издержания 19 червоных також россий-
скими деньгами шесть рублев, да издержано на них в дороге оным греком 
Ставром в дороге из вышепоказанных даных ему Ставре полковником Филип-
повичем 30 червоных 15 рублей, а упоминаемый де Филиппович считает на их 
Искре с товарищи 133 рубли излишне. Они опасаясь чтоб впредь с них взыс-
киваемо не было тех денег, они Филипповича просили чтоб он учинил в те 
деньги порядочный ращет то он, Филиппович не принимая от них такие про-
шения бранил их всякими матерными словами и угрожая выгнать обратно за 
границу. Сверх же того он Филиппович советовал Искре со товарищи продать 
в Могилеве собственные 4 лошади обявляя что в России лутше тех купить по 1 
рублю лошадь почему они тех лошадей за малую цену продали. Но по приезде 
в здешние места усмотрели что здесь лошадь дороже тамошнего продается, 
что почитают за обман и обиду. Он же де Филиппович4 отобрал у них в Моги-
леве данные им от иеромонаха Прохора послание командующему в Киеве гну 
генералу о них два писма которые по многократным их прошениям не отдал. И 
те письмы тогда у него Филипповича находились или комулибо он их отдал, 
он Миролюб4 и оные иностранцы не знают и по тому он Миролюб ведая, что 
по определению канцелярии опекунств иностранных полученные в той канце-
лярии касательно колонистов пунктом велено издержанные на них деньги по 
прошествии льготных лет отдавать. // По вышеписанным упомянутым Искры 
со товарищи многократные жалобы и представление в контору опекунств ино-
странных противу показания переводчика языков ориентных Василия Миро-
люба совсем сходно показали. 

 
ЦДІА України (м. Київ). Ф.2043. Оп.1. Спр. 95. Арк. 4-4 зв., 5. 
 
 
 

№ 66 1769 р., вересня 3. – Доповідь київського гене-
рал-губернатора П.О.Румянцева1 Катерині ІІ з 
повідомленням про кількість полонених турок 
та запитанням про те, що робити з православ-
ними підданцями Порти 

 
 
С сообщением о числе наличных пленных Турок и с вопросом, что де-

лать с пленными Волохами, Болгарами и Греками – от 03.09 за № 48. 
 



МАТЕРІАЛИ ДО ІСТОРІЇ БОЛГАРСЬКОГО НАСЕЛЕННЯ УКРАЇНИ XVIII СТОЛІТТЯ 
 
 

73 

После отпуску всеподданейшей моей реляции № 41 относительно при-
веденных сюда из 1ой армии пленных турок в разные числа дослано еще турок 
45 человек, турчанка одна с 2мя малолетними сыновьями, волохов 12, греков 
4, болгар 18 и жид 1, коих ныне за исключением умерших содержится зде все-
го на все турок 79; 2 замужние турчанки, одна девка и два мальчика; волохов 
32; греков; болгар 22; армян 3; раскольников 2 и жидов 2, а между тем помер-
ло обыкновенными болезнями турок 21, турчанка 1,  волохов 4, булгар 4 и грек 
1. Что принадлежит до пленых турок, то воные высочайше повеленным мне 
образом сими днями отправлены быть имеют к Архангельскому городу, а 
протчие останутся здесь до получения от В.И.В. указа, что с ними предприни-
мать, ибо на сообщение мое о волохах, греках и болгарах, жалующихся что 
они не пленные но по единоверию явившиеся собою и прибегшие под всевы-
сочайшее защищение от главнокомандующего 1ою армиею князя Голицына2 
мне ответствовано, яко он об них ничего решительного мне сказать не может, 
паче чаяния хотя де оные и не пленные, однако по некакому, яко бы в разсуж-
дении нынешней войны подозрению, думает он что их еще здесь удержать 
надобно, а при том поручил мне об них В.И.В. всеподданейше представить и 
всевысочайшего себе испросить повеления. 

Но если В.И.В. всемилостивейше угодно ведать, каким образом в про-
шедшую войну с подобными людьми поступлено было, то я осмеливаюсь до-
нести, что оные как в разсуждении единоверия, так и для приласкания прочих 
их одноземцев принимаемы были со всяким приятством и по собственному 
желанию определялись иные в Молдавской гусарской полк, который тогда же 
из них учрежден был, другим позволяли селиться в Малороссии и Слободских 
полках, а некоторые // для своего пропитания нанимались у партикулярных 
людей в услужение; под караулом же, как ныне, равно с пленными никогда со-
держимы не были.  

 
Реляции киевского генерал-губернатора за 1768 и 1769 годы. Сообщил 

А.Андриевский. – Киев, Типография Императорского Университета Св. Владимира, 
1892. – 139 С. – С.113-114. 

 
 
 

№ 67 1768-1772 р. – Справа про стягнення з оселив-
шихся у с.Борщагівці болгар грошової позики, 
наданої їм після приїзду до Російської імперії 

 
 

1780 г. “ Дело о взыскании с вышедших и поселившихся за Киево-
Печерскою крепостью в форштадте, в Борщаговке, болгар, выданных им при 
выходе в Россию казенных денег.” 
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Поселенные при с.Борщаговке1 болгаре Искра Дмитриев, Георгий Ис-

кра, Иван Искра, Марк Дмитриев, Петр Дмитриев, Павел Николаев, Милош 
Златанов, Любен Златанов да грек Михайло Афанасьев в марте месяце 1768 г. 
обратились в Киевскую губернскую канцелярию с таким доношением: 

“По силе состоявшагося и публикованного от 22 июня 1763 г. Высо-
чайшего Е.И.В. манифеста мы вышли в Россию на поселение, и по заключен-
ному с Киевским братским училищем контракту поселились на дачах2 мона-
стыря при с. Борщаговке; но как мы нижайшие для начатия хлебопашества, та-
кож и на заведение скота и для домостроительства ссуды не получали из гу-
бернской канцелярии, без коей обойтись никак не можем, того ради киевскую 
губернскую канцелярию покорно просим по силе указа и манифеста выдать 
нам нижайшим на заведение ссуду, а именно: (следует перечисление кому и 
сколько надо), // итого 550 руб., которые деньги имеем мы в три года, считая 
от получения оных, обратно в казну возвратить, в чем друг за друга ручаемся. 
Если же таковой ссуды нам дано не будет, то не имея за что означенного зем-
ледельства и домостроительства начать, и живучи без всяких промыслов, про-
тив желаний наших праздно, можем прийти в крайнюю бедность и разорение”. 

 
 
В справке Киевской губернской канцелярии по поводу этого прошения: 
“Объявленные болгары Искра Дмитриев, Георгий и Иван Искры, Петр 

Дмитриев, Павел Николаев, Милош Златанов с семействами их ноября 26го, 
Михайла Афанасьев декабря 12го 1765, а Марк Дмитриев с семейством же 
июля 25го 1766 годов в вечное Е.И.В. подданство приняты, а из оных Искре 
Дмитриеву с товарищи с прибытия их в Россию через 2 года кормовые деньги 
производимы были, а Марку Дмитриеву с его семейством, как еще с прибытия 
его в Россию двулетнее время не миновало и ныне, по силе присланного в Ки-
евскую губернскую канцелярию из канцелярии Опекунства Иностранных от 22 
апреля 1765 году указа, кормовые деньги, то есть мужчинам и женщинам, 
каждому человеку совершенного возраста и до 15ти лет по семи, а от 15 до 
10ти по четыре, а от 10 до 2ух летних // по три, двухлетним же и ниже того по 
две копейки на день производится, и по заключенному им, с монастырем кон-
тракту поселились в с.Борщаговке, но в ссуду для домостроительства и земле-
дельства оным болгарам денег еще из казны дачи не было, кроме что пред сим 
на платье и обувь дано в ссуду денег из означенных болгар Марку Дмитриеву 4 
да Михайле Афанасьеву 2 рубли”. 

Просьба болгар была удовлетворена, хотя и не вполне: им выдано 450 
руб., то есть каждому по 50 рублей. 

 
 
Граф Румянцев писал о тех же болгарах к генерал-губернатору Воейко-

ву3 26 мая того же 1768 года из Глухова следующее: 
“Ваше высокопревосходительство сообщениями настоящего мая от 

10го объявлять изволите: 1м, о выданных поселившимся в с.Борщаговке бол-
гарам и одному греку по 50 рублей на обзаведение, 2м что из поселившихся 
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пред сим при Киево-Печерской крепости на форштате кузнец Реер объявил 
желание свое идти на жилье в Нежин, требую сим последним об отправлении 
как сего кузнеца так и других таковых и особливо впредь из-за границы выхо-
дить имеющих иностранцев, ежели они об отправлении куда либо из назна-
ченных для них мест, яко на Белые // вежи, в Новороссийскую губернию4 и в 
другие великороссийский и малороссийские  места, от меня уведомление. 

Что принадлежит до первого: то означенные болгары в дачах монасты-
ря поселились по контрактам следовательно выдача на обзаведение их из каз-
ны денег до них не простирается, для того что ни в состоявшемся прошлого 
1767 г. 19 мая из Правительствующего Сената указе, тем меньше в манифесте 
1763 г., и в учиненном о сих чрез Киев собою и по вызову полковника Филип-
повича колонистах от Канцелярии Опекунства иностранных и Е.И.В. высо-
чайше конфирмованном постановлении на сей случай повелении не предписа-
но; но ссуда по постановлению купцам и хлебопашцам надлежит единственно 
поселенным на казенной земле. Благоволите потому приказать на следующее 
им в выдачу деньги возвратить обязанных. А если они не похотят в таком слу-
чае ожидать имеете, что они переведены будут на казенные земли. 

Касательно ж до кузнеца и других таковых // если они иногда того ж 
пожелают в разсуждении перемены их житья, то я нисколько на сие не могу 
согласиться, но открыться принужден, что таковым однажды по их собствен-
ному желанию избранное место переменять не позволяется; а к тому я был 
всегда в надежде, что оставшиеся из колонистов по их желанию в Киеве всегда 
тамо останутся, и что не будет больше нужды о них предпринимать меры. 

С выходящими же впредь иностранцами ежели кто из них пожелает ид-
ти на поселение в Новороссийскую губернию, постановление Канцелярии 
Опекунства иностранных научает, а о таковых кои объявляют свое желание 
селиться в здешних и великороссийских местах приступить надлежит к мани-
фесту, напротив того на Белых вежах, в разсуждении самого малого там коли-
чества земли, которое всем поселенцам уже разделено, предбудущим выход-
цам поместиться негде. Впредь уведомляйте меня о том кому и сколько выда-
ется казенных денег на обзаведение”.  

 
 
// В июне месяце 1770 г. болгаре Искра Дмитриев и товарищи подали в 

Киевскую губернскую канцелярию следующее доношение: 
“В прошлом 1768 г. выдано нам из казны 450 рублей из которых полу-

чил было на такое же поселение с нами грек Михайла Афанасьев 50 рублей, и 
как оные деньги взяты нами из казны под общую разписку и в платеже оных в 
казну мы друг за друга поручились, то по ненадежности Михайлы Афанасьева 
к возвращению оных денег в казну покупные им на те деньги 46 овец, от Афа-
насьева мы отобрав в том же 1768 г., отдали болгарину Ивану Георгиеву, с тем 
чтобы он за те овцы с отдачи ему оных чрез четыре месяца отдал нам те деньги 
для возврата в казну, но он их и по ныне для возврата в казну не отдал, однако 
уже имеет у себя 20 овец и 30 коз, також 4 быка и 4 лошади, почему за неотда-
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чею по ныне тех денег мы сомневаемся, чтоб он рапродав свой скот не издер-
жал бы денег на какие-либо свои надобности и за тем не остался бы в // неис-
правности к платежу оных в казну, дабы они с нас взысканы не были”. 

 
Но и год прошел. Георгиев денег не возвращал и на него вновь жалова-

лись товарищи в Киевскую губернскую канцелярию где и состоялось 17 мая 
1771 г. такое постановление: 

“Как объявленные болгары сами обязались выданные им из канцелярии 
18 марта 1768 года на хлебопашество и домостроительство каждому по 50 
рублей, итого 400 вернуть в срок от получения оных в 3 года, который срок 
уже в марте и минул того для киевской рейтарской команды прапорщику Куз-
нецову дать указ взыскать с них эти деньги и записки в приходе представить в 
Киевскую губернскую канцелярию немедленно. Чтож принадлежит до бежав-
шего в Великий хутор к брату своему товарища их болгара Арнаута, который 
то же взял ссуду 50 рублей и накупя рогатого скота и овец и размножа их не-
большую часть, о хозяйстве нерадел и пьянствовал, а по побеге его согласясь 
они, Искра с товарищи то хозяйство хотя и отдали // во владение другому бол-
гару Ивану Георгиеву, с тем чтоб он взятые Арнаутом деньги 50 руб. на срок 
через шесть месяцев в общество возвратил, но и он, уже 3ий год их не возвра-
щает, а хозяйство его не более будет чем на эту сумму, и велено уж прапорщи-
ку Кузнецову сей скот продать охочим людям, и подать об исполнении в Киев-
скую губернскую канцелярию справку; еликож касается до произведенных 
оным же болгарам кормовых денег, оные сколько их по выправке окажется, 
равно ж и выданные под ссуду Марку Дмитриеву 4е да Михайле Афанасьеву 2 
рубли взыскать с них в постановленной по указам срок на который оные бол-
гары те деньги заплатить обязались”. 

Кузнецов взыскал только 150 рублей, в том числе 50 руб. от продажи 
имущества Георгиева. Болгаре 18 июля обратились в Киевскую губернскую 
канцелярию с просьбой об отсрочке, прописывая, что “как по причине бывшей 
здесь в прошлом 1770 г. опасности весь присовокупленной от плода экономии 
их торг приостановился и толикого числа денег выручить способу не было, и в 
собрании всей той суммы исправиться не могли, то однако к вышеписанным // 
150 рублям, еще столько же могли бы дать осенью, после продажи части уро-
жая и скота, а оставшуюся часть через год”. 

 
В Киевской губернской канцелярии по этой просьбе приказали: 
“Выплатить всю оставшуюся сумму до 1 ноября 1771 года, безогово-

рочно, об отсрочке более не надеяться, а Искре с товарищами сказать, что при 
невыплате в срок, взыскание последует экзекуциею, и деньги всеравно будут 
взысканы”. Но и в ноябре 1771 года представили лишь 153 рублей, а на 
остальные просили отсрочку, так как хорошей торговле помешала “опасная 
болезнь в Киеве”. // Киевская губернская канцелярия отсрочила еще на год, но 
и в ноябре 1772 г. вернули лишь 57 рублей, так как Искра Дмитриев отъехал 
маркитантом в 1ую армию, по найму для перевозки товару и еще не вернулся, 
а несколько человек из них уже и умерло. Просили отсрочку, но Киевская гу-
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бернская канцелярия постановила, более не давать, а оставшиеся 90 рублей, 
собрать и уплатить наискорее и ни о каких отсрочках не просить, а прапорщи-
ку Кузнецову осуществить взимание денег. 

 
“Колонисты болгаре в с.Борщаговке.” (С.52-70) // Исторические материалы из 

архива Киевского губернского правления. Составил Александр Андреевский. – Вып.10 
– Киев, Типография Губернского Правления. – 244 С. –С.60-70. 

 
 
 
 

№ 68 1773 р., серпня 23. – Промеморія з канцелярії 
Новоросійської губернії в Кош Війська Запоро-
зького Низового у справі про втечу на Запо-
рожжя підданців прем’єр-майора Ангєлова 

 
Промемория. 

Из канцелярии Новороссийской губернии в Кош Войска Запорожского 
Низового. 

Жолтого гусарского полку1 пример маиор Ангелов поданным всию 
канцелярию доношением обявил: слободы ево Кобзаревки поселян восем се-
мей в разные мсцы и числа сего году тайным образом с детми и имуществом 
бежали а кто оные именно [...] регистр приложил а как известно ему что оные 
беглецы жительство имеют в новопоселяемой на Верблюжке гдна кошевого 
слободе то и просит овысылке оных по прежнему [...] куда следует писать учи-
нить разсмотрение для чего Кош Войска Запорожского благоволит поприло-
женной у него с регистра копии значащихся вооной бежавших объявленного 
пример маиора Ангелова поселян в сходство таковых главной команды пове-
леньи попрежнему к нему Ангелову выслать при карауле и отом за известие 
сию канцелярию уведомя благополучной город Кременчуг августа мца 23 дня 
1773 году.    [Підпис] 

 
ЦДІА України (м. Київ). Ф.229.Оп.1.Спр.332.Арк.90. 
 
 
 
 
 
 

№ 69 1773 р., серпень. – Реєстр втікачів з слободи 
Кобзарівки, прем’єр-майора Ангєлова 

 
Регистр.       Копия. 
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Учинен слободы моей Кобзаревки сбежавшим совсем семейством и 

имуществом [...] и умершим оные именно значит под сим, а именно: 
Елисей Бондарев    Яким Цукур 
Осип Матренко    Григорей [Стрижак] 
Павел Багач    Никита Литвин 
Иван Великий    Алексей Галушка 
  
А того восем семей 
 
Подлинной подписано тако 
Пример маиор Ангелов 
Свидетелствовал порутчик [...] 
С подлинным читал писарь [...] 
 
ЦДІА України (м. Київ). Ф.229.Оп.1.Спр.332.Арк.91. 
 

№ 70 1773 р., жовтня 15. – Рапорт полкового бугога-
рдівського осавула Г.Школи кошовому отама-
ну П.Калнишевському про вимоги поручника 
15ої роти Молдавського гусарського полку 
І.Подгорного повернути відігнаних запорож-
цями коней 

 
Пол. 1773 году октября 16. 
В кош войска Запорожского низового 
От асаула полкового бугогардового Григория Школы. 
 

Покорний рапорт. 
Сего октября 14 числа ездил я обезкою по сю сторону Черного Ташли-

ка от Калмазовой в гору до Попатенкового хутора и далее где обискано мною 
под скирдою сена блуждающих лошадей петдесят три, о чем тогда ж от меня 
чрез нарочного в полковую бугогардовую паланку словесно репортовано, а се-
го числа и тем блуждающим лошадям обискался хазяин Молдавского гусар-
ского полку1 роти 15 прозиваемой Масловой2 порутчик Иван Подгорний кото-
рий имеет команду над находящимися по Синюхи форпостами от самого Чер-
ного полку3 до шанца Екатерининского и требует возврату оних лошадей без 
повеления Коша Войскового 

 
ЦДІА України (м. Київ). Ф.229.Оп.1.Спр.342.Арк.128. 
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№ 71 1773 р., жовтня 21. – Наказ Новомиргородсь-

кого магістрата купецтву Катерининського 
шанця повернутися на попередні місця меш-
кання 

 
Прыказ. 

Из Новомиргородского магистрата шанця Екатерининского1 купече-
ству Матфею Павлову с всем обществом. 

 
От оного купечества присланным сего течения 18 числа в магистрат 

доношением с прописанием как то купечество волоской породы, и хотя в ку-
печество Елисаветградской провинции и записалось, однак что поселилось 
якобы на Запорожской земле то и просит о исключении того купечества с чис-
ла купеческого дабы им способно было записаться в подданство войска Запо-
рожскаго, сего ж октября от 10 числа посланним [в] Екатерининск[ий] шанец 
купечеству приказом с приложением полученного в резолюцию из канцелярии 
Новороссийской губернии Ея Императорского Величества опереводе з Екате-
рининского шанця того купечества в Архангельск, указа копии а вооном указе 
хотя и прописанно было дабы прописанное купечество перевесть по пристой-
ности в шанец Павловской почему с присланнаго доношения и усмотренно не-
порядочное ваше прошение в отвращение тех ваших присланним доношением 
// незаконных прошений. А паче им обозрен по прежнему быть вам на своих 
местах в купеческом звании без всякого смущения и запорожских своеволних 
притеснений, каков Ея Императорского величества из канцелярии Новорос-
сийской губернии получен сего числа [...телной] что вам оставатся по прежне-
му на своих жылях указ, с оного при сем писаная копия приложенна, которой 
как скорея получа тот час при всем купеческом собрании вычитать, и буде ка-
ковые от Запорожскых козаков притеснения следовать могут о том доносить 
находящемусь в Екатерининском шанце за коменданта гпдну пример маиору 
Депрерадовичу. Таковой же и с оной канцелярии указ послан вам же оставать-
ся на своих местах и по прежнему порядок свой как долг велит производить. 
Октября 21 д. 1773 году. На подленном подпис таков 

Ротман Федор Ныкитин 
Писарь Федор Соломка 

 
ЦДІА України (м. Київ). Ф.229.Оп.1.Спр.332.Арк.178-178 зв. 
 
 
 
 
 
 
 



80    В. МІЛЬЧЕВ    
 

№ 72 1773 р., жовтня 23. – Розписка фаміліатів Оль-
шанської роти А.Тодека та А.Ілієва в Кош в тім, 
що вони отримали своїх коней 

 
1773 году октября 19 д. ми ниже подписавшиеся даем сию росписку в 

Кош войска Запорожскаго Низового в том что ми приняли своих двох лоша-
дей. Ангел кобилу гнеду стрижену, а Анастас кобилу карогнеду и во прийоме 
росписалис Молдавского гусарского полку роти 15 жители 

Ангел Тодек 
   Анастас Илие 

 
ЦДІА України (м. Київ). Ф.229.Оп.1.Спр.342.Арк.146. 
 
 

№ 73 1773 р., жовтня 23. – Реєстр чинів 15ої роти Мо-
лдавського гусарського полку, чиї коні було ві-
дігнано запорозькою командою 

 
Регистр 

Коликое число воиска Запорожского асаулом Григорьем Школою с 
бывшею при нем командою занято роты 15 Ольшанской государевых строевых 
лошадей тож обер афицерских и других чинов под сим. Октября 23. д. 1776 
году. 

 
Государевых строевых    3 
Капитана Апостолова1    3 
Порутчека Подгорного    3 
Прапорщика Ставровича    2 
Попа Якубовича     1 
Вахмистра Надежина    1 
Гусара Трофима Никифорова   1 

Фамилиатских 
Настасия Илии     11 
Софрония Романа     4 
Харитона Бурки     2 
Ангела Тодика     3 
Нестора Паралия     3 
Прокопа Паралия     2 
[Иваницы] Кожухаря    1 
Иваницы Чобана     1 
Иваницы Гобжа[с]ана    1 
Лукяна Буги     1 
Димитрия Мардария    1 
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Тодора Мардария     2 
Ивана Грасована     1 
Константина Биану     1 
Филипа Малюты     3 
Штефана Кравца     1 
Того      52 
 
Полковой квартермейстер   [...]. 
 
ЦДІА України (м. Київ). Ф.229.Оп.1.Спр.332.Арк.150. 
 
 

№ 74 1773 р., жовтень. – Свідчення мешканців 15ої 
роти Молдавського гусарського полку – Масло-
вої (Ольшанки), А.Тодека та А.Ілієва про відгон 
запорожцями табуна коней 

 
Молдавского гусарского полку 15 роты жители Ангел Тодек и Анастас 

Илиев1 показали: 
в табуне том которий от асаули богогардового пригнатие имеються: 
 из Лысой гори капитана Молдавского гусарского полку Апостолова 

лошадей 2 сивие и 1 рижий. 
Ангела Тодика кобыл две гнеда и рижа лиса, рижой кобили лошичик 

рижи лиса, а гнедой лошак сивой чрез лоб лисына. 
Ангелового брата Аритона Бурки кобила ворона с лошаком маленким 

рижим чрез лоб лисина. 
Ангелова зятя Одрона Рошенова. Шестеро лошадей, ис них [троих] 

сивих кобил три. А лошаков два, а одна кобила гнеда с лошаком маленким 
гнедим. 

Анастаса Илиева. Кобил семь гнедих и лошак третиак и еще маленкий 
лошак сего летний. 4 гнедих. 

Пройодича Прале ис 15й роты жител[я] кобили две 1а рижа а друга ка-
ра без лошат // 

 
ЦДІА України (м. Київ). Ф.229.Оп.1.Спр.342.Арк.144. 
 
№ 75 1773 р., жовтень. – Копія донесення у магістрат 

Новомиргородського шанця купців – болгар та 
волохів з проханням дозволити їм перехід під 
юрисдикцію Запорожжя 

 
Копия   в магистрат Новомиргородского шанца 

Доношение 
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Мы нижайшие волоской породы будучи волние люди в прошлом 1769 

году з заграницы пожеланию своему прышли и поселилися при Екатеринен-
ском шанце для жителства тамо. Куда по прыбитии нашем хотя ми между ку-
печество тамошное записалися, однак что уже жителствовать и втом звании 
быть впредь нежелаем. А намерение имеем как на войсковой земли находимо-
ся тож и бить под [тыд...нием] войска Запорожского Нызового для того маги-
страту Новомиргородского шанца чрез сие донося покорно просим нас ис чис-
ла тамошнего купечества исчислить, и в том учинить милостивое определение. 
  Волосской породы: 

Матвей Павлов    Демьян Дабежа 
Иваница Македон1   Ангел Неделчич1  
Дима Григориев1    Григорий Бурага 
Клим Кокол    Петро Начул 
Васил Рошка 
Оксентий Рошка 
Васил Фортун 
 
ЦДІА України (м. Київ). Ф.229.Оп.1.Спр.332.Арк.107. 
 

№ 76 1773 р., – Повідомлення про переселення бол-
гар з Сілістрійської околії 

 
“...Не ясно, чи має будь який зв’язок з цією колонізаційною хвилею 

болгар справа, що тяглася довгий час, а саме: Штерич1 привів з за Дунаю 
близько 200 родин болгар – 1011 (503 ч.с. та 508 ж.с.). Вони їхали 320 возами, 
гнали з собою 1115 голів різної худоби, везли багато майна. Штерич хотів їх 
переправити до Бахмутської провінції але під час зупинки на карантині в Сем-
лецькому шанці купець Мануйла Попович почав вести з ними таємні розмови, 
внаслідок чого вони відмовились їхати до Бахмутської провінції разом зі Ште-
ричем і побажали залишитись в Єлізаветинській провінції. Штерич подав 
скаргу до Новоросійської губернської канцелярії, в якій доводив, що вивів їх 
“собственными своими трудами, нанимал людей для перехода их из-за Дуная, 
терпел всякие бедствия, лишился всего имения...” Але Новоросійська губерн-
ська канцелярія визнала за болгарами право жити там, де вони самі бажають. *  

В 1774 р. вони просили дозволу на поверненя до Молдавії, але Воєйков 
згоди на це не дав і болгари, за пропозицією Чєрткова2 , були поділені між Чо-
рним, Жовтим та Єлісаветградським полками.” ** 

 
 *Дніпропетровський обласний історичний архів, Ф. Новоросійської губернсь-

кої канцелярії, зв. 84, № 1932, Арк. 39-44. 
** Дніпропетровський обласний історичний архів, Ф. Новоросійської губернсь-

кої канцелярії, зв. 84, № 1932. 
 
Полонська-Василенко Н.Д. “Склад людності Новосербських полків”. // 

ЦДАВОВУ України. Ф.3806. Спр.9. Арк.185. 



МАТЕРІАЛИ ДО ІСТОРІЇ БОЛГАРСЬКОГО НАСЕЛЕННЯ УКРАЇНИ XVIII СТОЛІТТЯ 
 
 

83 

 
№ 77 1774 р., червня 4. – Лист полковника Молдавсь-

кого гусарського полку В.Звєрєва до кошового 
отамана П.Калнишевського з приводу наїздів 
запорозьких команд на шанці полку 

 
По.1774 года июня 8 дня. 
Ваше высокоблагородие 

Млстивый гдрь мой Петр Иванович1 , 
Командования вашего високоблагородия запорожские козаки многими 

командами, прежде и недавно на сих днях наехавши в полк Молдавской в усех 
поселенных в ротах Сухоташликской, Пещанобродской, Лисогорской да 
Олшанской она же и Маслова, заступающих да фамилиатов до несколько сот 
семей, да моей слободы Зверевки шездесят семей и слободы адъютанта Куп-
чинского Калмазовой пятьдесят семей, со всем имением икоштом забрали и 
отогнали к Орлу и может в другие места, причем и моего скота забрано нема-
ло, да и еще хотят весь пока и мой до последнего скот и экономию мою за-
брать. 

Я надеюсь на вельможность толь высокого панования вашего высо-
коблагородия с дружеским товариством, не могу верить, чтобы сие было точно 
за повелением вашим, то и покорнейше прошу зделать уважение приказать по-
слание гдам капитанам Дилечкулу и Стратемировичу возвратить оних четырех 
рот заступающих и фамилиатов, всех с их имуществом по прежнему на их ме-
ста, равно моих [...] купеческого болея ста семей и скот и впредь таких заборов 
не делать по полку и помещичьих экономиях запретить, в том числе и помочи 
экономии по моему [...стройству] чрез тритца лет, служа кривавими трудами 
собранно и хлебопашества людей не отгонит до всевысочайшего Ея Импера-
торского величества монаршего разсмотрения дабы чрез такие волохам пере-
бивки не воспоследовало по военному времени // какого [...] военных людей 
остановки, и высочайшего интересу ущерба, что полагаюсь особливо на вели-
кодушие вашего високоблагородия с товариством, уважение и приязнь в высо-
копочитании сих и в покорном снисхождении пребив, имею честь ожидать на 
сие благополучнейшаго вашего уведомления. 

Ч.4 июня 1774 году  Вашего высокоблагородия 
     млстваго гдря покорный 
Кременчуг    слуга Василей Зверев2  
 
ЦДІА України (м. Київ). Ф.229. Оп.1. Спр.353. Арк.17-17 зв.  
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№ 78 1774 р., серпня 1. – Рапорт отамана Калнибо-
лотського куреня А.Білого кошовому отаману 
П.Калнишевському про більш, ніж сто болгар-
ських родин, які оселились у слободі Масловій 

 
Пол. августа 4 д. 

Велможному и высокородному гпдну атаману кошовому Петру Ивано-
вичу его велможносты Калнышевскому с высокопочтенною войсковою стар-
шиною и товариством 

 Покорний рапорт. 
В силу данного мне от вашей велможности с определенною командою 

ордера, следовать сею стороною в гору реки Сенюхою, что же брод и повыше 
Екатериненского шанца по реки Сенюхи до Грузькой учрежденни, от маиора 
отставного гусарского Ставровского, везде по бродам караули для поежжаю-
щих с подчиненних Войска Запорожского низового людей, даби ниподкаким  в 
Полскую область видом и от толь не проездили. А нашей команды стать коза-
кам по бродам препятствует, с якою командою и ставши на усте Чорного 
Ташлика, где и Калмазова слобода была , чинил разъездом в гору Синюхи и 
Ташликом повыше ж Чорного Ташлика над Синюхою верст в две, ныне 
найшло на поселение болгар семей болше ста, а как пришлы будет недель с че-
тире, где и поселение начали заводить, где ж были сенокосние луки по Чорно-
му Ташлику и в других местах те болгаре да сидящие на Синюбродском броду 
Молдавского полку волохи не толко сено но и очерет по речкам зъжали, да 
еще в тех, что посля разогнанних войсковим асаулом Степаном Голехом с 
Калмазовой населившихся было людей вновь // приходящих на поселение че-
тире человека, накошенное ними в Черном Ташлике сено, показанние болгаре 
по отводу от капитана Исаева забралы да и косить болше не допустили, то ине 
толкоб тех Калмазовой слободы четиром человекам, но и козакам естли зимо-
вать будуть здесь и на одну копицю ускосить сискать крайне неможно. Еще ж 
вашей велможности доношу, что над сеянной в Калмазовой еще загнанными 
разными людми хлеб, присланной от полковника Зверова вахмистр для собра-
тя оного, якой жито, пшениця и овес в снопы собран будет всего того с кем на 
двадцать, там же в тек и свезен. А как я еще от вашей велможности на сие 
твердаго, как поступить повеления не имею, о чем вашей велможности репор-
туя покорнейше прошу, а на оней репорт наслать мне видную резолюцию. 

Атаман куреня Калниболотского Антон Белый. 
1774 году августа 1 д.  

 
ЦДІА України (м. Київ). Ф.229.Оп.1.Спр.343.Арк.30-30 зв. 
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№ 79 1775 р., березня 2. – Атестат козака Коренівсь-

кого куреня Г.Вєлінова 
 
Высокосиятелнейший граф  
Петр Александрович1  
Мылостивый Государь и Патрон 
 
 
сего подносытель войска Запорожского нызового куреня Кореневского 

козак Георгий Павлов сын Велинов нации болгарской родился ж в городе бол-
гарском Софии, оттуду пошедши пришел в войско запорожское нызовое в 
1765 году, скоего до ныне находис пры курене Кореневском с козаками от-
правлял службу бывши в присяге Ея императорскому величеству, как донедав-
нокончившейся с турками войны, так и вту войну, и был вовремя оной в похо-
дах в 1769м и 773м годах при коше в стороне очаковской крепости, атоже 
ивпартиях деланных тогда подту крепость, ивдругие места турецкие: и кругом 
где случалось иметь дело воинное с неприятелем противу него стоял оказател-
но и поступал втогдашних и всех дотого случаях честно он  Велинов посвиде-
телству куреного атамана и протчих: начто иписать ему атестат, и уволыть из 
войска запорожского низового внутрь российской империи к женитьбе и все-
гдашнему жителству тамо просыл; и так снисходя на то уволнение и атестат 
восведителстве того и предписанного определили. вашего высокографского 
сиятелства всепокорнейше просыть сего Велинова внутрь российской империи 
женитись и жить намеревающего. респектом тех им здесь продолженных 
служб – и составыт с высочайшей Ея императорского величества милости тем: 
дабы был его дом от постоев, а сам он с домашними от всех тягостей и повын-
ностей свободным, и нато салвогвардию пожаловать, а потому об оном и резо-
люциею учтывую высокомилостиво вас пребывающих с высокопочтителной 
преданостью 

 
нижайшие слуги 
атаман войсковый Петр Калнышевский 
войсковая старшина 
товаричество. 
 

1775 г. марта 2 д. 
№ 622, в чисте неставлено. 

 
ЦДІА України (м. Київ). Ф.229.Оп.1.Спр.147.Арк.191. 
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№ 80 1776 р., квітень 4. – Донесення прапорщика ар-

наутської команди І.Паланчаніна у канцелярію 
Новоросійської губернії з проханням відвести 
йому земельну ділянку у колишніх запорозьких 
дачах 

 
Канцелярие новороссийской губернии. 
Бывший прапорщик 
арнаутской команды Паланчанина. 
 

Доношение. 
Имею я намерение заселить выводимыми ис повеленного места волны-

ми людьми вдачах бывших запорожских козаков зимовника Дмитрея и Ивана 
Илиевых куреней Титаривского и Иванивского над рекою Еланцем в урочище 
Озерище петь десеть дворов слободу втаком случае канцелярии новороссий-
ской губернии прошу оботводе мне в вышеписанном месте земель под слободу 
и одаче канцелярие оное билета и плана учинить расмотрение.   1776 
году апреля 4го  Прапорщик Иван Паланчанин1 . 

 
ДАХО. Ф.14. Оп.1. Спр.17. Арк. 7. 
 
 

№ 81 1776 р., квітень 4. – Донесення прапорщика ар-
наутської команди Бузіянова у Межову експе-
дицію Новоросійської губернії з проханням від-
вести йому землі під слободу у колишніх запо-
розьких дачах 

 
Новороссийской губернии межевой экспедиции1 .  
арнаутской команды 
 прапорщика Бузиянова. 

Доношение. 
Имею намерение заселить выводимыми из повеленных мест волными 

людьми слободу ничению ниже усте Солоной уд ней [перти] надречке Елан-
цем вниз потечение оной справой стороны в пятьдесят дворов [...] надлежащое 
число десятин земли обопределнии мне и одаче наоную билета новороссий-
ской губернии Межевой Экспедицией покорнейше прошу.  

Прапорщик Те[...] Бузиянов. 
1776 году апреля 4 дня      
 
ДАХО. Ф.14. Оп.1. Спр.17. Арк. 8. 
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№ 82 1776 р., квітень 15. – Донесення прем’єр-майора 
Сербського гусарського полку Стойкова в кан-
целярію Новоросійської губернії з проханням 
про відведення йому землі в окрузі шанця Сен-
товського 

 
Канцелярию Новороссийской губернии 

Сербского гусарского полку пример маиора 
Стойкова доношение 

 
От прошлого 772 года Елисаветградской провинциялной а 774-775 го-

дов губернской канцелярии присланным от меня из похода доношением про-
сил я ободводе мне в круге вышеписанной II роты шанца Сентовского приуро-
чище усте балки Гайдамацкой впадавшей в реку Ингул к прежде отведенным 
мне под заселение 18ти еще на 34 двора земли нопотим моим трома прозбам 
от воду неучинено. З прибытием моим с походу уведомился что после первой 
заверенной отменя в Елисаветградскую провинцяалную канцелярие прозбы 
зодводом мне той округе вкоторой я и просил подутчясток [потлейшого и пот-
логу] каждому на 24 кои еще обзаселаны ни единнаго двора не имеют чем и 
против вышеписаных историе после поданной моей прозбы землю получили 
обижденным считаем стем толко наиболше что я имел надежду нату просимую 
оботводе мне к имеющимся у меня 18ти еще // в число 48 вдобавок на 34 двора 
стараюся из указных мест выводу и заселеим людей ичему семей болие 50ти 
своим коштом [...] явилесь нонеимея к заселению их земли из числа тех выве-
денных мною людей до 20ти семей разошлися, а осталние болие жо 30ти так 
уже не имея земли терпят нужду иненадежно чтобы поселены тут лишние про-
тиву земли 12 семей неимея оной прожить здесь могли принуждени будут 
разойтится чрез что понесть я могу крайней убыток иразорение авить в округе 
означенном и роты шанца Сентовского смежности отведения мне 18ти дворов 
считается понеимения доволного числа людей впусте земли в таком случие 
прошу дабы я служа чрез сию прошедшею с портою атаманскую войну не был 
против прочих обежденным повелеть указом и тои оставшеися впусте смеж-
ные ко моей земли мне по указу Елисаветградской канцелярии 18ти дворов 
земли еще 48 вдобавок  на 34 двора доранговой что следующему повелеть от-
межовать. 

 
Апреля 15го    Пример майор Стойков1 . 
 
ДАХО. Ф.14. Оп.1. Спр.5. Арк. 5-5 зв. 
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№ 83 1776 р., червень 1. – Донесення капітана Серб-
ського гусарського полку І.Пєпєріци у Новоро-
сійську губернську канцелярію з проханням від-
вести йому земельну ділянку у колишніх запо-
розьких дачах 

 
В Новороссийскую губернскую канцелярию 
Сербского гусарского полку капитана Пипорицы. 
 

Доношение. 
Имею  намерение собственным коштом заселить овчарной завод и за-

ведение [...] вотводе земли еще не имею, мне по способности [...] бывшей За-
порожской даче при реке Мертвой воды где речка Комышовка в оную впадает 
по сей стороне удобное место и земли довольно имеется; в том случае прошу 
оботводе под авечной завод восемь тысяч десятин и еще даче плану [...] учи-
нить мне разсмотрение по предоношение; 

 
июней 1го 1776 году   Капитан Иван Пеперица1 . 
 
ДАХО. Ф.14. Оп.1. Спр. 21. Арк. 7. 
 

№ 84 1776 р., серпень. – Копія чолобитної мешканця 
Києво-Печерського форштадту І.Цвєєва на ім’я 
ЇІВ зі скаргою на капітана Суковкіна 

 
№ 274   Подлинная подана 30 августа 1776. 
Копия 

Всемилостивейшая державнейшая великая гдрыня императрица Екатерина 
Алексеевна Самодержица Всероссийская Гдрыня Всемилостивейшая. 
Бъет челом живущей в Киево Печерском форштате болгарин Иван Павлов сын 
Цвеев, а очем мое прошение тому следуют пункты. 
 

1 
Всемилостивейшая гдрыня вашего Императорского Величества всепо-

корнейшими имянными манифестами в прошлом 1763 году июля 22 д здесь в 
России и в наших странах чрез нарочних разсеянными о вызове в Россию на 
поселение иностранцов всемилостивейше повелеть соизволили принимать в 
Россию и поселять с немалыми выгодами как точно в тех манифестах предпи-
сано. 

2 
В сходствие которого вашего Императорского Величества материного 

о иностранных попечения в Указе ис канцелярии опекунства иностранных по 
присланному в Киевскую губернскую канцелярию от 11 сентября 1763го году 
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в 1м пункте написано являющихся всякого звания иностранцов желающих в 
России поселяться против обнародованного от 22 июля 763 году манифеста 
принимать со всякою ласкою и снисходителством неоказывая // ниже грубо-
сти, особливоже нечиня нималейших обид, привязок и волокитств, подопасе-
нием неупустителного по указам штрафа и наказания. 

 
3  

И по таковому вашего Императорского Величества всемилостивейшему 
к бедным иностранцам благоволению многия оставя свое отечество в Россию 
на поселение вышли в том числе и я сженою своею и малолетними детми еще 
в прошлом 1767 году вышел в подданство и в верности вашему Император-
скому Величеству от Киевской губернской канцелярии приведен к присяге и 
причислен был к поселившимся под Киевом нашей же нации болгарам, на 
земли отведенной Киево-Софийского и Киево-Братского училищного мнсты-
рей где не хотя хлебопашеством упражняться от той колонии удалился потому 
что я будучи в Болгарии оным неупражнялся а препитание получал с купече-
ского моего промыслу и здесь оной купеческой промысел пожелал иметь. 

 
4 

И по дозволению бывшого над оными болгарами смотрителя покойно-
го рейтарской команды капитана Соловкова перешел оттуда жить во первых в 
Киев Нижней город Подол чтоб сыскать себе з женоюи детми пропитание ку-
печеского промыслу, а потом перешел же в Киево Печерск, где купя дом и 
нанял ведомства Киевопечерской лавры в гостинном дворе // лавку и торговать 
стал час от часу умножая лавку товарами, по смерти капитана Соловкова пре-
поручены мы иностранцы были в смотрение тоиже рейтарской команды капи-
тану Суковкину, от которого и последовало мне бедному притеснение и обиды 
акакия имянно о том ваше Императорское Величество из нижеследующего 
усмотреть соизволите, 1е в прошлом 774 году февраля 4го числа пошел я в 
объявленной нижней город Подол где встретился со мною и с одним бывшим 
при мне болгарином Савою Федоровым того капитана Суковкина команды 
вахмистр Матвей Чупралов которой взяв меня и того болгарина Саву Федоро-
ва повел к нему капитану Суковкину в квартиру и по приходе мы были к нему 
им вахмистром представлены, то он капитан Суковкин без всякой причины 
осердясь говорил мне что я ево репортовал обовсех живущих иностранцах 
каждой день, начто мною ему капитану Суковкину учтивым образом ответ-
ствовано было, что [проходству – так у тексті] нашего языка о болгарах ре-
портовать мы можем, а о немцах по незнанию их языка оттого просил я чтоб 
меня уволил, за что он капитан Суковкин осердясь весма схватя меня за воло-
сы бил кулаком а потом взял у реченного вахмистра Чунпалова терновую пал-
ку и приказал ему Чунпалову поваля на землю заволосы держать которой пое-
во приказанию одной рукою держал за волосы и уставя колено в груди и он 
капитан палкою тою бил и обезсилившись тому вахмистру приказал бить а от-
дохнувши // Паки он капитан стал меня своими руками бить и потуда бил пока 
оставил меня близ смерти что оной товарищ мой болгарин Сава Федоров видя 
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меня смертно почти убитого принужден тамо на Подоле нанять извозщика и 
взяв меня почти мертвого из квартиры его капитана Суковкина привез в Пе-
черск вдом мой что жена моя видя меня присмерти обявила присудствие Киев-
ской губернской канцелярии, которая приказала баталионному лекарю Бланку 
при секретаре Пушкине и копиисте Мухине учинить осмотр и учинен, о чем и 
дело было начато производить когда ж я от таких смертных побоев мало при-
шед чрез пятнатцать дней в паметь, хотя о том принести жалобу мою гдину 
генерал аншефу и бывшему в Киеве генералу губернатору Федору Матвеевичу 
Воейкову, к которому жена моя и объявленной болгарин Федоров взяли меня и 
отвезли, и уведши в прихожую где я стоять не мог положили на земли и как 
изволил его высокопревосходителство в прихожую выйти, то меня оная жена 
моя и Сава болгарин подняли и о таких смертных мне учиненных оным Суков-
киным побоях от меня его высокопревосходителству донесено было на что его 
высокопревосходителство вместо желаемого удоволствия мне сказано, знаешь 
ли де ты сукин сын что здесь не Туреция а Россия, почему меня с тем болного 
и вышели, и так я бедной остался без всякого удоволствия а как меня выше-
объявленным способом тот // господин капитан Суковкин увечил то сие было 
почас в Нежине ярмонка на которой я было и собирался, но за увечением меня 
оным Суковкиным в той ярманок не ездил, и сверх того по векселям должным 
мною тамо в Нежине кредитором денег должно было отвести до дву тысяч 
рублев но по увечению меня оным Суковкиным неотвозил чрез что и просро-
чил по тем векселям немалое время зачто и заплатил процентов с рекамбиею 
до семидесяти рублев почему и причинил он Суковкин в ту пору сверх того на 
разные издержки в ползовании убытку на сто рублев. И дабы высочайшим ва-
шего Императорского Величества Указом повелено было сие мое челобитье 
принять ив вышеписанныя причиненные мне безвинно увечья учинить на ос-
новании законов разсмотрение и в понесенных мною чрез то на сто рублев 
убытку удоволствие. 

Всемилостивейшая гдрыня прошу вашего Императорского Величества 
о сем моем прошении решение учинить августа . . дня 1776 году к поданию 
надлежит управляющему Киевскою губернскою канцеляриею и пограничными 
делами гдину генерал маиору Киевскому обер-коменданту и кавалеру Якову 
Васильевичу Ельчанинову. 
Челобитную писарь малороссиянин Василь Степанов // 

 
На подлинной челобитной попунктам рука приложена тако: 

К сей челобитной вместо вышеписанного болгарина Ивана Цвея за незнанием 
им грамоте сын ево родной Степан Иванов руку приложил 

 
 ЦДІА України (м. Київ). Ф.59. Оп.1. Спр. 8312. Арк. 1-1 зв., 2-2 зв., 3-3 зв. 
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№ 85 1777 р., травень 17. – Наказ Новоросійської гу-
бернської канцелярії у Межову експедицію з 
приводу конфлікту мешканців шанця Арханге-
льського та прем’єр-майора Дековича 

 
Указ Ея Императорского Величества самодержицы всероссийской из 

Новороссийской губернской канцелярии здешней Межевой Экспедиции По-
указу Ея Императорского Величества Новороссийской губернии порепорту 
Елисаветградской провинциальной канцелярии которым по таковым же Екате-
рининской воеводской канцелярии и смотрителю округа архангельского се-
кунд-маиора фон [Ишкеля] представляю. 

1е. что при городе екатерининске обывателям как для хлебопашества, 
так и для сенокосу годных лугов вотмежевании нет чрез что оние обыватели 
вприходящие сего году лето непотерпелиб безпосеву хлебу в пропитании сво-
ем нужды, абез сенокоса всобственном их пите каковой збыли, тем же самым и 
побегов отних откритца немоглобы, то оботмежевании им подлежащии хлебо-
пашеству ик кошению сена – земли каковые близ лежащих помещичьих сло-
бод. По [...] данными более занимается де шанца же Архангельского1 фамили-
ант Иваница Прудул поту сторону речки Кагарлика уже годов спятнадцать ху-
тором обзавелся где немалое число хлебопашных и засеянных нив имеет, так-
же и многие обыватели тамо хуторами сидящие хлебопашеством и сенокосами 
доволствовались асего году жителствующему вшанце Архангельском Ново-
сербского гусарского полку пример-маиору Дековичу оныя земли подпоселе-
ние слобод в том самом месте начиная от Кагарлика всмежность порутчика 
Сабова и подпорутчика Волохова дач до линии Молдавского гусарского полку 
разстоянием семь верст вотводу назначена, и уже оного Дековича жена фами-
лианта Прудула на хутора згонии делает неоднократно ему нападки чрез что 
он приходит в разорение да нам де обявленно майору Дековичу причинию не-
малые обывателям обиды самоволно отобрал у них накошенное ими в 776 году 
на ротной земле наотведенных пореке Синюхе дачах сено: чрез что потерпели 
они збытков прокормлении своего скота икак де оному майору Дековичуотве-
денна ранговая дача разстоянием от шанца Архангельского в четыре версты на 
реке Кагарлыке и подслободу на сорок восемь дворов земля в том шанце нема-
лое уже обывателям отмногого отвода в округе того шанца и вблизостик оно-
му разным чинам под слободы земель вдоволствии их происходит утеснение-
також притом где были сенокосы, боераки и протчие угодние места оние тода 
отобраны, и ежелиде еще маиору Дековичу впредь в опредиленном месте зем-
ля отведена будет, то не точию сенокосами и хлебопашеством но и скота // 
наподножной корм выгнать будет некуда. Напротиву дач де того у маиора Де-
ковича ни одной выведенной семи и поселенно на те дачи не имеетца. То по-
веленно будет как для хлебопашества исенокоса шанца Екатерининска жите-
лям отмежевать землю и на то имежевщика отправить так же в разсуждение 
открывающагось Архангелской округи жителям от стороны помещичьих сло-
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бод вземле утеснения, майору Дековичу землю отвесть в другом месте. Обо-
всем требуется резолюция, и между тем и новомиргородской магистрат попри-
сланной в сию канцелярию от 3 числа минувшего апреля просит об отводе 
шанца Екатеринина для купечества имещанства постройки домов и лавок ме-
ста: Приказали повелено будетположенную к оному шанцу поднесенным. На 
все высочайшую Ея Императорского Величества конфирмацию о сей губернии 
учреждением выгонную землю как равно идля поселения купечеству и мещан-
ству место единожды ныне отвесть. [Взнесть] его превосходительству госпо-
дину генералу майору Новороссийскому губернатору и кавалеру Матвею Ва-
сильевичу Муромцеву2 меморию; касательно до шанца Архангельского, то в 
здешнюю Межевую Экспедицию послать Указ и велеть по получению оного 
чрез нарочного надежного межевого офицера описываемые врепорте Елиса-
ветградской провинциальной канцелярии недостатки разсмотреть, и буде дей-
ствительно окажетца, что чрез отвод владельцам казенные жители для хлебо-
пашества и в сенокосах утеснены то оную у владельцев отобрать и их поселян 
удовольствовать, и здешней Межевой Экспедиции чинить по сему Ея Импера-
торского Величества Указу майя 17 д. 1777 году.  Ларион Анге-
лович. 
 

ДАХО. Ф.14. Оп.1. Спр. 22. Арк. 25-25 зв. 
 

№ 86 1777 р., серпень 18. – Наказ Державної військо-
вої колегії у Київську губернську канцелярію 
про нагороду вахмістра у відставці П.Радівоєва 
чином прапорщика 

 
 
 
[...] Ея Императорского Величества Самодержицы Всероссийской из 

Государственной Военной Коллегии Киевской губернской канцелярии минув-
шаго июля 19 дня По Указу Ея Императорского Величества Государственная 
Военная Коллегия по челобитной отставного от службы вахмистра Петра Ра-
дивоева которого прописывая свою из дворян сербской нации службу и что в 
762 году господином генерал аншефом и кавалером графом Петром Иванови-
чем Паниным1 от военной службы отставлен без награждения чина, а как он в 
том же 762 году в военной коллегии по желанию ево обязался быть в вечном 
Ея Императорского Величества подданстве и потому определено посмерть ево 
из статс конторских доходов жаловане которое по жителству ево в Новорос-
сийской губернии в своем доме из Киевской губернской канцелярии, то в раз-
суждении сего просил задолговременную и безпорочную службу и полученные 
раны по дворянству ево при вечной от службы отставке о награждении обер 
офицерским чином и по учиненной в коллегии справке ПРИКАЗАЛИ оному 
вахмистру Радивоеву потому ево прошению в разсуждении что он сербской 
нации из дворян2 и в вечном в России подданстве состоит задолговременную и 
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беспорочную  ево службу  и полученные раны дать и дан чин прапорщичей на 
которой присяга учинена при коллегии и с надлежащим Указом отпущен на 
его пропитание. 
    Уподлиннаго подписано по сему   
    Аким Апухтин 
    Секретарь Иван Тетулов    
   Генералной писарь Никифор Тарунимов 
 
Ч. 18 августа 1777 года 
Получен 10 сентября 1777 года 

 
Сподлинным читал подканцелярист Тимофей Трофимов 
 
Что вахмистру Радивоеву при отставке дан чин прапорщичей. 
 
ЦДІА України (м. Київ). Ф.59. Оп.1. Спр.8466. Арк. 2.  
 
 
 

№ 87 1777 р., вересень 23. – Рапорт поручника та зем-
леміра Прокоповича до Межової експедиції Но-
воросійської губернської канцелярії з прохан-
ням дозволити не освідчувати двічі рангову да-
чу прапорщика Македонського гусарського 
полку Нєдєлкова 

 
№257   Новороссийской губернской канцелярии в Меже-

вую Экспедицию 
     от порутчика Прокоповича 

Рапорт. 
Ордером от сей Экспедиции велено мне Македонского гусарского пол-

ку1 в I Крюковской роте прапорщика Неделкова2 ранговую дачу асвидетель-
ствовать и по освидетельствовании представить план, [но им же] прошлого 
776 году по прозбе прапорщика Губнова мною дачи ранговые сего и прапор-
щика Неделкова свидетельствованы и показаны обе в ту книгу и межа и план в 
межевую от меня представлен то неповеленоли будет теперешнюю сверку того 
дабы оставить спрашиваю резолюцию. 

 
Сентября 23 1777 году      По-

рутчик Петр Прокопович 
 
ДАХО. Ф.14. Оп.1. Спр. 22. Арк. 19. 
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№ 88 1777 р., жовтень 10. – Наказ Новоросійської гу-
бернської канцелярії у Межову експедицію про 
відведення прапорщику Болгарського гусарсь-
кого полку П.Войнову землі по р.Добрій 

 
 
№ 121. Указ Ея Императорского Величества самодержицы всероссий-

ской из Новороссийской губернской канцелярии здешней Межевой Экспеди-
ции; по Указу Ея Императорского Величества по доношению болгарского гу-
сарского полку1 прапорщика Петра Войнова2 коим представляет что имеет он 
намерение заселить выводимыми из повеленных мест людьми Елисаветград-
ской провинции в Доброй балке слободу в сорок восемь дворов, просит обот-
воде ему под ту слободу земли учинить разсмотрение, Приказали в Межевую 
Экспедицию послать и велеть просителю прапорщику Войнову подслободу на 
сорок восемь дворов в показанной Доброй балке землю буде есть порожняя и 
чрез отвод кому либо притеснения непоследует всили преждепосланного указу 
отмежевать и на владение дать билет и здешней Межевой Экспедиции учинить 
посему Ея Императорского Величества указу  

 
 
октября 10 дня 1777 году.     

 Егор Арапов3  
 
ДАХО. Ф.14. Оп.1. Спр. 23. Арк. 9. 
 
 

№ 89 1777 р., березня 18 – Донесення прапорщика 
Сербського гусарського полку І.Семіонова ге-
нерал-губернатору Новоросійської губернії 
М.В.Муромцеву з проханням відвести йому зе-
млі в окрузі шанця Архангельського 

 
Высокородному и превосходителному гдну генерал маиору новорос-

сийской губернии губернатору Днепровского пикинерного полку шефу ика-
валеру Матвею Васильевичу Муромцеву 

  Сербского гусарского полку вахмистра  
     Ивана Семионова. 
 

Доношение. 
Вдаче шанца архангелского всмежности слободской дачи госпожи 

майорши Дековачевой имею я намерение поселить слободу вдватцать четы-
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рех дворах, втаком случае вашего превосходителства покорно прошу обот-
межевании мне нато число дворов земли учинить милостивое разсмотрение. 
    Вахмистр Иван Семионов1 . 

 Марта 18дня 1777 году: 
 
ДАХО. Ф.14. Оп.1. Спр.24. Арк.2. 
 
 
 
 

№ 90 1783 р., травень 19. – Наказ Новоросійської гу-
бернської канцелярії у Межову експедицію про 
відведення землі під побудову церкви у слободі 
секунд-майора Сербського гусарського полку 
I.Пєпєріци 

 
Получено 783 году майя 22 дня 

 
Указ Ея Императорского Величества самодержицы всероссийской из 

Новороссийской губернской канцелярии здешней Межевой Экспедиции по 
указу Ея Императорского Величества Новороссийской губернской канцелярии 
по доношению сербского гусарского полку секунд-маиора Пипорицы коим 
прописывая, что наотпущенной приурочище реки Кагарлика ему и отцу ево 
капитану Андрею Пипорице тож ив купленной под слободы всего на сто семь-
десят восемь дворов земли ивместе заселенных семидесяти пяти дворов, как 
оная слобода разстоянием от шанца Калниболоцково где церковь имеется в 
дватцать четыре версты, боле же в близости церкви тамо нет, почему он Пипо-
рица слюдми получая ис вышеупомянутых мест христианские требы, претер-
певает крайнюю нужду, то вознамерился собственным своим коштом вречен-
ной слободе воимя Сошествия Святого Духа выстроить церковь1 для чего им 
употребленно потребное число древа, [и..мстер] уже чинят, просит на подер-
жание свещено и церковно служителей повелеть отвести при реке Кагарлыке 
набалке Каменоватовой сто дватцать десетин земли, Приказали; в здешнюю 
Межевую Экспедицию послать указ и велеть поднамереваемую секунд-
майором Иваном Пипорицею выстроить в прописанной его слободе церков, из 
имеющейся под тою слободою земли при речке Кагарлыке на балке Каменова-
той чрез межевщика сто дватцать десятин отмежевать, и сочиня той земле 
надлежащий план представить всию губернскую канцелярию и подписать при-
судствующими при рапорте майя 19 дня 1783 году. 

 
Емелиан [Геднер] 

 
ДАХО. Ф.14. Оп.1. Спр. 21. Арк. 15. 
 



МАТЕРІАЛИ ДО ІСТОРІЇ БОЛГАРСЬКОГО НАСЕЛЕННЯ УКРАЇНИ XVIII СТОЛІТТЯ 
 
 

99 

 
№ 91 1777 р., червня 30 – Наказ Новоросійської губе-

рнської канцелярії в Межову експедицію про 
відведення секунд-майорші Палаловій землі на 
р.Боковенці 

 
№ 140   Указ Ея Императорского Величества самодержи-

цы всероссийской из Новороссийской губернской канцелярии здешней Ме-
жевой Экспедиции По Указу Ея Императорского Величества Новороссий-
ская губернская Канцелярия по доношению секунд-майора Палалова1 жены 
Прасковьи Палаловой которым просит об отводе ей вингульском уезде при 
речке Боковенки потечению оной слевой стороны всмежность с дачей [...] 
под слободу на дватцать пять дворов земли. Приказали в здешнею Межевую 
Экспедицию послать Указ ивелеть просимую упомянутую майоршею Пала-
ловою землю буде оная никому еше неотведена чрез отвод и поселение утес-
нения небудет сопробацией Его превосходительства господина генерал маи-
ора новороссийского губернатора и кавалера Матвея Васильевича Муромце-
ва отвесть инавладение дать билет и здешней Межевой Экспедиции учинить 
по сему Ея Императорского Величества Указу июня 30 дня 1777 году 

       Егор Арапов 
 
ДАХО. Ф.14. Оп.1. Спр.23. Арк.32. 
 
 
 

№ 92 1777 р., червня 30 – Наказ Новоросійської губе-
рнської канцелярії в Межову експедицію про 
відмежовання капiтану Болгарського гусарсько-
го полку Маркову землі під вівчарний завод по 
р.Чорному Ташлику 

 
№ 58  

Указ Ея Императорского Величества самодержицы всероссийской из 
Новороссийской губернской канцелярии здешней Межевой Экспедиции. По 
Указу Ея Императорского Величества Новороссийская губернская Канцеля-
рия подоношению болгарского гусарского полку капитана Маркова1 коим 
представляет что поподаному отнего в прошлом ему в 776 году в оную кан-
целярию доношению велено было ему маиору Молдавского гусарского пол-
ку где он до расформирования полку служил вокруге девятой роты Лисогор-
ского шанца приурочище реки Сухого Ташлыка потечение слевой стороны 
подовчарной завод тысячу триста восемьдесят две десятины земли отмеже-
вать, почемуде тогож 776 году восенное время присланным из Межевой 
Экспедиции полку молдавского прапорщиком Иваном Стратимировичем по-
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течению показанной реке Сухого Ташлика слевой стороны отмежевано толко 
тысячу сто десять десятин, какжеде он Марков натой земле заспособные из-
своих средств населит слободу в пять десят двора в число их две семьи му-
жиков ипоселил, то просет оперемежовании оной прежде отмежованной по-
довчарной завод земли подслободу прибавное земли по числу пяти десяти 
дворов учинить разсмотрение: Приказали упоминаемую отведенную было 
капитану Маркову подовчарной завод землю подслободу переименовать, и 
вдобавок еще к оной буде есть порозжая, ичрез отвод никому препятствий не 
последует почислу пяти десяти дворов землю чрез здешнюю Межевую Экс-
педицию сапробации господина генерал майора и кавалера Матвея Василье-
вича Муромцева емуже майору отмежевать, очем и должному исполнению в 
Елисаветградскую провинциальную канцелярию, и межевую экспедицию // 
послать Указ и  здешней Межевой Экспедиции учинить Посему Ея Импера-
торского Величества Указу июню 30 дня 1777 году 

       Ларион Ангелович 
 
 
ДАХО. Ф.14. Оп.1. Спр.23. Арк.36-36 зв. 
 
 

№ 93 1777 р., жовтня 10 – Наказ Новоросійської губе-
рнської канцелярії в Межову експедицію про 
надання прем’єр-майору Болгарського гусарсь-
кого полку П.Стойкову плана на володіння зем-
лею в окрузі Сентовського шанця 

 
№ 126   Указ Ея Императорского Величества самодержи-

цы всероссийской из Новороссийской губернской канцелярии здешней Ме-
жевой Экспедиции. По Указу Ея Императорского Величества Новороссий-
ская губернская Канцелярия подоношению болгарского гусарского полку 
пример-майора Петра Стойкова, коим представляет что наотведенную ему в 
767 году вурочище округа шанца Сентошского подслободу землю, идоба-
вочную ктой в 776 году неимеет он и поныне плана, просит кому следует по-
велеть оной план ему Стойкову дать Приказали в Межевую Экспедицию по-
слать Указ и велеть опоказанной земле справитца, иестьли оная маиору 
Стойкову отведена, то учиня план представить для подписи в канцелярию 
при репорте: и здешней Межевой Экспедиции учинить по сему Ея Импера-
торского Величества Указу октября 10 дня 1777 году:   
   Егор Арапов 

 
ДАХО. Ф.14. Оп.1. Спр.23. Арк.10. 
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№ 94 1782 р., квітня 29 – Наказ Новоросійської губе-

рнської канцелярії в Межову експедицію про 
розмежування земельної дачі прапорщика Серб-
ського гусарського полку І.Семіонова, при р. 
Кагарлиці 
  

 
Указ Ея императорского величества самодержицы всероссийской из 

новороссийской губернской канцелярии здешней межевой экспедиции, по 
указу Ея Императорского Величества новороссийской губернии канцелярия, 
подоношению прапорщика Семионова, коим просил об формальном от ме-
жевании отведенной ему олвиополского уезда в округе Архангельском при-
реке Кагарлыке потечению справой стороны надватцать четыре двора земли, 
иодаче на вечное ипотомственное оною землею владение смежевыми книга-
ми плана учинить разсмотрение: подлежащее в силу межевой инструкции 
заформалное отмежевание пошлинные денги приполучении оного плана в 
казну взнести обязателства: Приказали в здешнюю Межевую Экспедицию 
послать указ, [...] прописанную счисляющихся запрапорщиком Симеоновым 
ввышеписанном уезде урочище на дватцать четыре двора землю, в удобное 
время посиле межевой инструкции чрез межевания формалного отмежевать 
и поотмежевании сочиня наоную землю подлежащии с межевыми книгами 
план, представить оной для подписи присудствующими всию губернскую 
канцелярию прирапорте очем и елисаветградской провинциалной канцеля-
рии предложить указом. Апреля 29 1782 года 

 
ДАХО. Ф.14. Оп.1. Спр.24. Арк.4. 
 
 

№ 95 1777 р., травня 30 – Наказ Новоросійської губе-
рнської канцелярії в Межову експедицію про 
відведення капiтану Болгарського гусарського 
полку П.Апостолову землі під вівчарний завод 
та млин у окрузі Лисогорського шанця 

 
Указ Ея Императорского Величества самодержицы всероссийской из 

Новороссийской губернской канцелярии здешней Межевой Экспедиции; по 
Указу Ея Императорского Величества Новороссийская губернская Канцеля-
рия по доношению болгарского гусарского полку капитана Апостолова ко-
торым представляет, хотя де он поданным в сию Канцелярию доношением 
он просил оботводе ему вдачах болгарского гусарского полку в округе пер-
войнадесет1 роты шанца Лысогорского при урочище реки Мазницы которая 
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впадает вчерной ташлык посей стороне впорожнем месте где он Апостолов 
живет для пастбы скота овчарной опяти избах завод2 , почему Его Ранговой 
земли; аравножпоту сторону реки Чорнаго ташлыка под слободу надватцать 
четыре двора земли разсмотрения; нокак он Апостолов признал способность 
для мелницы в вышеписанном урочище приреке Мазнице посей стороне за-
нять начетыре двора земли, на которой его собственным коштом оннаселе-
ныл допяти хат жилища; напостроение которых [...] отмеченому месту соб-
ственнаго кошту употребыл немалое число, просит оботводе ему как под-
мелницу так же на дватцать четыре двора под слободу ввышеписанных уро-
чищах земли. Учинить разсмотрение Приказали в межевую Экспедицию по-
слать Указ повелеть опросимой капитаном Апостоловым ввышеписанных 
местах земле а порожная ль оная, ине бъдетли чрез отвод подзаселение сло-
боды кому утеснения ачрез построение мелницы подвтору разсмотре чиго 
Канцелярию репортовать, и здешней межевой Экспедиции учинить посему 
Ея Императорского Величества Указу майя 24го 1777 году  
   Ларион Ангелович 

     [...] 
     Канцелярист Федор Афанасьев. 
 
ДАХО. Ф.14. Оп.1. Спр.25. Арк.10. 
 
 

№ 96 1777 р., – Рапорт в Межову експедицію Новоро-
сійської губернії прапорщика та межовика По-
номарьова зі скаргою на майора Турунжу 

 
   Новороссийской губернии в Межевую Экспедицию 
    От прапорщика имежевщика Панамарева 

Репорт. 
Ордером воной Экспедиции велено мне господ майора Турунжи под-

порутчека Плавецкого дачи формалного меже размежевать воисполнение ко-
торого ордераи кразмежеванию тех дач прибыл и показанному Турунже дал 
о себе писменно знать чтоб благоволенно было от него выслать для межева-
ния потребное число рабочих людей, даисамбы он выехал на межу, зачатой 
мною сего ноября 5 числа отугла которой граничит с округами [каменн...] и 
мунною [...] ева то в тою однако за доджем и него до грани упомянутого Ту-
рунжи не доидено, анадругой день домерел допреждезделанного угла кой по 
данному мне плануеще ввосьмидесяти саженей зделан внутрь подпорутчика 
Плавецкого дачи однако он Плавецкой // стого угла перпендикулярно пово-
рота – принять соглашался, ату осталную часть земли ему Турунже уступал, 
и ее дал отсебя объявленному Турунже знать которой выехал сам безрабочих 
людей иобъ евил мне мерийкак хочешь ауменя людей нет даия тобою недо-
волен, однако в онего Турунжи требовал письменнога уведомления почему 
онв принетии той межи даичтоб я межевал несоглашается, но он нато ничего 
мне знатьне дал и пошел от меня прочь, я ж ту линию начал мерять и прошол 
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одну версту а объявленной Турунжа воротысь ругал меня непотребными 
словами – и между оными называл бестиею сукиным сыном и плутом, да 
сказал что ежели ты более будешь копать знаки то я тебя велю бить дрюком 
икмежеванию недопустил, чрез что принужден был я оставить и отехал всиле 
данного мне ордера в округу, обще с прапорщиком Расмусом, на межу тую 
для разделения господ капитана князя Туркистанова и поручиком Прижавча-
нином очем межевую // [закінчення відсутнє]. 

 
ДАХО. Ф.14. Оп.1. Спр.25. Арк.19-19 зв. 
 
 
 

№ 97 1777 р., грудня 12 – Наказ Новоросійської губе-
рнської канцелярії в Межову експедицію про 
відведення прем’єр-майору Вєлічковському зе-
млі під слободу в окрузі шанця Добрянського 

 
№ 363   Указ Ея императорского величества самодержи-

цы всероссийской из Новороссийской губернской канцелярии Здешней ме-
жевой Экспедиции по Указу Ея императорского величества Новороссийской 
губернской Канцелярии по доношению пример майора Величковского с 
прошением об отводе ему шанца Добрянского в [пляма] у реки Доброй по 
смежности от туга шанца [пляма] поселение выводимых им из заграничных 
мест людьми на сто дворов земли. Приказали в межевую Экспедицию по-
слать указ и велеть учинить в плану Экспедиции показаном урочище земля 
никем не занята и чрез отвод оной никому из тамошних жителей притесне-
ния быть не может то отвесть ему Величковскому под поселение слободы 
всходство прежней указом ина владение билет дать и здешней межевой Экс-
педиции учинить по Сему Ея Императорского величества указу декабря 12го 
1777 году1   [Пiдпис] 

 
ДАХО. Ф.14. Оп.1. Спр.26. Арк.4.  
 
 
 
 

№ 98 1777 р., березня 24. – Наказ Новоросійської гу-
бернської канцелярії в Межову експедицію про 
відведення секунд-майору у відставці Палалову 
землі під побудову млина на р.Висі 

 
№ 42  Получен того ж мсца числа 30. 
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Указ Ея Императорского Величества Самодержицы Всероссийской из 

Новороссийской губернской канцелярии здешней Межевой Экспедиции. По 
Указу Ея Императорского Величества Новороссийская губернская канцеля-
рия по доношению отставного секунд-майора Палалова которым просит об 
отводе ему к имеющейся в шанце Петроостровском при речке Виси ево мел-
ницы подлежащего числа десятин земли ПРИКАЗАЛИ в здешнюю межевую 
Экспедицию послать указ и велеть буде при мелнице упоминаемого секунд-
майора Палалова порозжая земля есть и чрез отвод оной жителям утеснения 
не последует то подлежащее число десятин с опробации Его превосходител-
ства господина генерал майора и здешнего губернатора и кавалера Матвея 
Васильевича Муромцова от межевать, и навладение дать билет, и здешней 
межевой Экспедиции учинить по сему Ея Императорского Величества Указу 
.марта. 24 д. 1777 году.      Ларион [...] 

       Порутчик [...] 
       Канцелярист [...]  
ДАХО. Ф.14. Оп.1. Спр.29. Арк.5. 
 
 
 

№ 99 1777 р., червня 30. – Білет виданий Межовою 
експедицією Новоросійської губернії поміщиці 
П.Палаловій на право володіння земельною ді-
лянкою у Інгульському повіті Херсонської про-
вінції 

 
Билет. 

№ 260. 6.  Подательнице Сего госпоже маиорше Палаловой Херсон-
ской провинции в Ингулском уезде при речке Боковенке по течению оной 
слевой стороны кзаселению слободы надватцать пять дворов тысеча пет сот 
десетин землею владеть изволяется буде ж найдутся там жители селения и 
зимовники то оным, сколь они землю имеют во владение не препятствовать и 
незанимать понеже оныя остаются государственными поселянами. Мерой же 
ей майорше Палаловой начиная от вышеписанной речки Боковенки втесне 
дороги лежашей в крепость Светыя Елисаветы и влево течением Покровки 
четыре версты триста саженей поворотев влево две версты поворотя влево от 
вышеписанной реке до межи капитанши Черневичевой семь верст и вниз по-
онойже до первопочинного пункта три версты двесети саженей почему ей 
госпоже майорше Палаловой вовладении никакого препятствия нечинить и 
сей билет обевить в Славянскую провинциальную канцелярию дан и к меже-
вой экспедиции в городе Кременчуге июня 30 дня 1777 году 

 
ДАХО. Ф.14. Оп.1. Спр.32. Арк.18.  
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№ 100 1777 р., липня 22. – Наказ Новоросійської гу-

бернської канцелярії в Межову експедицію 
про відведення прапорщику арнаутської ко-
манди Г.Дмітрієву земельної ділянки у коли-
шніх запорозьких дачах 
 

Указ Ея Императорского Величества Самодержицы Всероссийской; из 
Новороссийской губернской канцелярии, по Указу Ея Императорского Ве-
личества Новороссийская губернская Канцелярия по доношению арнаут-
ской команды прапорщика Георгия Дмитриева коим просит об отводе ему к 
заселению выводимыми из повеленных  мест людми слободы в бывшей за-
порожской даче при речки Громоклеи надватцать четыре двора земли и ода-
че на оную плана учинить разсмотрение: Приказали в Межевую Экспеди-
цию послать Указ и велеть просимую помянутым прапорщиком Дмитрие-
вым на дватцать четыре двора под слободу землю буди оная никем не занята 
и жителям каким либо утеснением не будет, с апробации Его превосходи-
телства господина генерал маиора новороссийского губернатора и кавалера 
Матвея Васильевича Муромцова отмежевать и на владение дать билет, и 
межевой экспедиции учинить по сему Ея Императорского Величества указу 
июля 22 дня 1777 году.  

ДАХО. Ф.14. Оп.1. Спр.28. Арк.11. 
 

№ 101 1777 р., серпня 28. – Наказ Новоросійської гу-
бернської канцелярії в Межову експедицію 
про відведення капiтану Болгарського гусар-
ського полку Радівоєвичу землі під заселення 
слободи по р.Добрій 

 
  Указ Ея Императорского Величества Самодержицы Всероссийской 

из Новороссийской губернской канцелярии здешней Межевой Экспедиции 
по Указу Ея Императорского Величества Новороссийская губернская Канце-
лярия по доношению Болгарского гусарского полка капитана Радивоевича1 
коим просит об отводе ему того полку в роте Добрянской при балке Доброй 
по смежности ротной дачи подслободу надватцать четыре двора земли: При-
казали в здешнюю межевую Экспедицию послать Указ и велеть просимую 
помянутым капитаном Радивоевичем землю буде оная порозжая и чрез отвод 
оной утеснения не будет, отвесть и на владение дать билет и здешней Меже-
вой Экспедиции учинить по сему Ея Императорского Величества указу. Ав-
густа .28. д. 1777 году 

 
ДАХО. Ф.14. Оп.1. Спр.26. Арк.8. 
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№ 102 1778 р., березня 30. – Наказ Новоросійської 
губернської канцелярії в Межову експедицію 
про відведення секунд-майору у відставці Ма-
цкову земельної ділянки у колишніх запорозь-
ких дачах, замість непридатної для заселення 

 
Указ Ея Императорского Величества Самодержицы Всероссийской из 

Новороссийской губернской канцелярии здешней Межевой Экспедиции По 
Указу Ея Императорского Величества Новороссийская губернская канцеля-
рия по репорту отставного секунд-майора Мацкова1 присланный по указу от 
канцелярии данное было от оной Экспедиции на отведенную ему и двум сы-
новьям ево прапорщику Ивану и кадету Федору Мацковым в бывших запо-
рожских дачах при реке Корабелной всмежности полковника Зверева под-
слободу землю три билета принуждены оную землю по предложению сей 
канцелярии от [...] ноября 777 году Славенской провинциалной канцелярии и 
Межевой Экспедиции по прописываемым от него Мацкова, неудобна под за-
селение слободы велеть принять в казенное  ведомство, то и оные прислан-
ные на нее три билета отослать при указе вооную межевую экспедицию, ко-
торые при сем прилагаютца Марта 30 дня 1778 году.   Ла-
рион [...] 

       Секретарь [...] 
       Канцелярист      [...] 
 
ДАХО. Ф.14. Оп.1. Спр.32. Арк.14. 
 
 

№ 103 1778 р., квітня 20. – Наказ Новоросійської гу-
бернської канцелярії в Межову експедицію 
про відведення прем’єр-майору Вєлічковсько-
му землі в окрузі шанця Пєчковського 

 
Указ Ея Императорского Величества Самодержицы Всероссийской из 

Новороссийской губернской канцелярии здешней Межевой Экспедиции: по 
Указу Ея Императорского Величества Новороссийская губернская канцеля-
рия подоношению пример-майора Величковского в коем прописываемо что 
имеет он Екатерининского уезду шанца Коропченского в округе у самой ре-
ки Малой вкой потечению налевой стороне по капитанскому чину ранговую 
землю нашесть дворов, а поселил на ней двенатцать людей семей итем тои 
земли мало, напротив же оной по правой стороне реки есть порозжия земля – 
просит той порозжей земли двести десятин – за аплату до востребования ее 
отмежевать, [...] ему маиору Величковскому от обывателей шанца Печков-



108    В. МІЛЬЧЕВ    
ского [...дено] приложеной 26 числа прошлого марта при [потв...] ево Велич-
ковского доношении значитца что в том месте начиная от второй хаты от-
ставного прапорщика Бул[и, а – ?]ты до смежности капитана Карачона по 
межу, тому майору Величковскому хотя и в точию де можна а им она нена-
добна иею непоправятся: то приказали в здешнюю межевую экспедицию по-
слать указ и велеть просимую майором Величковским к ранговой его даче 
двести десятин земли ему Величковскому отмежевать довостребования пла-
тежей с того отмежевания поземельных денег и велеть здешней Межевой 
Экспедиции по сему Ея Императорского Величества Указу апреля 20 дня 
1778 году;     Егор Арапов 

      Секретарь Иван Бродин 
      Подканцелярист [...][...] 
 
ДАХО. Ф.14. Оп.1. Спр.40. Арк.10. 
 
 
 
 
 

№ 104 1778 р., квітня 20. – Наказ Новоросійської гу-
бернської канцелярії в Межову експедицію 
про відведення прем’єр-майору Вєлічковсько-
му землі в окрузі шанця Піщанобродського 

 
Указ Ея Императорского Величества Самодержицы Всероссийской из 

Новороссийской губернской канцелярии Межевой здешней Экспедиции; по 
Указу Ея Императорского Величества Новороссийская губернская канцеля-
рия подоношению пример-майора Величковского коим просит оботводе ему 
Екатерининского уезду в округе шанца Пещанобродского по течению реки 
Чорного Ташлика справой стороны под заселение в числу дватцати пяти 
дворов слободы земли: на посланнуюж в здешнюю межевую экспедицию 
можноль оную землю отвесть справку тамошнюю обявлено что отвод учи-
нить можна, то и приказали во оную Експедицию послать Указ ивелеть про-
симую майором Величковским впомянутом урочище подзаселение слободы 
на дватцать пять дворов землю буде чрез отвод оной не последует казенным 
жителям утеснения отвесть и дать на владение билет обезать ево в повелен-
ный канцелярией срок [по уведною –?]: и Межевой Экспедиции чинить по 
сему Ея Императорского Величества Указу апреля 20 дня 1778 году;  
      Егор Арапов 

Секретарь Иван Бродин 
 
ДАХО. Ф.14. Оп.1. Спр.40. Арк.11. 
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№ 105 1778 р., квітня 20. – Наказ Новоросійської гу-
бернської канцелярії в Межову експедицію 
про відведення прем’єр-майору Вєлічковсько-
му землі в окрузі шанця Добрянського 

 
Указ Ея Императорского Величества самодержицы всероссийской из 

Новороссийской губернской канцелярии здешней Межевой Экспедиции По-
Указу Ея Императорского Величества Новороссийская губернская канцеля-
рия по доношению пример-майора Величковского которым представляет что 
отставной капитан Карачон отведенные ему Екатерининского уезду в округе 
шанца Добрянского землю при вершине балки Добрянки понеспособности 
оной ему к заселение утчинил безвсякой заплаты ему Величковскому вчем 
иданное оттого капитана писмо приложил а вооном написано [...] [...] де он 
вотводе насорок восемь дворов в округе роты Добрянской при реке Добрян-
ке в смежности с дачами секунд майора Одобаша жена сево Величковского 
которой он по неспособности заселить неможет, то и [...] [...] ему Величков-
скому доброволно вовладение безувсякой заплаты и о получении ему извесно 
Экспедиции на оную землю билета и плана вернуть ПРИКАЗАЛИ как оная 
земля капитаном Карачоном еще незаселена и навладение билета он не имеет 
ахотя оботводе оной ему и послан в оную Экспедицию Указ но он признав 
себя заселить не в состоянию то в Межевую Экспедицию послать указ пове-
леть просимую землю отвесть майору Величковскому и дать на владение ему 
билет обязав ево заселить в указанной срок и повелеть здешней Межевой 
Экспедиции исполнить по сему Ея Императорского Величества Указу апреля 
.20. 1778 году  Егор Арапов 

      Секретарь Иван Бродин 
      Канцелярист [...][...] 
 
ДАХО. Ф.14. Оп.1. Спр.40. Арк.12. 
 

№ 106 1778 р., травня 31. – Наказ Новоросійської гу-
бернської канцелярії в Межову експедицію 
про повернення до казеного відомства з воло-
діння поміщиці П.Палалової, ділянки на 
р.Боковенці, яка виявилась непридатною для 
заселення 

 
Указ Ея Императорского Величества самодержицы всероссийской из 

Новороссийской губернской канцелярии здешней Межевой Экспедиции, по 
Указу Ея Императорского Величества Новороссийская губернская канцеля-
рия подоношении отставного секунд майора Палалова жены Парасковьи Па-
лаловой при котором прилагает билет данной ей наотведенную здешней Ме-
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жевой Экспедицией в прошлом 777 году Херсонской провинции в Ингуль-
ском уезде при речке Боковенки по течению оной слевой стороны к заселе-
нию слободы надватцать пять дворов тысячу пять сот десятин землю ока-
завшуюся к заселению слободы неспособную, просим принять оную по 
прежнему в казенное ведомство ПРИКАЗАЛИ в здешнюю Межевую Экспе-
дицию послать Указ и примя же помянутой билет велеть, на оную землю по 
прежнему в казенное ведомство причислить, а издачи Палаловой исключить; 
и здешней  Межевой Экспедиции учинить по сему Ея Императорского Вели-
чества Указу майя .31. дня 1778 году.     

 
Егор Арапов 
     Секретарь Иван Бродин 
     Канцелярист [...] 
 
ДАХО. Ф.14. Оп.1. Спр.32. Арк.17. 
 
 
 

№ 107 1778 р., липня 27. – Наказ Новоросійської гу-
бернської канцелярії в Межову експедицію 
про відведення поміщиці Гіржевій землі під 
пасіку у окрузі шанця Семлецького 

 
 
 
№ 278    Получен того ж дня. 
  
Указ Ея Императорского Величества Самодержицы Всероссийской из 

Новороссийской губернской канцелярии здешней Межевой Экспедиции По-
Указу Ея Императорского Величества Новороссийская губернская канцеля-
рия по доношению вдовствующей майорши Гиржевой1 коим представляет 
что майор и земской комисар Величковский кней сего Течения .4. числа в 
округе шанца Семлецкого [...] [...] чтоб состоящую ее пасеку которую она 
содержит в боераке [назва нерозбірливо] попришедшему из канцелярии сей 
прошлого 773 году июня 16 дня к бывшему тогда земским комисаром секунд 
майора Грачева указу она Гиржева снесла [...] оную пасеку в том боераке со-
держит с давнего времени и завед подтою пашню лежат сохранила от разо-
рения и немалое число плодовитых дерев засадили своим старанием, и пото-
му просит приказать там находящемуся межовщику и прапорщику Страти-
мировичу подсодержание оной пасеки во вечное владение отмежевать в том 
боераке на пол двора земли ПРИКАЗАЛИ в здешнюю Межевую Экспедицию 
послать Указ и велеть посколку оная майорша Гиржева содержит упоминае-
мую пасеку с которого времени и на каком основании справитца, и можно ли 
оную щитая на полдвора земли отдать просительнице репортовать в канце-
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лярию, и здешней Межевой Экспедиции учинить посему Ея Императорского 
Величества Указу июля 27 дня 1778 году.  

       Владимер [...] 
       Секретар [...] 
       Канцелярист [...] 
 
ДАХО. Ф.14. Оп.1. Спр.32. Арк.23. 
 
 
 
 
 

№ 108 1778 р., вересня 15. – Наказ Новоросійської 
губернської канцелярії в Межову експедицію 
про відведення у власність капітана у відставці 
Донє, байрака в окрузі шанця Федварського 

 
№ 374 
  
Указ Ея Императорского Величества самодержицы всероссийской из 

Новороссийской губернской канцелярии здешней Межевой Экспедиции от 
25го минувшаго июня подоношению отставного капитана Дони1 об отводе 
ему вокруге шанца Федварского вбоераке называемом Глубоком и Долгом 
близ слободы отставного капитана Антонова иево Дони ранговой дачи кото-
рой он издавна оберегал и развел до пяти сот разных родючих дерев подраз-
вод саду и винограда посланным в Елисаветградскую провинциальную кан-
целярию велено чрез земского комисара освидетельствовать точноли тот 
просимый капитаном Донею боерак ево трудами исобственным коштом при-
веден в состояние, сколко какого дерева насажено, коликое число под оными 
земли, инесостоит ли вротной даче, даиежелибы то место и было кому отве-
дено, то непоследуетли жителям какого притеснения и неудоволствия репор-
товать; вследствии чего оная Елисаветградская провинциальная канцелярия 
присланным репортом преставила, что просимое отставным капитаном До-
нею подразвод саду и винограду место, чрез земского комисара капитана 
Александрова свидетельствовано и явилось, что оной буерак ему Алексан-
дрову побитности еще фортмейстером известен, и приведен был воопусто-
шение, почему им Александровым в прошлый: 772 году поручен ему Доне 
взбережение дабы более никто оного опустошить не мог, нынеж тот боерак 
приведен всостояние и насажено разного родючего дерева донемалого числа, 
даиотселения состоит верст в десяти, и никакого утеснения тамошней округе 
быть не может, которая и хлебопашества там не производит своего, подкото-
рым буераком поразмере межевщиком Самбуловым // надено земли сто семь 
десятин, для того ПоУказу Ея Императорского Величества Новороссийская 
губернская канцелярия Приказали: в Елисаветградскую провинциальную 
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канцелярию и в здешнюю Межевую Экспедицию послать Указы и велеть, 
помянутой боерак впредь доразсмотрения оставить занятым Донею; и здеш-
ней Межевой Экспедиции учинить по сему Ея Императорского Величества 
Указу сентября :15: дня 1778 :году:  

 
  Владимер [...ецкий] 

 
ДАХО. Ф.14. Оп.1. Спр.36. Арк.4-4 зв.  
  
 
 

№ 109 1778 р., жовтня 4. – Наказ Новоросійської гу-
бернської канцелярії в Межову експедицію 
про відведення підпоручнику у відставці Гір-
жеву землі під сплату, в окрузі шанця Семле-
цького 

 
Указ Ея Императорского Величества Самодержицы Всероссийской из 

Новороссийской губернской канцелярии здешней межевой Экспедиции По-
Указу Ея Императорского Величества Новороссийская губернская канцеля-
рия подоношению отставного подпорутчика Гиржева, которым просит обот-
воде ему в округе шанца Семлецкого на вершине речки Торговице, всмеж-
ность секунд-майора Гиржева, подзаплату надвадцать один двор земли, и что 
за отводом оной жителям шанца Семлецкого утеснения не будет представил 
данную ему от общества подписку  

 
ПРИКАЗАЛИ в здешнюю Межевую Экспедицию послать Указ и ве-

леть, буде просимая помянутым подпорутчиком Гиржевым земля порозжая, 
да и жителям действительно чрез отвод утеснения не будет, то ему Гиржеву 
подзаплату сдачи билета поземелных денег навременное содержание отвесть 
и репортовать сей канцелярии, и здешней межевой Экспедиции учинить по 
сему Ея Императорского Величества Указу октября .4. дня 1778 году.  

 
      Владимер [...тинец...] 
      Секретар Иван Бродин 
      Канцелярист [...] 
 
ДАХО. Ф.14. Оп.1. Спр.32. Арк.25. 
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№ 110 1778 р., жовтня 6. – Наказ Новоросійської гу-
бернської канцелярії в Межову експедицію 
про відведення капітану Донє землі під засе-
лення слободи на р.Інгул 

 
Указ Ея Императорского Величества самодержицы всероссийской из 

Новороссийской губернской канцелярии здешней Межевой Экспедиции По 
Указу Ея Императорского Величества Новороссийская губернская канцеля-
рия по доношению капитана Доню которым представляет что в минувшем де 
мсце поданым в сию канцелярию доношении просил дозволения опострое-
нии плотинной мельницы сотводом под оную на четыре двора земли Херсо-
нской провинции Ингульского уезда наречке Ингуле против устья впадаю-
щей вооной Ингул балки Шатраниной новтом дозволении ему Доне от здеш-
ней Межевой Экспидиции отказано, а обявлено, что когда заспособное то 
место себя признает взялбы подпоселение слободы, для которой и отвод 
учинить можно, а как оное по осмотру его к заселению слободы оказалось 
удобным, то и просит об отводе ему в прописанном урочище потечению реки 
Ингула с левой стороны от отведенного капитану Селевину места в низ по-
ингулу подпоселение слободы на пятьдесят дворов земли иодаче на владение 
билета разсмотрению,  

ПРИКАЗАЛИ, в здешнюю Межевую Экспедицию послать указ и ве-
леть просимую капитаном Доней под поселение на петь десят дворов слобо-
ды землю отвесть и дав на владение оной билет обезать ево взаселение 
науказной срок подпискою, и здешней  Межевой Экспедиции учинить по се-
му Ея Императорского Величества Указу, октября 6 дня 1778 году.  
    Владимер [...тинецкий] 

 
ДАХО. Ф.14. Оп.1. Спр.36. Арк.3.  
 
 

№ 111 1779 р., квітня 11. – Наказ Новоросійської гу-
бернської канцелярії в Межову експедицію з 
приводу побудови капітаном Донє водяного 
млина на чужій землі 

 
№ 299    Получен 18 апреля 1779 году. 
  
Указ Ея Императорского Величества самодержицы всероссийской из 

Новороссийской губернской канцелярии здешней Межевой Экспедиции: по-
указу Ея Императорского Величества Новороссийская губернская канцеля-
рия, по рапорту оной Экспедиции, которым представляет что прошлого 777 
году, июля .4. попрозбе капитана Дони, оной Экспедиции землемеру капита-
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ну Федорову велено было плотинную его Дони мелницу состоящую Елиса-
ветградского уезда на вершине реки Сиверинки ничей дачи им Донею точно 
построена, освидетельствовать и рапортовать, на что он Федоров донес что 
того капитана Дони мелницею занято несколко земли господина подполков-
ника Тотовича, и то одною плотиною и частью плотины и как ничьей де [...] 
под тою быть не может, то подту мелницу отвести ему Дони сдачи тотовиче-
ской земли помежевой инструкции полдесятины: акак и таковое малое число 
без препятственному владению а особливо что сей отвод поступил ему Доне 
неспорозжей земли, аздачи подполковника Тотовича, план дать не можно: то 
для снабдения ево другим планом для безпрепятственного тою отведенною 
землею владения, документом предаю на разсмотрение сей канцелярии При-
казали воную Экспедицию послать Указ и велеть почьему повелению тот // 
отвод из помещичьей дачи ивобиду подполковника Тотовича учинен репор-
товать всию канцелярию и здешней Межевой Экспедиции исполнить по сему 
Ея Императорского Величества Указу апреля 11 дня 1779 году.  

 
 Егор Арапов 

  
ДАХО. Ф.14. Оп.1. Спр.36. Арк. 5-5 зв. 
 
 
 
 

№ 112 1779 р. – Донесення капітана Донє в Межову 
експедицію Новоросійської губернії з прохан-
ням про відвод землі для побудованого водя-
ного млина 

 
 
 
 

Новороссийской губернии в межевую экспедицию 
      Капитана Доне 

 
Доношение. 

В силе Указа Новороссийской губернской канцелярии Елисаветград-
ского уезда округи Федварской порутчиком и межевщиком Сумароковым 
.1767. году подслободу мне насорок восемь дворов в бытности за отлучкою 
по тогдашней моей воинской службе земля отведенная. Прошлого 1773 году 
поприбытии моем споходу вдом вознамерился я на оной мне отведенной 
земле и наречке Северине построить плотинную мельницу, коя по правой 
стороне течения реки ипостроена. Нопонезнанию хотя мною и спрашивано 
от моих людей моей межи ошибочно часть плотины и плетня построена 
наозначенной вуковарской даче коя тогда ниководе небыла, состояла в пусте, 
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после того 1775 году узнал я что показана сия мелница ненавсей моей но 
часть ина казенной земле состоит, принужден Новороссийскую губернскую 
канцелярию об отводе кругом реченной мелничной плетни в силе межевой 
инструкции полдесятины земли доношением просыть, почему указом меже-
вой экспедиции, от оныя ордером землемеру капитану Федорову отвесть по-
велено, но оной Федоров того 1775 году не зная коих ради притчин отводу 
неделал, ав 1777 году повторому уже ордеру ж посланному к нему из меже-
вой экспедиции июля .4. дня по № 240 отвел и план оной при рапорте ж сво-
ем того ж году октября .4. дня в межевую экспедицию отправил, ни неже 
приформалном обмежевании моих земель гдном подполковником Тотовичем 
по обстоятелству что ему прошлого 1778 году ноября 21 дня по смежности 
оной моей мелницы // земля под слободу ограничена выговорыл притом что 
ту землю полдесятины из его дачи им Федоровым якобы самоволно анеспо-
деления мне отведено формално отмежевать прапорщика и межевщика Сам-
булова недопущено. 

Того ради межевую экспедицию представляя покорно прошу как оная 
мелница мною неумышлено а ошибкою по незнанию своей грани на отве-
денной земле построена и гораздо прежде дачи ему Тотовичу подслободу 
смежную смоего мелницую землею [а..ер..] того что по силе Межевой Ин-
струкции прошлого 1777 году октября 7 дня кругом оной мелницы полдеся-
тины земли отведено и супротив ево гдна подполковника Тотовича двора и 
деревни помянутой моей мелницы повелеть прапорщику и межевщику Сам-
булову ту кругом моей мелницы полдесятины земли формално мне отмеже-
вать и на оную откуда следует документы дать. 

      
Капитан Михайла Доне.  

 
ДАХО. Ф.14. Оп.1. Спр.36. Арк. 11-11 зв. 
 

№ 113 1780 р. липень. – Донесення поручника Донє у 
Новоросійську губернську канцелярію з про-
ханням про відведення йому землі по 
р.Гнилому Єланцю замість ділянки непридат-
ної для заселення 

 
В Новороссийскую губернскую канцелярию и межевую экспедицию от по-
рутчика Дони 

     Доношение. 
Взятая мною Ингулского уезда приречке Боковой по течению с пра-

вой стороны по смежности войсковой слободы Гуровки на пять десят дворов 
земля по осмотру моему оказалась каменистой к заселению неспособною в 
таком случае оной канцелярии покорно прошу по тому обстоятельству ту 
землю принять по прежнему в казенное ведомство и данной на оную землю 
билет при сем представляю а на место оной отвесть мне в новопавловском 
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уезде при речке Гнилом Еланце по течинию с правой стороны напротив дачи 
прапорщика Юраша толикое ж число десятин, и о том учинить милостивое 
разсмотрение. 

      Порутчик Георгей Донев. 
Дони 
Чи. . . дня июля .1780. году 
 
 ДАХО. Ф.14. Оп.1. Спр.201. Арк. 5. 
 

№ 114 1781 р., січень 9. – Донесення підполковника 
Болгарського гусарського полку П.Стойкова 
генерал-губернатору Новоросійської губернії 
М.Д.Язикову з проханням про додаткове від-
ведення землі, під заселення слободи, в окрузі 
шанця Сентовського 

 
 
Высокородному и превосходительному господину генерал-майору но-

вороссийской губернии губернатору Днепровского Пикинерного пикинерного 
полку шефу икавалеру. Николаю Даниловичу Языкову1 . 

Болгарского гусарского полку подполковника Стойкова. 
 

Доношение. 
Указом Ея Императорского величества из новороссийской губернской 

канцелярии Межевой Экспедицией прошлого 1778 году октября в 6 день по № 
8132 между протчим велено подоношению моему от веденную мне вокруге 
Венгерского гусарского полку II-й роты шанца Сентошского – начетырнатцать 
ранговой начетверть заподанным из оной межевой Экспедиции 1776 году но-
ября 16го билету на тритцать с теми всего напитидесяти пети дваров землю 
отмежевать и сочиня оные планы копией представить прирепорте вооную 
Канцелярию всиле которого указа. Токмо полагаетца для двора попадано мне 
апоследние остаютца [...] содержании: как жо я для населении почислу петиде-
сяти пети дворов собственным содержу коштом и немалым трудом из загра-
ничного места поселенных [...] который [...] для двора поселил в надежде той 
что [...] земли напятьдесят петь дворов буде остаютца за мною. По чему [...] от 
7 числа июля прошлого 1778 году новороссийской губернии межевой экспе-
диции // подношением просил оутверждении мне в силу прописанного указа 
скоторого точную копию коего на расмотрение представляю назначенный мне 
к дватцать дворов еще на тритцать три двора земли, и поныне [...] ничего не 
получил: ради того вашего превосходительства прошу оботмежевании мне по-
ложенной к дватцати двум дворам в добавок на тритцать три двора дачу пред-
протчими после меня разными чинами полученными и в той округе земли во-
обиде неостанетца кому следует покорнейше не оставить. 
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Подполковник Петр Стойков. 

Генваря – 9 дня 
1781 года.  
 
ДАХО. Ф.14. Оп.1. Спр.5. Арк. 12-12 зв. 
 
 
 
 

№ 115 1781 р., червня 4. – Наказ Новоросійської гу-
бернської канцелярії в Межову експедицію 
про відмежування секунд-майору Войкову зе-
млі в окрузі Липнязькому 

 
 
 
№ 5081   Получен июля 6 д. 1781 году. 
  
Указ Ея Императорского Величества Самодержицы Всероссийской из 

Новороссийской губернской канцелярии здешней Межевой Экспедиции, 
ПоУказу Ея Императорского Величества, Новороссийская губернская канце-
лярия, по доношению секунд-майора Войкова1 коим просит оботмежевания 
назначенной ему в прошлом 777 году Олвиополского уезда в округе Липня-
жском ранговой на шесть дворов2 , дапод хутор на четыре двора земли, нако-
торую из межевой Экспедиции и билет ему дан учинить разсмотрение. А по 
справке оказалось прописаная ранговая и хуторная земля поведомости чис-
лится за майором Войковым с 12 октября прошлого 777 году, для тога 
ПРИКАЗАЛИ в здешнюю межевую экспедицию послать Указ ивелеть выше-
писанную счисляющуюся округе Липняжской за майором Войковым землю 
всходство плана иданного ему Войкову наоную билета приказать межевщику 
в нынешнее лето порядочным образом отмежевать очем пополажению той 
Земли и олвиополской воеводской канцелярии предложить Указом.  

 
Июня 4 1781 года. 

Указ № 3220    [Підпис] 
      Секретарь Иван Бродин 
     Канцелярист [...] 
 
ДАХО. Ф.14. Оп.1. Спр. 105. Арк. 12. 
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№ 116 1781 р., серпня 1. – Рапорт прапорщика та 

межовика Гулевича з шанця Добрянського у 
Межову експедицію Новоросійської губерн-
ської канцелярії, з повідомленням про обсяги 
межування у липні 1781 року 

 
Новороссийской губернской канцелярии в Межевую Экспедицию. 
    Прапорщика и межевщика Гулевича. 
 

Репорт. 
 

Сего 1781го году июля 1го августа мца по 1е состоящих в олвиопол-
ском уезде вразных местах межою пройдено некоторое число земли, именно 
полевой работы небыло – наобороте сего [...] ведать представляю 

     
Прапорщик и межевщик Яков Гулевич 
Августа 1го дня  
в Добрянке //  
 
 
 

 Ден Звание округ и чии 
именно земли 

Межою пройдено   В тех да-
чах  

земли 
   Спициалною  ме-

жею 
Магистрали по рекам  Итого 

 
 

   Д С Д С Д С Д 
 1 В селении [По..ом] отде-

лена земля от майора 
Тим...] и порутчика [Ем...] 

плуговою межею 

25 290   25 290 2760 

 2 В округе селения Овли-
товского по реке Синюхе 
перпедикуляром пройдено 

21 320 22 77 43 364  

 3 Вселении Пещаноб-
родском от стороны 
кн. Любомирского1, 
капи тана Карачуна 
отделил военным. 
земли плугом межею 

16 438   16 438  

 4 Вселении князя Любо-
мирского по реке 
Чорном Ташлыке 
пройдено 

  7 84 7 84  

 5 Вселении Лисогорском 
отведена церковникам 
земля и от майора 
отставнова Величков-
ского земля плугом 

8 340   8 340 840 

 6 селении Лисогорском 
отвод учинен военным 
нижним чинам 

13 160   13 160 2204 

 7 В селении Синюхино 
бродском отвод учинен 
воинским чинам и цер-
ковнослужителям от 
земель Сербского 

16 295   16 295 2334 

 8 том же селении по реке   11 120 11 120  
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межею пройдено 

 9 В селении Олшанском 
отделена церкви от жите-
лей земля и от капитана 
[...] межею пройдена 

8 90   8 90 120 

 10 В том же селении 
пройдено межею по 
реке Синюхе 

  13 348 13 348  

 11 В селении Добрянском 
отвод учинен воинским 
нижним чинам и церков-
никам 

16 341   16 341 4671 

 12 В том же селении прове-
дена межа по реке Синю-
хе 

  13 194 13 194  

 13 В том же селении отвод 
земли учинен майору 
Величковскому 

31 10   31 10 6000 

  А всего июля с 1го авгу-
ста по 1е число межею 
пройдено 

48 194 64 298 215 487 16939 

 Июля 
день 

Работы полевой не было        

 5 Для ветренного дня        
 7 Овлитской за неимением 

рабочих людей 
       

 10 проезд имел от жителей в 
Пещанобродское селение 

       

 11 за дождевым временем        
 15 Чрез проезд в слободу 

Любомирского и неиме-
ние в оной рабочих людей 

       

 18 Для ветреного дня        
 20 Проезд имел в селение 

Синюхинобродское 
       

 21 Ожидал преемщика от 
Булгарского гусарского 
полку для принятия воен-
ной земли 

       

 23 Дня ветренного        
 28 Ожидал преемщика в 

селении Добрянском для 
принятия военной земли 

       

  А с 1го августа числа буду 
находиться в Булгарского 
полку селениях 

       

 
 
Прапорщик и межевщик Яков Гулевич 
 
ДАХО. Ф.14. Оп.1. Спр. 88. Арк. 14-15. 
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№ 117 1781 р., серпня 27. – Квітанція, видана полко-

вником Болгарського гусарського полку фон 
Шицем прапорщику та межовику Гулевичу, з 
підтвердженням, проведеного ним, відмежу-
вання земель нижнім чинам полку 

 
Квитанция. 

 
ПоУказу Ея Императорского величества дана сия гпдну прапорщику 

и межевщику Гулевичю в том что им Гулевичем на основании поапробован-
ному Ея Императорским величеством штату для воинских нижних чинов 
Булгарского гусарского полку в околичности где оного квартируют эскадро-
ны – селениях то есть в Добрянском, Синюхинобродском, Липняжском, 
Тишковском и Терновском также и Лисогорском шанцах положенную в са-
мих выгоднейших местах землю. В полном числе десятин отмежевал, вчем 
приложил полковую печать и подпись. 

Штаб-квартира шанец Добрянский, август .27. д. 1781 году. 
 
 Полковник Антон фон Шиц. 
       М/П  
 
ДАХО. Ф.14. Оп.1. Спр. 88. Арк. 16. 
 

№ 118 1781 р., вересня 1. – Рапорт прапорщика та 
межовика Гулевича з шанця Добрянського у 
Межову експедицію Новоросійської губернсь-
кої канцелярії, з повідомленням про межуван-
ня земель військовим чинам Болгарського гу-
сарського полку у серпні 1781 року 

 
Получено сентября . . 1781 года 

 
Новороссийской губернской канцелярии в Межевую Экспедицию 

    прапорщика и межевщика Гулевича 
 

Рапорт. 
Прошедшего августа с 1го сентября по 1е число сего 1781 году коли-

кое число состоящем в олвиополском уезде войнской, нижних чинов поселян 
и помещичьих земель межою пройдено сколко каждом порозь значит наобо-
роте сего, так же и Булгарского гусарского полку воинским нижним чинам 
вотех квартирующих селениях подискадроны землю отмежевал. Данною мне 
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отоного полку квитанцию присем прилагаю. Прапорщик и межевщик Яков 
Гулевич. 

 
Ч. .1. сентября 1781 году. //  
 

С которого по  
которое число 

Число 
дач 

Звание округ и чии 
именно земли 

Межою пройдено В тех дачах по меже  
исчислилось десятин 

   Спициалною  
межею 

Магистрали 
по рекам 

 Итого  

   Д С Д С Д С Д 
 1 в селениих Липи-

жиной откоторой 
владении Сербского 
плуговано межею 

8 420   8 420  

 2 отвод учинен воин-
ским нижним чинам 
в селении Липня-
жий 

18 360   18 360 1566 

 3 вселении Ташлыт-
ском отвод учинен 
во инским нижним 
чинам и церковни-
кам 

24 59   24 59 1686 

С августа 4 Обойдена межею 
дача майора Дилеч-
кула в Тишковке 

14 311   14 311 1440 

1 го 5 Поправой черте от 
стороны майора 
Пипорицы пройдено 
плугом 

1 490   1 490  

сентября 6 В селении Тернов-
ском пройдено по 
реке Синюхе и Тер-
новке межею 

  44 114 44 114  

по 1е 7 В селении Тернов-
ском отвод учинен 
воинским нижним 
чинам 

6 170   6 170 1566 

число 8 В селении Тернов-
ском отвод учинен 
полковнику фон 
Шицу под слободу 
на 48 дворов земли 

8 428   8 428 1440 

 9 В том же селении 
отделена майора 
Младоновича от во-
инской земли 

8 482   8 482 1440 

 10 В селении Добрян-
ском от стороны во-
инской отделена 
подпорутчика Воро-
бева земля 

4 28   4 28 1560 

  И того вместе мце 
пройдено межею 

102 248   146 360 0638 

  полевой работы не 
было 

       

5  Проезд имел и лю-
дей майора Велич-
ковского в Липняжу 

       

7  Проезд имел в се-
ление Ташлыдское 

       

8  Для Воскресного и 
за невысылкою ра-
бочих людей работы 
небыло 

       

14  за дощевым време-
нем 

       

15  Для празника 
Успения Пресвятой 
Богородицы работы 
не было 

       

29  Проезд имел из се-
ления Добрянского 
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в селение Семлец-
кое для межевания 
военнослужащим 
земли 

С 30 до 
1сентября 

 Ожидал приемщи-
ка от Сербского 
полку в прописан-
ном Сербском полку 
размежеванием 
двух эскадронов 

       

  [...] находится и 
молдавского гусар-
ского полку для от-
ведения воинским 
же земли в селении 
плетенноташлыц-
ком и черноташ-
лыцком  

       

Прапорщик и межевщик Яков Гулевич. 
 
ДАХО. Ф.14. Оп.1. Спр. 88. Арк. 24-25. 
 
 
 
 

№ 119 1781 р., жовтня 11. – Наказ Новоросійської гу-
бернської канцелярії в Межову експедицію 
про відведення землі під церков у слободі по-
міщиці Радойчиної 

 
   Получен октября 19 дня 1781 года. 
  
Указ Ея Императорского Величества Самодержицы Всероссийской из 

Новороссийской губернской канцелярии здешней Межевой Экспедиции, по 
Указу Ея Императорского Величества Новороссийская губернская канцеля-
рия, по доношению вдовствующей капитанши Радойчиной1 , коим просит об 
отводе с отведенной ей Крюковского уезда в округе Цыбулевской2 привер-
шине речки Сухого Тясмина слободской дачи под церковь, для священно и 
церковнослужителей подлежащего количества десятин земли учинить раз-
смотрение, Приказали в здешнюю Межевую Экспедицию послать Указ и ве-
леть из вышеписанной капитанши Радойчиной слободской дачи под церковь 
и для священно и церковнослужителей подлежащее число десятин земли от-
межевать, и по отмежевании сочиня той земле план представить для подпис-
ки присудствующими в сию Канцелярию прирапорте октября .11. д. 1781 го-
ду.       [Підпис] 
 Указ № 1269   [Підпис] 

    Канцелярист Семен [...] 
 
ДАХО. Ф.14. Оп.1. Спр. 93. Арк. 2. 
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№ 120 1782 р., лютого 21. – Пропозиція губернатора 
Новоросійської губернії М.Д. Язикова Межо-
вій експедиції у справі вахмістра Апостолова 

 
      Предложение. 
№ 248. Межевой Экспедиции. 
Препровождая при сем присланные ко мне от гна генерал порутчика 

и кавалера Текели1 доношение поданное далмацкого гусарского полку от 
вахмистра Апостолова2 о завладеной якобы вокруге новомиргородском май-
ором Лутковским от веденной матери ево Ранговой земли3 . Для чего пред-
лагаю Межевой Экспедиции по том выправится и вообстоятельствах мне ре-
портовать. 

      Губернатор Н.Языков. 
Февраля .21. д. 1782 года 
 
ДАХО. Ф.14. Оп.1. Спр. 139. Арк. 2. 
 
 
 
 
 
 

№ 121 1782 р., лютий. – Витяг з копії відомості Єлі-
саветградської провінціальної канцелярії про 
продаж-купівлю поміщиками провінції земель 

 
 
Копия.   Ведомость учиненная в Елисаветградской канце-

лярии из имеющихся в оной крепостым книг, кто и кому именно, котораго 
году, месяца и числа отведенные в здешней провинции ранговые и протчие 
дачи продал или заложил значит под сим февраля . . дня 1782го года. 

 
 
 
 

№ Мца 
числа 

Года На сколко 
дворов 

Коликое число 
десятин земли 

      
25 

июля 
 

1 

1776 
Капитан Михайла Драгитев1 про-
дал полковому квартермистру Гри-
горию Вуичу отведенную ему Крю-
ковского уезда в округе Сомбор-
ской приурочище балки и речки 

 
24 

 
720 // 
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Лозоватка на дватцать четыре дво-
ра землю.  

   
32 

ноября К Капитан Георгий Карачон продал 
вдовствующей капитанши Анне 
Карачонови дочери Софии Алексе-
евой отведенную ему в урочище 
Лозоватой балки под слободу на 
дватцать четыре двора землю 

 
24 

 
624 // 

      
51 

июля 
 

24 

1778 
Венгерского гусарского полку 
вдовствующая порутчица Марфа 
Николаева дочь Саричева продала 
тогож // полку секунд-майору 
Мишковскому отведенную умер-
шему ж в округе вуковарской при 
урочище реки Крутоярки потече-
нию слевой стороны ранговую на 
четыре двора сто четыре десятины 
землю 

 
4 

 
104 // 

      
52 

 Венгерского гусарского полку от-
ставной прапорщик Димитрий Ан-
гелов продал того ж полку секунд 
маиору Михайлу Мишковскому2 
отведенную ему в округе Вуковар-
ской приурочище реки Крутоярки 
ранговую на два двора дачу петь 
десят десятин землю 

 
2 

 
50 // 

     
58 

 
ноября 26 

Сербского гусарского полку от-
ставной поручик Марко Волох 
продал Болгарского гусарского 
полку капитану Спилеву отведен-
ную ему в округе Архангельской 
при урочище реки Кагорлика поте-
чению оной ранговую на четыре 
двора за исключением под [ов...] 
девяносто две десятины землю  

 
4 

 
92 

       
59 

 Сербского гусарского полку от-
ставной подпорутчик Степан Равич 
продал Болгарского гусарского 
полку отставному подпорутчику 
Ивану Онилову отведеную ему 
бывшаго чорного гусарского полку 
в округе Архангельской при уро-
чище реки Кагарлика потечению 
оной ранговую на четыре двора за 
исключением под выгон девяносто 
две десятины землю 

 
4 

 
92 // 

       
63 

марта 
 

20 

1779. 
Далмацкого гусарского полку кадет 
Сергей Станишин3 продал отстав-
ному прапорщику Сакаре состоя 
щую Елисаветградского уезда в 
округе Плетенно ташлыцкой при 
урочище в вершине Сотничей бал-
ки на дватцать четыре двора землю 
720 десятин. 

 
24 

 
720 

     
70 

октября 10 Проживающий в округе Сентов-
ской шляхтич Яков Заячковский 
продал болгарского гусарского 
полка пример майора Аврамова 
жене Евдокии Авраамовой дочери 
собственную свою отведенную ему 
в округе Сентовской на четыре 
двора под хутор сто четыре десяти-
ны землю. 

 
4 

 
104 // 

      ноября 15 Отставной майор Сава Станоев4   
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71 продал далмацкого гусарского пол-

ку князю [...ратиновичу] ранговые 
доставшуюсь ему Станоеву по куп-
ле от порутчика Панкратьева наче-
тыре и его Станоева по капитан-
скому чину на 6 дворов // состояв-
шие Крюковского уезда в округе 
Бечка при урочище Малого Ингула 
и речки Корытовки и Средней Бе-
резовки. 

10 260 // 

       
73 

мая 
 

7 

Отставной в должности ротмистра 
Иван Иванченко продал пример 
майору Величковскому из числа 
отведенной ему Иванченку в 764 
году Ольвиопольского уезда в 
округе Терновской ранговой земли 
восемнадцать десятин с заведен-
ным на оном садом и боераком коя 
ныне за прапорщиком Петровским 

 
– 

 
18 

 
 
 
Подлинную подписали: 
 
    Секунд майор Николай Черниковский. 
    Капитан Василий Вышняков. 
    Секретарь Федор Попов. 
 

Свидетельствовал  Секретарь Иван [...ский] 
Канцелярист Василий Яковлев. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
ДАХО. Ф.14. Оп.1. Спр. 110. Арк. 6, 7, 9-9 зв., 10 зв., 11., 12-12 зв. 
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№ 122 1782 р., квітня 18. – Витяг з відомості Ольві-

опольського повіту, складеної межовиком 
Гулевичем, про кількість землі, осель та чо-
ловічого населення у селищах Болгарського 
гусарського полку 

 
Звание селения Им деся-

тин зем-
ли 

на сколко  
дворов по-
ложено  

Посколку 
десятин под 
единым 
двором 

Во оней сколико 
поселенных дво-
ров  

В них сколико 
мужесково полу 
душ 

Олвитостом 5400 200       30 58 124 
Синюхобродском 5400 200 30 96 235 
Лисогорском   5400 200       30 125 314 
Любомирском    30000     1000 30 60  
Ольшанском      5400    200       30 198    445 
Добрянском   5400    200    30 189          485 
Терновском   5400    200    30 90     217 
Тишковском  5400 200 30 92    218 
Липняжском 5400    200    30 126    344 

 
ДАХО. Ф.14. Оп.1. Спр. 88. Арк. 50. 
 
 
 
 

№ 123 1782 р., травня 20. – Донесення підпоручника 
у відставці І.Сакіна губернатору Новоросійсь-
кої губернії М.Д. Язикову, з проханням про ві-
дведення йому землі в окрузі шанця Чонград-
ського 

 
Высокородному и превосходителному гпдну генерал майору Новороссий-
ской губернии губернатору и Днепровского пикинерного полку шефу и кава-
леру Николаю Даниловичу Языкову. 

Отжительствующего в шанце Чонграде отставного подпорутчика Иг-
ната Сакина1 . 

 
Покорное доношение. 

Прошлого 1776 году в сентябре мсце поданным в Новороссийскую 
губернскую канцелярию доношением просил оботводе мне против других 
афицеров прапорщичью ранговую дачу вокруге Чонградском на балке Пуга-
чевой и повоспоследовавшей отоной губернии надоношение мое резолюции 
данным того .776. году сентября в .6. число изо Межевой Экспедиции гдину 
капитану Радуловичу ордером велено когда он вступит для размежевания 
Чонградской округи между слободами дач майора Кахова и умершей майор-
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ши Ангеловой, то чтобы мне вто время просимую мною ранговую дачу на 
балке Пугачевой отмежевал, ион капитан Радулович показанным майору Ка-
хову // и умершей майорши Ангеловой между слободами дачи размежевал, 
амне занаступившим зимним временем, и как я в то время находился в служ-
бе в Македонском гусарском полку в походе неуспел и в прошлом .778. году 
в апреле мсце поданесенной отменя вашему превосходительству прозьбе о 
показанной дачи почему и кооному капитану Радуловичу из Межевой Экспе-
диции ордером предписано было оприсылке рапорта сочиненным где им мне 
показана дача почему он Радулович присланным того ж апреля .23. числа ра-
портовал что поротному преоном плану вкарандаше вчисле дач положена и 
моя дача набалке Пугачевой вдачи майорши Ангеловой вверх течиею триста 
саженей аповоротя вправо семьсот тритцать саженей иданным, втом 778 го-
ду из Межевой Экспедиции в Чонградское смотрительское правление орде-
ром велено, онепрепятзствии мне вовладении той дачи впредь добудущей 
той округе утверждения, апрошлого .1781. году в июле мсце попрошению 
моему данным опять землемеру прапорщику Степану Иванову ордером веле-
но, как он был в то время уразмежевания дач шанца Чонградского // ту за 
мною щитавшую поведомости Межевой экспедиции отпрошлого 776 году 
сентября от .6. числа ранговую дачу описав покажа на план представить при-
репорте, покотором и прапорщиком Ивановым та дача написана, акак же я 
ныне уведомился что оная невечная замной состоит ачислитца навсегдаш-
ней, втаком случае сим вашего превосходительства покорнейше прошу 
оутверждении мне оную дачу вовечность дабы хотя онаю и [...] помогою 
крайнему неимуществу пропитания и против получивших офицеров вовеч-
ность ранговые дачи обижен не был как я служащей сей губернии сначала 
службу продолжал учинять вашего превосходителства милостивое разсмот-
рение и определение; подпорутчик Игнат Сакин.  

 
От 20 маия 1782 году 
 
ДАХО. Ф.14. Оп.1. Спр. 128. Арк. 4-4 зв., 15. 
 

№ 124 1782 р., червень 11. – Наказ Новоросійської 
губернської канцелярії у Межову експедицію 
про формальне межування земель прем’єр-
майора Сербського гусарського полку Пєпєрі-
ци, в округах Семлецькому та Калниболоць-
кому 

 
Указ Ея Императорского Величества Самодержицы Всероссийской из 

Новороссийской губернской канцелярии здешней Межевой Экспедиции по 
указу Ея Императорского Величества Новороссийской губернской канцелярии 
по доношению Сербского гусарского полку пример маиора Пипорицы коим 
просит оформалном отмежевании Олвиополского уезда в округе Калниболот-
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ском при урочище реки Кагарлыка слободской насорок восемь ранговой на 
шесть дворов, по наследству доставшихся от оца его отставного капитана Ан-
дрея Пипорицы слободской на сорок восемь дворов, ранговой на четыре двора, 
да сверх того под лес шесть десят десятин, ив округе Семлецком поуступке от 
капитана Карачона бывшей за майором Эрделием надватцать четыре, а всего 
на сто семьдесят восемь дворов земли по даче ему на оные плана с межевыми 
книгами учинить разсмотрение, Приказали в здешнюю Межевую Экспедицию 
послать Указ и велеть означенные секунд-майору земли, буди он представит на 
все оные земли надлежащие документы чрез межевщика посиле межевой ин-
струкции формално отмежевать и по отмежеванию сочиня на оные земли 
надлежащии с межевыми книгами планы представить оные при рапорте всию 
губернскую канцелярию и [подписать] присутствующими июня 11го дня 1782 
году. 

 
ДАХО. Ф.14. Оп.1. Спр. 21. Арк. 10. 
 
 
 

№ 125 1782 р., липня 12. – Наказ Новоросійської 
губернської канцелярії в Межову експедицію 
про формальне відмежування землі прем’єр-
майору Мажарову в окрузі шанця Федварсь-
кого 

 
№ 229    Получен июля 15 1782 года 
  
Указ Ея Императорского Величества Самодержицы Всероссийской из 

Новороссийской губернской канцелярии, здешней Межевой Экспедиции, по 
Указу Ея Императорского Величества Новороссийская губернская канцеля-
рия по доношению отставного пример майора Мажарова1 коим просит 
оформалном обмежевании отведенной первому жены ево мужу подпорутчи-
ку Семионову2 Елисаветградского уезда в округе Федварской в смежности 
дач капитанов Антонова и Дони подслободу насорок восемь да ранговой на 
четыре двора земли, иодаче на вечное и потомственное владение плана с ме-
жевою книгою учинить разсмотрение, а по справке с здешнею межевою экс-
педициею оказалось что к отмежеванию оной земли формалному никаких 
препятствующих причин нет, для того ПРИКАЗАЛИ вздешнюю межевую 
экспедицию послать указ и велетьпомянутую отведенную просителю майора 
Мажарова жены умершему мужу – подпорутчику Семионову, подпоселение 
на сорок восемь, и ранговою на четыре двора землю чрез межевщика посиле 
межевой инструкции формалным образом обмежевать, и пообмежевании со-
чиня оной земле подлежащии с межевою книгою план, представить оной для 
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подписи и законного утверждения всию губернскую канцелярию прирапорте 
июля -12- д. 1782 году   Егор Арапов 

      Секретарь Иван [Брод...]  
     Регистратор Иван [Свец...] 

  
ДАХО. Ф.14. Оп.1. Спр. 179. Арк. 2.  
 

№ 126 1782 р., липня 14. – Наказ Новоросійської гу-
бернської канцелярії в Межову експедицію 
про відмежування секунд-майору Апостолову 
землі у Лисогорській окрузі 

 
№ 284    Получен июля 29 1782 года 
  
Указ Ея Императорского Величества Самодержицы Всероссийской из 

Новороссийской губернской канцелярии здешней Межевой Экспедиции, по 
Указу Ея Императорского Величества Новороссийская губернская канцеля-
рия по доношению секунд майора Апостолова коим просит, оформалном от-
межевании от веденной ему Олвиополского уезда в округе Лисогорском на 
дватцать четыре двора земли, и о даче на вечное и потомственное владение 
оною землею плана с межевою книгою учинить разсмотрение, Приказали: в 
здешнюю Межевую Экспедицию послать указ и велеть, прописанную майора 
Апостолова землю чрез межевщика по силе Межевой Инструкции формал-
ным образом от межевать и по отмежевании сочиня оной земле подлежащий 
с межевою книгою план представить оной в сию губернскую  канцелярию к 
[...] присудствующим при рапорте. июль .12. д. 1782 году [Підпис] 

       Секретарь Иван [...] 
      Регистратор Иван [...] 

 
ДАХО. Ф.14. Оп.1. Спр. 196. Арк. 2. 
 
 
 

№ 127 1782 р., липня 18. – Наказ Новоросійської гу-
бернської канцелярії в Межову експедицію, 
про формальне відмежування секунд-майору 
Палалову та його синам землі в окрузі шанця 
Петроострівського 
 

№ 300    Получен июля 25 д. 1782 года. 
  
Указ Ея Императорского Величества Самодержицы Всероссийской из 

Новороссийской губернской канцелярии здешней Межевой Экспедиции по 
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Указу Ея Императорского Величества Новороссийская губернская канцеля-
рия по рапорту Елисаветградской провинциалной канцелярии, прикоем при-
лагая учиненной Олвиополского уезда земским комиссаром секунд майором 
князем Баратовым1 поселенным секунд майором Палаловым людям на  отве-
денной ему в округе Петроостровском под слободу на сорок восемь ранговой 
на шесть дворов, да сыновьям его прапорщику Ивану и кадету Петру Пала-
ловым подва двора землю, именной список, просит о формалном той земли 
обмежевании иодаче навечное и потомственное владение оною землею плана 
и межевой книги учинить разсмотрение: ПРИКАЗАЛИ в здешнюю Межевую 
Экспедицию послать указ и велеть, счисляющуюся за секунд майором Пала-
ловым и сынами его прапорщиком и кадетом Палаловыми в округе Петро-
островском землю поимеющимся // у них писменным документам чрез ме-
жевщика формалным образом посиле межевой инструкции обмежевать, и 
поотмежевании сочиня той земле подлежащии с межевыми книгами план 
представить оной для подписи и законного утверждения в сию канцелярию 
при рапорте июля .18. д. 1782 году.   [Підпис] 

  
 
      Секр. [Підпис] 
       Регистратор [Підпис]  
 
ДАХО. Ф.14. Оп.1. Спр. 142. Арк. 2-2 зв. 
 
 

№ 128 1782 р., липня 20. – Наказ Новоросійської гу-
бернської канцелярії в Межову експедицію 
про формальне відмежування підполковнику 
Стойкову землі по р.Сугаклеї Комишуватій 

 
№ 309    Получен июля 29  1782 года. 
  
Указ Ея Императорского Величества Самодержицы Всероссийской из 

Новороссийской губернской канцелярии здешней Межевой Экспедиции, по 
Указу Ея Императорского Величества Новороссийская губернская канцеля-
рия, по доношению отставного капитана Ранича коим подоверености под-
полковника Стойкова просит, оприбавке состоящей в Ингулском уезде при 
речке Ингуле слевой стороны его Стойкова даче еще из новопавловского и 
ингулского уездов напротив оной напятьдесят дворов земли: а по справке с 
здешнею Межевою экспедициею оказалось что просителю подполковнику 
Стойкову в новопавловском уезде приречке Ингуле и при речке Сугаклеи 
Камышеватой по течению с правой стороны по смежности дач господ кол-
лежского советника [Але...ева], генерала маиора Мезинцева1 и девицы Ната-
лии Ушаковой под поселение тысячу пять сот десятин, да в Ингулском уезде 
при речке ингуле по течению с правой стороны на устье речки Сугаклеи ко-
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мишеватой по смежности дачи помянутого гна коллежского советника 
[Але...ева] толикое ж число а всего три тысячи десятин земли отвесть можно, 
и для того ПРИКАЗАЛИ: приписанную в помянутом уезде и урочище три 
тысячи десятин земля, просителю подполковнику Стойкову посиле Межевой 
Инструкции здешней Межевой Экспедиции формалним // образом отмеже-
вать, о чем во оную экспедицию послать указ и велеть когда оная три тысячи 
десятин земля ему подполковнику Стойкову чрез межевщика отмежевана бу-
дет, то сочиня формалной план и межевую книгу представить для подпису и 
законного утверждения в губернскую канцелярию, июля .20. дня 1782 году
   [Підпис] 

      Секретарь Петр [Панчин...]  
 
ДАХО. Ф.14. Оп.1. Спр. 108. Арк. 2-2 зв. 
 
 

№ 129 1782 р., липня 27. – Донесення підпоручника 
Новаковича губернатору Новоросійської губе-
рнії М.Д.Язикову, з проханням про передачу в 
його володіння дачі прапорщика Войкова, яка 
залишається незаселеною та резолюція Язико-
ва 

 
Высокородному и превосходителному господину генерал маиору Но-

вороссийской губернии губернатору Днепровского пикинерного полку шефу 
и кавалеру Николаю Даниловичу Языкову. 

  
Сербского гусарского полку подпорутчика Новаковича. 

Доношение. 
Выведенные мною из Полских мест десять семей людей по неимению в от-
воде земли несут крайнюю нужду и намерилися к побегу, и как я уведомился 
что в округе Добрянской есть на сорок восемь дворов земли отданной з дав-
него времени прапорщику Войкову которая остается без заселения и где сей 
владелец находитца неизвестно и для того Вашего Превосходителства по-
корнейше прошу для поселения выведенных мною людей отвесть мне из 
Войковой дачи хотя половинную часть в чем и учинить Милостивое раз-
смотрение: Подпорутчик Иван Новакович 

июля 27 дня 1782 года. // 
№ 384.   1782 года августа 18 д. посему доношению пред-

лагаю Межевой Экспедиции чрез земского комиссара выправитца точноль 
прапорщик Войков отведенную ему в округе Добрянском на 48 дворов зем-
лю не заселил и почему. Как давно дана, и по выправке представить мне к 
надлежащему разсмотрению. 

Николай Языков 
ДАХО. Ф.14. Оп.1. Спр. 195. Арк. 2-2 зв. 
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№ 130 1782 р., вересня 3. – Наказ Новоросійської 
губернської канцелярії в Межову експеди-
цію про формальне відмежування капітану 
Донє земель в округах шанців Вуковарько-
го та Федварського 

 
 
№ 779    Получен сентября 29 дня 1782 году. 
  
Указ Ея Императорского Величества самодержицы всероссийской из 

Новороссийской губернской канцелярии здешней Межевой Экспедиции, 
ПоУказу Ея Императорского Величества Новороссийская губернская канце-
лярия, по доношению отставного капитана Дони коим просит о формалном 
обмежевании состоящих за ним и сыном его Елисаветградского уезда в окру-
гах Федварском и Вуковарском земель, иовыдаче наоные планов смежевыми 
книгами учинить разсмотрение, Приказали в здешнею Межевую Экспеди-
цию послать указ и велеть, счисляющиеся заотставным капитаном Донею 
изасыном его Елисаветградского уезда округа Федварского и Вуковарского 
земли посиле Межевой инструкции чрез межевщика формалным образом 
обмежевать поимеющимся у него письменным документам, и пообмежева-
нии сочиня тем землям подлежащие смежевыми книгами планы представить 
оные для подписи и законного утверждения – всию губернскую канцелярию 
прирапорте, сентября 3 д. 1782 году.   [Підпис] 

 
ДАХО. Ф.14. Оп.1. Спр.36. Арк. 13.  
 
 
 

№ 131 1782 р., вересня 6. – Донесення майора Мажа-
рова у Межову експедицію Новоросійської гу-
бернії зі скаргою на межовика Самбулова 

 
Получено сентября .6. 1782 года 

 
Новороссийской губернии в Межевую Експедицию 
Майора Мажарова. 

Доношение. 
Побытности моей невдоме азатем временем прибыл в слободу капи-

тана Дони к формалному, в силу последовавшего из новороссийской губерн-
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ской канцелярии во оную – межевую экспедицию сего года минувшего июля 
12 числа указа, размежеванию отведенной еще прошлого 772 году наоснова-
нии имеющегося билета умершему жены моей первому мужу порутчику Се-
мионову Елисаветградского уезда округи Федварской при поповом хуторе и 
балке реки Дубовой подпоселение слободы на 48 дворов иранговой земли 
межевщик прапорщик Самбулов тогда внебытность же мою первою повест-
кою велел приуготовить азатем таковою ж насланною минувшего августа д. 
13 числа требовал дабы я коутверждению по смежности с ним Донею же 
земли пребыл следом намежу того ж месяца .14. числа сам или поверенного 
прислал. Но как мне повестка хотя и значится д. 13 номною получена была 
днем 14 числа то я неуспел выполнить в самой сей день – вышеизъясненное 
межевщика Самбулова требование решился что сего числа случился быть 
васкресной день а потом сряду впонеделник .15. го праздник Успения Пре-
святыя Богородицы .16. в вторник Нерукотворного Образа невыезжал с 
людьми астатся в доме разумея что межевание в разсуждение к праздникам 
продолжаться небудет, ивпонеделник не выехал, когда асведомился что 
находящейся при нем Самбулове помощник недождавшись // меня ввоскре-
сение прошел четыри версты поставил столбы то я вовторник выехавши 
людми намежу и прибывши в слабоду ево начел у него изявив ему в сем свое 
неудоволствие спрашивать где упоминаемой межевщик Самбулов находитця. 
Напротиву чего тогда он мне обевил что неизвещен астается понем иво по-
мощник, то я вшед на межу усмотрел что постановление столбов учинено не 
по прежним положенным умершим землемером Федоровым позначкам а по 
заораной им Доней самоправно в 778 году безбытности моей межи, оставя 
помощника как он неудела был далея без настоящего межевщика к межева-
нию непреступал возвратился с людми в дом где уже вслед моего отезду 
оной Самбулов возвратясь заотлучки таки в слободу к нему Доне третею 
присланною ввечеру повесткою требовал чтоб я с рабочими людми к прове-
дению с ним Донею межи выехал, что самое я исполнил на другой день по-
утру слюдми и четырмя плугами надачу земли своей выехал куда через ко-
роткое время и упоминаемой межевщик Самбулов прибыл за каковым ево 
прибытием когда я ему начал обевлять что продолжение начатой ево по-
мощником линия не по прежним межевщичьим копцам апосамоволно заора-
ной им Донею плугом безбытности моей межи что мне в обиду порезону се-
му что он Доня оставя в своей даче копцы ворался межею неправилно в мою 
землю просил ежели неосновывается напрежних копцов то уже поверил от-
мерением всю мою дачу но он изъявил мне что ему на сие времени нет и не 
принимая отменя ничего врезон узнал по проораным им Донею межи и при-
доходя пооной до .9. го столба начел истчислять копцы и межу в даче ево 
Дони в [...] саженя // дойдя по начатой меже до .10. столба вступя на левую 
сторону моей земли поставевши той десятой столб не посредине ведомой им 
межи авлево велел людям чрез своего помощника вынев плуги принять влево 
напротив чего когда я у него и при сем уже случае начел спрашивать счего 
им сей уступок учинен и прежние копцы тож и праораная самим Донею межа 
в ево дачи направо в две с три да четыры сажени исчисляется то он Самбулов 
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мне обевя что так линия идет почему когда я и сам собою вновь сотрезом у 
меня ему Дони части земли линии неустановлял то и тут он оставаясь при 
своих намерениях веля сим вновь взять линию даже до ранговой матери ево 
Дони дачи с чего я приметя чрез напрасное примежевание смоей дачи ему 
Дони сией уступкою части земли в чем Самбулов комне недоброхотство 
объявил спор и оставя ему людей с плугами сам выехал в дом но он нисмот-
ря ниначто довел сию линию до того места куда ему надобность казалась по-
каковым обстоятельствам считаю себя отнего в обрезе земли обиженным 
здешней Межевой Експедиции покорнейше прошу войдя в предоставляемые 
мною случившиясь со мной обстоятельствы повелеть сию произведенную им 
Самбуловым межу чрез кого имеет друго межевщика съехав накоште моем 
асвидетельствовать а затем как сию линию поверя где надлежит поправить 
так и з другим смежных сторон // формалным адиножды спостановлением 
столбов чрез него ж учинить всей моей дачи отмежевание, а с ним Донею за-
проорание самим собой безбытности моей межи поступить позаконам иосем 
неоставить меня резолюциею. 

     Пример майор Матвей Мажаров. 
Ч. -6- сентября 1782 году.  

 
 ДАХО. Ф.14. Оп.1. Спр.179. Арк. 4-4 зв., 7-7 зв. 
 
 
 

№ 132 1782 р., вересня 23. – Справка з Земської екс-
педиції Новоросійської губернської канцелярії 
у Межову експедицію у справі вахмістра Пі-
паровича 

 
Справка 

Новороссийской губернской канцелярии из земской экспедиции в 
здешнюю межевую Экспедицию. 

Вахмистр Иван Пипарович1 доношением в губернскую канцелярию 
просит об отводе ему подпоселение в Олвиополском уезде в округе Липняж-
ском2 приречке Сухом Ташлике посмежности округа Добрянского и воин-
ских чинов семисот дватцати десятин земли; Межевая Экспедиция благово-
лит выправиться имеетсяль в том месте таковой участок порозжей и враздачу 
владелцам принадлежащей земли, инасей надписав с пояснением оной буди 
просителю отвесть можна настоящаго положения исмежником возвратить 
обратно, в земскую Экспедицию, сентября 23 дня 1782 году.   
  [Підпис] 

      Регистратор Иван [...] 
 
 ДАХО. Ф.14. Оп.1. Спр.128. Арк. 8. 
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№ 133 1782 р., жовтня 6. – Ордер Межової експедиції 
Новоросійської губернської канцелярії підпо-
ручнику та межовику Самбулову про відве-
дення капітану Донє землі, для побудови мли-
на 

 
Ордер 

Новороссийской губернской канцелярии из Межевой Экспедиции 
Господину подпорутчику и межевщику Самбулову. 
 
На рапорт ваш которым представили оучиненном господином пол-

ковником Тотовичем препятствии в межевании капитану Михаилу Доне под 
мельницу земли, изволите как повзятым справкам оказалося что мелница ка-
питана Доне построена прежде отводу учиненного гну подполковнику Тото-
вичу, то в силу межевой инструкции под ту мелницу отвод учинить:  
 6 октября 1782 году. 

 
ДАХО. Ф.14. Оп.1. Спр.36. Арк. 16. 
 
 

№ 134 1782 р., жовтня 7. – Наказ Новоросійської 
губернської канцелярії у Межову експедицію 
про передачу земельної дачі капітана 
І.Карачона у власність жінки  прем’єр-
майора І.Пєпєріци 

 
№492    Получено сентября 19 1782 году 
 
Указ Ея Императорского величества самодержицы всероссийской из 

Новороссийской губернской канцелярии здешней Межевой Экспедиции по 
указу Ея Императорского величества Новороссийская губернская канцелярия 
по двум доношениям – капитана Ивана Карачона и секунд-майора Ивана Пи-
порицы, коим представляет, что сних Пипорица купленную им уотставного се-
кунд-маиора Эрделия в округе Семлецкой при реке Кагарлыке надватцать че-
тыре двора, равно и из взетого им Карачоном в тойже округе и урочище на 
сына его недоросля кадета Феодосия Карачона сорока восьми-дворового 
участка половинную часть на 24 двора а всего насорок восемь дворов отдал 
оного майора Пипорицы жене Софье Алсутьевой дочере, взамену – вместо до-
ставшейся ему Карачону от ее в округе Печковской при слободе Лозоватке 
земли, которая ей досталась поучинении всилу указа сей канцелярии секунд-
майорами Черниковым и Грачовым из оставшейся после убитого в Крыму 
родного брата его капитана Марка Карачона1 женою и ее матерью Анною Са-
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мойловой дочерью Карачоновой впрошлом 1778 году раздела, – и просит ат-
числения оной на сорок восемь дворов земли за ею Пипорицею а с владения их 
Карачона от исвлечения учинять разсмотрение, апосправке в Новороссийской 
губернской канцелярии оказалось что по ведомости о розданных в Елиса-
ветградской провинции землех в округе [Скалевом] також и Семлецком чис-
лится за отставным капитаном Иваном Карачоном слободской по купле от-
майора Эрделии приреке Кагарлыке пообем сторонам посмежности округа 
Калниболотского шесть сот дватцать четыре // десятин 774 году апреля с 11, 
да за сыном его недорослем слободской же притой же реке Кагарлыке по обе-
им сторонам по смежности отца его тысяча двесте сорок восемь десятин 774 
году марта с 31го дня, для того Приказали как из оных капитана Карачона и 
майора Пипорицы доношении значится что он Карачон в доставшуюсь ему по 
купле от маиора Эрделия надватцать четыри а всего на сорок восемь дворов 
землю, отдал маиорше Пипорицыной взамен вместо доставшейся ему Карачо-
ну от ее Пипорицыной вдругом месте земли, то вздешнею межевую экспеди-
цию послать указ и велеть, вышеписанную числящуюся за капитаном Карачо-
ном на дватцать четыре да из числящейсяза сыном его недорослем землиполо-
винную часть, то есть на дватцать четыре а всего на сорок восемь дворов зем-
лю, с владения их Карачонов исключить, и впредь щитать те земли за майор-
шею Пипорицыною стого времени как изаными Карачонами числилась, октяб-
ря 7 дня1782 году; 

       Емелиан [Геднер] 
ДАХО. Ф.14. Оп.1. Спр. 21. Арк. 12-12 зв. 
 

№ 135 1782 р., грудня 14. – Справка з Земської у Ме-
жову експедицію Новоросійської губернії з 
приводу відведення секунд-майору Карачону 
землі у Сухоташлицькій окрузі 

 
Справка. 

Новороссийской губернской канцелярии из Земской Экспедиции в 
здешнюю Межевую Экспедицию. 

 
Секунд майор Карачон доношением губернской канцелярии просит 

оботводе ему Олвиополского уезда пониже шанца Сухоташлыцкого насамой 
реке Сухом Ташлыке надватцать пять дворов земли – Межевая Экспедиция 
благоволит выправится можноль прозбу майора Карачона удовлетворить и 
повыправке что окажется насем надписав возвратить обратно декабря .14. д. 
1782 году. 

      Секретар Иван [...] 
       Регистратор Степан [...] 
ДАХО. Ф.14. Оп.1. Спр.128. Арк. 14. 
 
 



138    В. МІЛЬЧЕВ    
 

№ 136 1783 р., березня 9. – Наказ Новоросійської гу-
бернської канцелярії в Межову експедицію за 
рапортом з останньої про можливість передачі 
земельної ділянки у Добрянській окрузі, яка 
належала прапорщику Войкову, у володіння 
підпоручнику Новаковичу 

 
№ 67    Получен марта .13. д. 1783 году. 
  
Указ Ея Императорского Величества Самодержицы Всероссийской из 

Новороссийской губернской канцелярии здешней Межевой Экспедиции, по 
Указу Ея Императорского Величества Новороссийская губернская канцеля-
рия, порапорту здешней Межевой Экспедиции коим представляет, что Серб-
ского гусарского полку подпорутчик Иван Новакович поданным здешнему 
губернатору гну генерал майору и кавалеру Николаю Даниловичу Языкову 
доношением просил оботводе ему Олвиополского уезда в округе Добрянском 
на сорок восемь дворов тысячи четыре сот сорока десятин земли, отданной 
было прапорщику Войкову под поселения, которая остается здавнего време-
ни впусте безвсякого заселения; апо справке в Межевой Экспедиции оказа-
лось что помянутому прапорщику Войкову в том округе при балке Без-
дирчиной то число десятин отведено прошлого 1777 году октября 12го дня, 
коя по освидетельствованию земского комисара секунд майора князя Барато-
ва явилась впусте, и где оной Войков находитца неизвестно, почему резолю-
циею его превосходителства велено во первых всю ту землю обратить в ка-
зенное ведомство а потом отвесть из оной просителю подпорутчику Новако-
вичу при балке Бездирчиной по смежности порутчицы Вуичичевой капитана 
Карачона, округа Черноташлыцкого имайора Величковского подпоселение 
на дватцать четыре двора сем сот дватцать десятин, и просит Межевую Экс-
педицию о отобрании показанной земли в казенное ведомство и овыдаче ему 
Новаковичу на владение семью стами дватцатью десятинами землю открыто-
го Указа, Приказали по прописанным обстоятельствам вышеписанную счис-
ляющуюся запрапорщиком Войковым в округе Добрянском на сорок 

Ч. Под № 1357 //  
восемь дворов землю, исключив с владения его Войкова принять в казенное 
ведомство, и из оной земли просителю подпорутчику Новаковичу при балке 
Бездирчиной посмежности дач порутчицы Вуичичевой капитана Карачона, 
округи Черноташлыцкой, и маиора Величковского, под поселение семь сот 
дватцать десятин посиле Межевой Инструкции от здешней Межевой  Экспе-
диции чрез межевщика формалным образом отмежевать и поотмежевании 
сочиня той земле подлежащий с межевыми книгами план, представить для 
законного утверждения в сию губернскую канцелярию при рапорте; марта .9. 
д. 1783 году.  
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    [Підпис] 

     Секретар Иван [...] 
     Регистратор Степан [...] 
 
 ДАХО. Ф.14. Оп.1. Спр.195. Арк. 7-7 зв. 
 
 
 

№ 137 1783 р., квітня 29. – Наказ Новоросійської 
губернської канцелярії в Межову експедицію 
за донесенням аудитора Змунчіла, в якому 
просить про відведення йому землі в окрузі 
Семлецькому в суміжності дач підпоручника 
та майорші Гіржевих 

 
   Получен майя 5го числа. 
  
Указ Ея Императорского Величества самодержицы всероссийской из 

Новороссийской губернской канцелярии здешней Межевой Экспедиции По-
Указу Ея Императорского Величества, Новороссийская губернская канцеля-
рия, подоношению сербского гусарского полка аудитора Романа Змунчила 
коим просит об отводе ему в округе шанца Семлецкого при вершине речки 
Торговички в правую сторону потечению оной всмежность воинской подпо-
рутчика Манойлы Гиржева изимеющейся залышней земли коею нихто из 
обывателей непользуется подзаселение надватцать четыре двора а по справке 
с здешней межевою експедициею оказалось что просителю Ольвиопольского 
уезда в округе Скалевом при речке Торговицы потечению слевой стороны по 
смежности дач майорши Гиржевой, подпорутчика Гиржева и воинских посе-
лян под поселение шесть сот дватцать четыре десятины отвесть можно, для 
того ПРИКАЗАЛИ в здешнюю межевую экспедицию послать Указ ивелеть в 
помянутом уезде и урочище просителю аудитору Змунчилу шесть сот дват-
цать четыре десятины землю посиле  межевой инструкции чрез межевщика 
формалным образом отмежевать и поотмежевании сочиня на оную землю 
подлежащий с межевою книгою план, представить для законного утвержде-
ния в сию губернскую канцелярию при рапорте, апреля .29. 1783 год 

    Емелиан Геднер   
    Секретарь Иван [...елецкий] 

    Регистратор Иван [...] 
 
под № 3941. Посим межевание подлежит прапорщику Селевину 
 
 

ДАХО. Ф.14. Оп.1. Спр. 208. Арк. 20. 
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№ 138 1788 р., березня 10. – Ордер князя 
Г.Потьомкіна правителю Таврійської області 
В.Каховському, про необхідність встановлен-
ня особ депутатів болгарських громад Румелії 

 
№ 36      Пол. 20 марта 1788 года 

 
Ордер. 

Правителю области Таврической Господину действительному Статскому Со-
ветнику и Кавалеру Каховскому1 . 

 
От господина генерал-фельдмаршала и кавалера Графа Петра Алек-

сандровича Румянцова Задунайского присланы ко мне так называемые Бул-
гары и депутаты христианского общества в Романии2 Иван Николаев и Кон-
стантин Михайлов. По разным обстоятельствам оказывается, что они долж-
ны быть обманщики; и как один из них российской подданый живущий в об-
ласти Таврической, то я прилагая копии с данных ему вами и господином 
Министром Булгаковым3 паспортов, предписываю точное учинить осведом-
ление о поведении его во время пребывания его в Тавриде, когда он из нея 
отлучился и нет ли каких известных // вам обстоятельств могущих подать 
справедливое понятие о сих людях. По зделании сих справок имеете немед-
ленно ко мне рапортоваться. 

№ 88 
Марта 10го дня 1788 г.  Князь Потемкин-Таврический4 . 
Елисаветград. 
 
“ Ордера кн. Потемкина правителю Таврической области.” Сообщил 

Г.Киреенко (С. 57-76) // ИТУАК, № 11 (год пятый), – Симферополь, Типография газе-
ты “Крым”, 1891. – 169 С. – С.60-61. 
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№ 139 1793 р., листопада 15. – Донесення князя 
П.Зубова Катерині ІІ з проханням наказати се-
лити болгар, вірмен та греків, які втекли з ту-
рецької фортеці Анапи, у Катеринославській 
губернії 

 
Таврический губернатор генерал-майор Жегулин1 по отношению к 

нему тамошнего вице-губернатора представляет ко мне, что прошедшим ле-
том выбежало из Анапы чрез Тамань греков и болгар до 20 человек с проше-
нием остаться навсегда в России. Они препроваждены в Екатеринославское 
наместничество2 и я получил от правителя оного рапорт, что сии выходцы к 
нему явились в числе болгар трое, греков – 14, а всего семнадцать человек: и 
поелику по личным распросам оказалось, что оные все суть каменщики, то и 
снабдил Ектеринославский губернатор каждого из них пашпортом // на сво-
бодное снискание в Екатеринославской губернии пропитания посредством 
своего ремесла с тем, что если бы кто из них пожелал остаться во всегдаш-
нем жительстве в каком либо казенном селении по согласию общества посе-
лян, в том небудет им чинено со стороны земского начальства никакого пре-
пятствия. Таврический губернатор присовокупляет, что по поводу отпрале-
ния вышесказанных выходцев в Екатеринославскую губернию начало число 
их умножаться и поелику известно, что бегут они из Анапы с крепостной ра-
боты3, то надобно ожидать об них // со стороны Порты требований тем паче, 
что о первых уже был от паши Анапского вопрос, на который ответствован-
но ему, что в Тавриде их не отыскано. По сему неблагоугодно ли будет вы-
сочайше повелеть выходящих впредь из владений турецких в Тавриду и Ека-
теринославскую губернию греков, армян и другого звания людей, препро-
вождать немедленно с границы, греков Мариупольского уезда в греческие 
селения4, армян в Нахичевань5, а прочих иностранцев в Бахмутский уезд6, 
представляя им на волю избрать в сих местах род жизни какой по состоянию 
их будет приличнее, о чем оставить тамошнее правительство иметь надле-
жащее попечение.    Пл. Зубов7. 

В Санкт-Петербурге 
15 ноября 1793 года. 
 
РДАДА. Ф. 16. Оп. 1. Спр. 699. Ч. I. Арк. 67-67 зв., 68. 
  

№ 140 1795 р.,  жовтня 20. – Свідчення капрала у відста-
вці Х.Вєлкова у Єлісаветградському нижньому 
земському суді 

 
Подан к докладу 24 



142    В. МІЛЬЧЕВ    
1795 года октября 23 дня в присудствии Елисаветградского нижнего 

земского суда1 прислание при рапорте от селского заседателя Омелченка 
слободы Гусарской житель2 отставной капрал Христофор Велков и прожив-
шей у него фурьир Тимофей Кузмин, допрашеваны и показали: 

Велков.  
Отроду ему 65 лет женат грамоты не умеет веры греческого испове-

дания у исповеды и приобщения Святых таин повсегодно бывает, родился он 
турецкой державы в селе Стряном оттца булгарина тамошнего жителя Иова-
на Велкова а матеры Стаменки Младеновой дочеры, коими воспитан до де-
вятнадцати лет, а в том возврасте оставя отца и мать, сам з случившимся в 
Туреции быть российским послом гном генерал порутчиком и разных орди-
нов кавалером Долгоруковым3 прибыл в Россию, и за прибытием в город 
Киев, тут по вербунку бывшаго СтароСербского гусарского полку порутчика 
Стоянова вступил по доброволному своему желанию в службу, и поприведе-
нии на верность к присяге оприделен в вишеписаной СтароСербской гусар-
ской полк, во оном служил десять лет, и между тем был в походах и на сра-
жениях в Прусии под городами – 1757, Валявою – 758 Тестрином, 759 – По-
знанием Палцем Мизею, того ж года Франфуртом 760 Кляштуром в Слезии, 
761 Комбурхом Берлином Бреславою Ишваницею, тож и в Полше Несвишем 
[Слушанов] // Слониним, потом за болезнью от оной генерал порутчиком и 
кавалером, фон Нумерцом4 с даним от него пашепортом ис награждением 
капралского чина на собственое пропитание уволен и назад тому тридцать 
первой год женился в Стародубе в селении Спиридоновом буде, на находив-
шейся у вдовствующей бунчукового товарища Ширая жени воизобучении 
детей ее российской грамоти девки Агафии Ивановой дочери, имеющей 
ныне отроду 47 лет кою взял отутель в город Кременчуг, во оном находился 
при тамошней заставе в объещицкой должности два года получа от директо-
ра Василия Нелюбова атестат, перешел сего уезда в казенное селение Субо-
тицкое, в нем жителство имел один год, затем в городе Елисаветграда в ка-
зенном виноградном саду5, полтора года, напоследок Елисаветградскою про-
винциалною канцеляриею определен сего уезда в слободу Гусарскую, где 
жителствуем чему уже будет двадцать два года; и по ревизии 782 года запи-
саним состоит, назад же тому будет 13 год находился он при Елисаветград-
ской провинциалной канцелярии переводчиком турецкого, булгарского, та-
тарского и волоского язиков, двенадцать лет, между тем прижил сына Кон-
стантина четирнадцати лет прошедшего ж сентября а какого числа не пом-
нит, находившейся у него в проживательстве отставной фурьира Тимофей 
Кузьмин принес к нему с Елисаветграда пару новых яловичьих сапогов, 
инавспрос ево оной Кузмин объявил, что он взял от жительствующего в го-
роде Елисаветграде // капрала по имени и прозванию ему Велкову неизвест-
ного, для продажи кому случится, кои продал тамошним жителям Михаиле 
Осипову, а потом чрез две недели еще принес пять пар, ис коих также продал 
одну Ивана Степанова работнику Стояну болгарину, а одну ему Велкову за 
один рубль десять копеек, но не заведомо воровских, а так как выше значить, 
потом взяв оной Кузмин и последние три пари, отошед сии от него к тамош-
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ней жителки вдове Николаихи, в коей и посие время был; сего ж течения 23 
числа приехавшей туда Елисаветградской купец Игнат Тишненко, и обявя 
тамошнему старосте Постоеву якобы у него те  сапоги из коморы своровани, 
то взят он и вышеписаной Кузмин под караул, под коим будучи прописаной 
проситель Пишненко и приездивший с ним  Елисаветградский купец Андрей 
Бабушкин, причиняли ему телесние побои, истязавши были до полусмерти, 
причем выбили с правой стороны адин зуб, и видрали с головы несколко во-
лосов, принуждая говорить чтоб сознался что он купил у Кузмина сапоги за-
ведомо воровских, виговаривая при том что за побои хотя и попятисот руб-
лей заплатят, и по отобрании от него и вышеписанных Осипова [и болгарина 
тех купле – приписано зверху]нных ими и от протчих тоже исысканых у Куз-
мина трех пар сапогов прислани в сей суд из комори ж реченного купца Пи-
шненка сапогов соли и риби не воровал и кто то воровство учинил не знает 
равно и с приносимых Кузминим сапогов он Велков // никому не продавал а 
так происходило как выше значит на воровствах грабителствах смертоубив-
ствах и других злодеяниях он сам и нискем не обращался иотаковых приста-
но содержателях неведает а приметами росту двух аршин шести вершков во-
лоса на голове бровах усах русие с просединой бороду бриет глаза карие ли-
цем сухощав 

К сему допросу отставной капрал Хрестофор Велков а заево негра-
мотного руку приложил капеист Антон Таранов свидетелствовал. 

 
ІР НБУ. Ф. ІХ. 21572. Арк. 11-11 зв., 12-12 зв.  
  
 
 
 

№ 141 1796 р., липень. – Повідомлення з Вознесенсь-
кого повітового суду губернському землеміру 
Піваровичу про купівлю підпоручником Бул-
гаровим (він же і Станчулов) у прапорщика 
Васича слободи на 1500 десятинах землі по 
р.Мертвій Воді 

 
 
 
№ 183й получен августа .24. д. 1796 года. 
Из Вознесенского Уездного Суда. 
Губернскому землемеру гдну секунд майору Пиваровичу. 
 
В Вознесенском уездном суде, сего 796го года июля 10го дня обявле-

на Вознесенского уезда1 от помещика под порутчика Михаила Григорьева 
сына Булгарова он же и Станчулов2 купчая крепость данная ему Екатерино-
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славского наместничества в гражданской палате прошлого 794го года июня 
30 дня на купленную им у отставного прапорщика Дмитрия Петрова сына 
Васича, сего уезда состоящей при речке Мертвой Воде тисячу пять сот деся-
тин земли, с населенным на оной господским домом, тремя подданическими 
избами, и живущими поддаными вывербованными собственным трудом и 
коштом его из позволительных мест, ценою за тысячу триста сорок рублей – 
а по справке в сим суде оказалось что Вознесенское наместническое правле-
ние3// посланным в сей суд сега июля 11 числа указом между протчим веле-
но, по явленном на исконном основании от владельцев в сей суд купчих кре-
постей для ведома уявить знать, об оных Вашему Высокоблагородию опре-
делено всходство высочайшего утверждения главы 15ой статьи 205ой к су-
дейским дверям мест прибить идля подобного тому постановления и доно-
шения правительствующему сенату, для пропечатания в публичных ведомо-
стях, представляя и представления рапортом Вознесенского окружного зем-
ского суда в 3й департамент4 о чем и вашему высокоблагородию взаизвести-
ем симу явится знать. 
Июля . . дня 1796 года.   Судья Владимир Икларевич 

     Заседатель Павел Тимофеев 
     Секретарь Василей [...] 
     Канцелярист Григорий Григорьев  
 
ДАХО. Ф.14. Оп.1. Спр.  307. Арк. 8-8 зв. 
 

№ 142 1796 р., грудень, 20. – Камеральний опис бол-
гарських селищ Щербаново та Дімовичево 
(Маркулесове), складений Єлісаветградським 
повітовим землеміром Горбаненком та пред-
ставлений при рапорті губернському землемі-
ру секунд-майору Піваровичу 

Камералное описание. 
При речке Еланце Гнилом начиная от устья речки Солоной до Оврага 

Терноватого при котором и поселение болгарское называемое Щербаново, 
оное же и Терновка, потечении речки Еланца справой стороны, пообеим же 
сторонам оной каменье белое и отчасти бурое дикое, поаврагу Терноватому от 
устья камень таковой же 400 саженей авыше той меры земля чернозем ик хле-
бопашеству степь способная, сенокосных мест весма мало. Анапротив сказан-
ного селения заречкою на овраге неболшом заводят болгары виноградные са-
ды дворов во оном селении .130. От устья ж оврага Терноватого вниз по обеим 
сторонам речки Еланца по низменным местам пахотные поля и оминаетца с 
полями села болгарского Маркулесового оно ж и Димовичево1; // которое по-
селением состоит по течению речки Еланца полевой стороне против урочища 
Озерища и оврага Озерного разстоянием между оными .7. верст во оном селе-
нии дворов 73, ипооному Озирищу пообоим сторонам речки сенокос изобил-
ной и мелкой терновой кустарник, аналево овраг неболшой где и радник. И на 
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вершине онаго производитца от села Маркулесового пахотные поля, а ниже 
устья оврага Озерного водяная мелница в два постава дворянина вахмистра 
Бантыша. Повышесказанномуж оврагу Озерному камень белой и частью дикой 
серой, сеных мест весма мало от онаго оврага вниз поречке Еланце, по обеим 
сторонам сенокос посредственной которой состоит во владении села Троицко-
го.  

 
ДАХО. Ф.14. Оп.1. Спр.291. Арк.44-44 зв. 
 
 
 
 

№ 143 1796 р. – Витяг з книги видатків Новоросійсь-
кого губернського правління про надання ме-
шканцям болгарських селищ Дімовичево та 
Щербаново грошової позики1  

 
На что имянно в расход упо-

треблено 
1794 1795 1796 Впредь к выдаче 

         

VI. На снабдение вышедших 
в Россию на поселение 
людей 

 
По предложению бывшаго 
генерала губернатора князя 
Зубова октября 22го 1794 
года правителю тамошней 
губернии на снабдение по-
селенных вовновь приобре-
тенной от Порты Оттаман-
ской области болгар выве-
денных из разных мест над 
рекою Дунаем денежною 
ссудою назначенных в вы-
сочайшем Указе от 20 ок-
тября 1794 года заимооб-
разно с возвращением в 
казнупо прошествии десяти 
лет в течении последуемых 
потом трех лет// 

             
13282 

        
50 

    

 
 
 
 
ДІМ. КП 38340 / АРХ. 350. Арк. 199 зв.-200. 
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№ 144 1797 р., травня 31. – Ордер губернського зем-
леміра Піваровича землеміру Вознесенського 
повіту Томіліну з наказом про включення дачі, 
переданої полковником Стойковим у володін-
ня свому сину – поручнику Стойкову 

 
Ордер 

[Елисаветградского – закреслено] Вознесенского уезда землемеру подпорут-
чику Томилину. 

 
Вознесенской уездной суд сообщением мне дал знать что Вознесен-

ского уезда помещик полковник Петр Стойков уступил сыну своему поме-
щику порутчику Стойкову прошлого 795 года февраля 23 д. 1500 десятин 
земли состоящую оного уезда при урочище устья [реки – В.М.] Сугаклеи, для 
того вам сим предписываю дабы вы вышеписанную уступленную полковни-
ком Стойковым сыну своему порутчику Стойкову –вышеписанное число де-
сятин землю по имеющимся у вас землемерским ведомостям, за ним порут-
чиком Стойковым означили [в взглинуть – приписано зверху] и по выполне-
нии [... ... ... – три слова жирно перекреслено] рапортом донести. 
   31 мая 1797 году. 

 
ДАХО. Ф.14. Оп.1. Спр.307. Арк.13. 
 
 

№ 145 1798 р., жовтня 14. – Донесення з Ольвіополь-
ського повітового суду губернському землемі-
ру про купівлю підпоручником Войновим зем-
лі в окрузі Чорноташлицькому 

 
№ 1592    Октября 20 1798 года. 
Из Ольвиопольского уездного суда. 
Губернскому землемеру господину коллежскому ассесору 
 и кавалеру Чуйку. 
 
В Ольвиопольском уездном суде, сего 798 года сентября 29го дня по проше-
нию сего уезда помещика подпорутчика Ивана Войнова прикоем пред ставил 
купчую крепость данную ему в бывшей вознесенской палате гражданского су-
да прошлого 797 гда марта 10 дня на купленную им в порутчика Александра 
Занковского пустующую триста десятин землю именуемую Шереоретовкою 
состоящую всем уезде в округе Черноташлицкой потечению реки Плетенного 
Ташлика с правой стороны ценою задвести дватцать пять рублей 
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ОПРЕДЕЛЕНО в сходство высочайшаго о губернских учреждениях главы 15 
статьи 205 к судейским дверям лист прибить и куда следовало припечатании в 
публичных ведомостях от сего суда представлено очем вашему высокоблаго-
родию заизвестия сим дастся знать 
      Октября 14 дня 1798 года. 
Судя Николай [Арвит...] 
Секретарь Николай Турчанинов. 
 
ДАХО. Ф.14. Оп.1. Спр. 356. Арк. 39. 

 
 
 
 
 
 

№ 146 1798 р., жовтня 26. – Ордер губернського зем-
леміра Чуйка землеміру Ольвіопольського по-
віту Анатольському з наказом скласти опис лі-
сам, які є у повіті 

 
№ 848    ноября 5 дня 798 года. 
 

Ордер 
Ольвиопольского уезда землемеру гну губернскому секретарю Анатольскому. 

На репорт ваш дошедший комне от 11го числа сего месяца коим вслед-
ствие предписания моего доносите, что в местечке Архангельском и селах 
Терновке, Добрянке и Ольшанке леса имеются1 о протчих же селениях того 
уезда, в скором времени выправок осем учинить и почему, а осведомившись о 
том можете донести мне в то время, предписываю вам сим ордером, о всех 
протчих селениях, состоянии в округах их леса, и стребовать сведения от ниж-
него земского суда, и доставить оное, коим в непродолжительном времени, к 
выполнению указов губернского правления, данных // мне о снятии всех лесов 
казенных, по губернии новороссийской произрастающих. 

 
Губернской землемер коллежский ассесор и кавалер Чуйк. 
Октября 26 дня 1798 года 
 
Новороссийск2 . 
 
ДАХО. Ф.14. Оп.1. Спр. 357. Арк. 6-6 зв. 
 
 
 
 



МАТЕРІАЛИ ДО ІСТОРІЇ БОЛГАРСЬКОГО НАСЕЛЕННЯ УКРАЇНИ XVIII СТОЛІТТЯ 
 
 

151 

 
№ 147 1798 р. – Витяг з відомості Новоросійської 

казеної палати про кількість чоловічого на-
селення в казених селищах Ольвіопольського 
повіту (ті в яких болгари – більшість або час-
тина населення) 

 
 
Ведомость переписанной из учиненной в Новороссийской казенной па-

лате коликое число состоит Ольвиопольского уезда в казенных селениях по 
798 год мужского пола душ 

 
 

Звание селений 
в уездах состо-
ящих 

Число десятин земли под 
селениями ныне почита-
ющейся 

Число душ 
мужеска пола 
состоящих в 
селениях на 
798 год 

По числу душ 
полагая на каж-
дую о [...] деся-
тины из одной 
удобной земли 
должно быть де-
сятин 

Затем во излишестве 
остается одной удоб-
ной земли десятин 

 Удобной Неудобной    
Синюхин брод 9420  168 2520 6890 
Ольшанское 17433  580 8700 8733 
Лысогорское 17220  368 5520 11700 // 
Добрянское 13804  390 5850 7954 
Липняжское 10995  338 5070 5920 
Тишковское 12330  346 5790 7140 
Терновское 7159  227 3405 7269 
Села Тернов-
ского пустошь 

 
3515 

    
// 

Щербановка 11400 600 253 3795 7605 
Димовичево В Ольвиопольском уезде 

несостоит  
153  // 

  
 
ДАХО. Ф.14. Оп.1. Спр.360. Арк.74-74 зв., 75. 
 

№ 148 1800 р., серпня 11. – Височайше затверджена 
доповідь Сената про виключення оселившихся 
у Київскій губернії болгар з числа іноземних 
колоністів та зарахування їх у розряд казених 
поселян 

 
19.512. – Августа 11. Высочайше утвержденный доклад Сената. – Об изключе-
нии поселившихся в Киевской губернии болгар из числа иностранных посе-
ленцев, и о причислении их в звание казенных поселян. 
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Экспедиция Государственного Хозяйства и Опекунств Иностранных 

получила из Киевского Губернского Правления уведомление что в Киевской 
губернии живет 28 душ обоего пола болгар, поселившихся по контракту на 
землях Братского монастыря, заключили на владение оными контракты с пла-
тежом по 10 руб. чиншевых денег. В 1786 году по поступлении монастырских 
владений в казенное ведомство, поверстаны и они в казенные поселяне, но так 
как в ведомостях же 10 руб. показаны в числе монастырских доходов, то ка-
зенная палата не могла сама собою сложить оных и представила о том Сенату 
// Болгары по своему трудолюбию и рачению к хозяйству, заслуживают вни-
мание но по малоимению земли к хозяйству стесняются, потому чтобы улуч-
шить их состояние нужно к числу 15-десятинной пропорции добавить еще 90 
десятин, прилегающих к отдаваемым им на откуп хуторам. Сенат постановил – 
хотя они и называют себя выехавшими на основании Манифеста 1763 года, но 
так как он распространяется лишь на тех, кто вызван казною и поселен ее 
иждивением, они же выехали по соглашению с начальниками Братского мона-
стыря, на землях которого поселились по контракту, то нельзя считать их при-
надлежащими к ведомству Экспедиции Государственного Хозяйства. Потому 
Сенат предлагает их из числа иностранных поселенцев исключить, а причис-
лить по примеру подобных выходцев из болгар, поселенных в Новороссийской 
губернии, в звание казенных поселян, на ровне с которыми на основании Вы-
сочайшего Указа 11 (27) ноября 1797 года, удовольствовать их землею по 15 
десятин на душу и обложить податями какие платят государственные кресть-
яне, вместо ченшевого по 10 руб. в год  сбора.  

 
ПСЗРИ. – Т. XXVI – Спб., Печатано в Типографии 2 Отделения Собственной 

ЕИВ Канцелярии, 1830 – 875 С. – С. 259-260. 
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ДОДАТКИ. 
 
 

№ 1 1790-1794 р.р. –Уривок з праці Г.Пісаревського 
“Из истории иностранной колонизации в России 
в XVIII веке” 

 
В ту же войну по распоряжению Потемкина “взято из различных 

мест” по реке Дунаю 831 семейство болгар для поселения по левому берегу 
Днестра, во вновь приобретенной от Порты области. Но так как из числа их 
580 семей убежали в Молдавию, то после этого “Все сомнительные и 
наклонные к побегу” болгаре в числе 287 семей (873 души взрослых и 103 
души малолетних обоего пола) были переведены на левую сторону реки Буга 
“и поселены по местам выгоднейшим, самими ими избранным.”Для их тамо 
всегдашнего с ними пребывания и способствования к доставлению им всего 
потребного в 1792 году определен был отставной капитан Савва Бадюл. Жа-
лованье ему было определено 250 рублей в год. На построение домов и обза-
ведение скотом и земледельческими орудиями поселенным по Бугу болга-
рам, по докладу графа Платона Зубова от 12.Х.1794 // было выдано 13282 
рубля 50 копеек в безпроцентную ссуду с обязательством погасить ее в тече-
ние 3х лет по миновании 10-летней льготы от податей.* 

 
* Московский Отдел Общего Архива Министерства Императорского Двора: 

Архив Кабинета ЕИВ, дело № 130, опись № 390.  
 
Писаревский Гр. Из истории иностранной колонизации в России в XVIII в. 

(По неизданным архивным документам). – М., Печатня А.И.Снегиревой, 1909 – 340 С. 
– С.338-339. 

 
№ 2 1752-1801 р.р. – Уривок з праці 

А.О.Скальковського “Болгарские колонии в 
Бессарабии и Новороссийском крае” 

 
БОЛГАРСКИЯ КОЛОНИИ 

 
В БЕССАРАБИИ И НОВОРОССИЙСКОМ КРАЕ 

 
В Новороссийских губерниях и Бессарабской области в-течение про-

шедшаго полустолетия водворилась и счастливо живет довольно многочис-
ленная семья Болгарскаго народа, занявшая при переходе своем самыя пу-
стынныя степи и урочища, и обратившая их в-продолжение этого времени в 
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самыя цветущия и прочныя земледельческия усадьбы. Братски принятые, обо-
гащенные землями и угодьями, поощренные льготами и привиллегиями, Бол-
гаре представляют теперь одно из самых утешительных в отечестве нашем 
зрелищ. Посетив не раз почти все их колонии, находящияся как в Бессарабии, 
так в Херсонской и Таврической губерниях, с специальною целью изучения 
этого замечательнаго явления в хозяйственном и административном отноше-
нии, мы представляем здесь результаты наших поездок и кабинетных занятий 
этим предметом в следующем труде, // разделенном на три части: 1) на исто-
рию водворения Болгар в России; 2) на географическо-топографическое обо-
зрение занимаемых ими местностей, и 3) на статистический очерк настоящаго 
положения основанных ими колоний.* 

 
I. 

История Болгарскаго водворения в России. 
1750 – 1846. 

 
Где и когда приютились впервые на Русской земле единоверные с нами 

Болгарские странники – с точностию неизвестно. Но по всем вероятиям пере-
селение их началось в Бессарабию, именно в Буджакския степи, прибрежныя к 
тому-же Дунаю, над водами котораго столько веков широко владычествовало 
великое Болгарское государство. Боясь пускаться в археоло- // гическия и не-
верныя предположения о древности Болгарскаго водворения в Южной России, 
мы удовольствуемся покамест теми сведениями, которыя отыскали в оффици-
альных актах и достоверных преданияхъ здешняго края. На них основываясь, 
скажем безошибочно, что первое оффициальное поселение Болгарских выход-
цев в Новороссийском-Крае происходило около 1752 – 1754 годов; тогда 620 
семейств Болгар вышло по приглашению из Турции, с целию поселения на 
землях Польскаго королевства. Но прибыв на место и увидев что там свобод-
ных хлебопашцев не было, переселенцы предались уже было отчаянию, как 
узнали об особых милостях пожалованных Новосербскому водворению, осно-
ванному в степях нынешней Херсонской губернии. Немедленно пустились они 
к границам Русским и, радушно здесь принятые, поселились сперва в Ново-
миргороде на реке Виси, а после в Новоархангельске, Синюхином-Броде и 
других “ротах”, то-есть селениях Сербскаго гусарскаго полка, тянувшихся по 
реке Синюхе.** Часть Новомиргорода, находящаяся близ малаго озерка или 
болота Лунго, и доселе именуется Болгариею, в память первых и трудолюби-
вых своих основателей. 

 Другая, гораздо меньшая, Болгарская община вышла в Южную-
Россию между 1764 и 1769 годами, в-следствие милостивых манифестов 1762 
и 1763 годов // о вызове в Россию заграничных переселенцев.*** Тогда часть 
из них, в числе 28 душ обоего пола, отправилась в Киев и поселилась по вза-
имному договору, на землях Киево-Братскаго монастыря; другие перебрались 
в Черниговскую губернию к Сербам и Грекам, пользовавшимся тогда в 
Нежине и других Малороссийских городах весьма важными преимуществами, 
дарованными со времен Петра-Великаго и первых его преемников. 
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С 1769 по 1791 год началось и продолжалось постоянное и довольно 
значительное переселение Болгар и вообще Задунайских Славян в Бессарабию, 
тогда почти совсем силою Русскаго оружия завоеванную. Угнетенные христи-
ане православного закона, надеялись под кровом России или хотя вассалов ея 
(как тогда думали) Румунских господарей, найти себе верное и мирное навсе-
гда убежище. Мы имеем достоверное сведение, что тогда перешло их до 2, 000 
о. п. душ, которыя и поселились в крепостях: Измаиле, Килии, Бендерах и Ак-
кермане (где оставались некоторое время Русские гарнизоны), в городах Ки-
шиневе и Рени, на землях Молдавских бояр и, наконец, вместе с Ногайцами, в 
кишлах и усадьбах Татарских в Буджаке, или собственно – Бессарабии распо-
ложенных. // 

Что они искали там именно Русскаго покровительства и подданства, в 
этом убедиться легко, зная что в течение войны составили они из среды себя 
особое ополчение и служили под знаменами Румянцова, Суворова и других 
знаменитых Русских полководцев, память которых в сальвогардиях и аттеста-
тах их потомки сохраняют доныне, как священное достояние. 

Судбы войны загнали в наш край еще одну довольно значительную 
Болгарскую общину. Это было в 1773 году. Жители селения Флатарь, близ 
крепости Силистрии, обратились в числе 400 почти семейств к главнокоман-
довавшему тогда Русскими войсками, незабвенному графу П.А.Румянцову-
Задунайскому, прося его покровительства и защиты при переходе их на Рус-
скую землю, где они желали поселиться. Граф Румянцов милостиво их принял 
и поручил маиору Штеричу с 72-мя гусарами, провесть их от берегов Дуная до 
крепости Св.Елисаветы. Прибыв туда осенью, они размещены были на зимов-
ку в сс. Дмитриеве, Аджамке и Диковке, – пока граф Румянцов не прибыл в 
Кременчуг. Тогда, по совещании с местным начальством, поселились они на 
избранном ими урочище на реке Синюхе в с. Ольшанке, близ Ольвиополя, в 
Бобринецком уезде Херсонской губернии. В 1818 году, вместе с Бугскими ко-
зачьими селениями они обращены в военное поселение, и составляют теперь 
3-ю волость 12-го округа Новороссийских военных поселений, имеющую бо-
лее 300 домов и // несколько отдельных хуторов. Жители сохранили многие 
древние обычаи своего отечества и даже язык, не говоря уже о фамильных 
именах родной Болгарии. На одном документе читаем следующия подписи: 
Кирило Стойков, Стефан Кабакчей, Русский Божанов, Иван, Кирило и Васи-
лий Величковы, Николай Топалов, Онуфрий Еклеме, Яков и Кирило Опри. 

  В 1790 годах Болгаре оказались и в составе перваго Бугскаго войска. 
Это были Турецкие подданые, увлеченные под знамена Русския любовью к ве-
ре и языку братьев-Славян. По документам войска, было их в 1803 году более 
500 душ, которым правительство даровало теже личныя и поземельныя права, 
что и другим чинам Бугскаго казачества.****  

После заключения Ясскаго мира несколько семейств Болгар Бессараб-
ских перешло за Днестр и поселилось в новозаведенных пограничных городах: 
Тирасполе, Новых-Дубоссарах, Григориополе и Одессе, где оставаясь и до-
ныне, представляют они семью хотя немногочисленных, но всегда полезных 
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городских обывателей. В Одессе многие из них сделались купцами, ведут зна-
чительную заграничную торговлю, учреждают школы в своем отечестве и 
усердствуют не только своему, но и Русскому народному просвещению. 

 
* При составлении настоящаго обзора нашего мы руководствовались большею 

частию документами архивов канцелярии Новороссийскаго и Бессарабскаго генерал-
губернатора, Попечительнаго комитета о колонистах Южнаго края России, Изма-
ильскаго градоначальства, и проч.; но еще более следовали сведениям, полученным от 
знающих людей, и поверенным на-месте в самих колониях. Потому долгом считаем 
принести здесь искреннюю благодарность как начальству колоний вообще, так и в-
особенности статскому советнику М.Г.Буткову, члену попечительнаго комитета 
статскому советнику А.А.Евдокимову, секретарю управления Бессарабских колоний 
В.З.Скарлату и окружному старшине Измаильскаго округа Болгарских колоний в Бес-
сарабии г. Иванову. 

** Указ Прав. Сената от 24 апреля 1752 года. 
*** Таков манифест 4-го декабря 1762 года и в-особености указ 22-го июля 

1763 года, которым учреждалось столь благодетельное для Новой-России опекунство 
иностранных поселенцев. См. наше: Хронолог. обозр. истории Новорос.-Края, ч.I, 
стр.60 и др. 

**** Эти выходцы обитают доселе в волостях: Дыминой, Щербиновке и др. 
Херсонской губернии и уезда.  

 
Скальковский А.А. Болгарския колонии в Бессарабии и Новороссийском крае. – 

Одесса, В Типографии Т.Неймана и К°, 1848 – 155 С. – С. 1-6.  
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ПРИМІТКИ 

 
 

№ 1. 
 
1 Генералу нашему генералу губернатору Киевскому... – на відміну від 

губерній у межах Росії, де губернаторами призначали полковників, підполков-
ників і навіть майорів та капітанів, Київську губернію очолювали генерали. 
Київський генерал-губернатор відав, головним чином, військовими справами, 
обороною державних кордонів, наглядом за зовнішньою торгівлею. Причому 
ця влада належала особисто йому. 

2 ...князю Ивану Юрьевичу Трубецкому... – Трубецький І.Ю. (? – 1750), 
так званий Великий, прозваний так на відміну від свого тезки-небожа, прези-
дента Юстіц-колегії. Улюбленець Петра І. Службу почав у Преображенському 
полку. У 1698 р. – новгородський намісник. У період з 1700 по 1718 р.р. 
знаходився у шведському полоні. По звільнені його призначено київським ге-
нерал-губернатором. Під час вступу на престол Анни Іоанівни (1730), зареко-
мендував себе як прибічник реставрації самодержавства, за що його зроблено 
сенатором. У 1739 р. – московський генерал-губернатор. 

3 ...сербин маеор Иван Албанез... – Албанез (Албанець) Іван (? – близь-
ко 1735), майор австрійської служби, родом серб. У 1723 р. з’явився у Росії та 
запропонував Петру І привести з Балкан та Банату людей і утворити з них лег-
кокінну команду. Так, вже через рік почав формуватись Сербський гусарський 
полк (т.зв. “старий”, чи польовий) (1724-1776). Албанез отримав чин полков-
ника та став першим командиром полку. 

 
№ 2. 

 
1 В Киевскую губернскую канцелярию... – виконавчий орган державної 

влади у Київській губернії. В її штаті працювали секретар, канцеляристи, 
копіїсти, сторож. Згідно з губернськими штатами 1765 р. у губернській канце-
лярії налічувалось 30 службовців: архіваріус, 12 канцеляристів, 8 підкан-
целіристів, 9 копіїстів. 

2 ... в наш гусарской полк... – йдеться про Сербський гусарський полк  
(“старий”, польовий). Фактично утворено у 1724 р., хоча словосполучення 
(Сгп), офіційно починає фігурувати у період російсько-турецької війни 1735 – 
1739 р.р., що дало деяким дослідникам підставу твердити про створення полку 
саме у цей період. До того ж, більш поширеним найменуванням було гусарсь-
кий полк чи просто “серби” . У період 1724 – 1729 р.р. полк квартирував по 
різних селищах малоросійських козачих полків. Чисельність його була досить 
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незначною – близько 300 чоловік балканських виходців. У 1730 р. полк до-
повнили до 6 рот (600 гусар) слобідськими козаками та у складі Низового кор-
пусу відправили до Персії, причому за час дороги втекло 179 козаків. У 1732 р. 
полк повернули на Україну: на вересень 1733 р. “сербів” налічувалось – 14 
офіцерів та 183 нижніх чина. У 1736 р. полк у складі 300 військовослужбовців 
включено до складу Дніпровської армії (Мініха). Полк під командуванням 
підполковника І.Стоянова відмінно зарекомендував себе у всіх баталіях війни 
та значно поповнився за рахунок представників балканських народів. Після 
війни полк оселено у Бахмутській провінції, поблизу м.Тор. Військові полку 
вкрили себе славою під час російсько-шведської (1741 – 1743), Сімирічної, 
російсько-турецької війни 1768 – 1774 р.р. У 1776 р. полк переведено до посе-
лених, з відведенням земель у Ольвіопольському повіті Новоросійської гу-
бернії. 

3...вице-губернатора Штока... – органом державної влади у Київській 
губернії було губернське правління, яке складалося з генерал-губернатора, 
віце-губернатора та губернатора. За підписом цих трьох осіб виходили з гу-
бернської канцелярії важливі документи. 

4...в Варве... – Варва, сотене містечко Прилуцького полку в якому на 
той час квартирував Сербський гусарський полк. 

5...из Верховного Тайного Совета... – установа, яка керувала напрямком 
діяльності уряду при Катерині І (1725 – 1727) та Петрі ІІ (1727 – 1730). Запро-
ваджено у лютому 1726 р. Скасовано Анною Іоанівною у 1730 р. Члени (у 
перші часи існування): генерал-фельдмаршал князь Меншиков, генерал-
адмірал князь Апраксін, державний канцлер граф Головкін, граф Толстой, 
князь Д.Голіцин, барон Остерман та зять Катерини І – герцог Голштінський 
(батько Петра ІІІ). Верховній Таємній Раді підпорядковувались Сенат та ко-
легії. Накази, які не було завізовано “верховниками” не мали чинності. 

6 ...гдну генералу фельтмаршалу и кавалеру князу Михайлу Михайлови-
чу Голицыну... – Голіцин М.М. (1675 – 1730), князь. З 1687 р. – на службі (по-
чав барабанщиком у Семенівському полку). Взяв активну участь у придушенні 
стрілецького бунту, Азовських походах, Північній війні. У 1708 р. був у битві 
при Лісній (з корпусом Левенгаупта), згодом у Полтавській баталії та Перево-
лочненському переслідувані. У 1710 р. війська під його командуванням взяли 
приступом Виборг. У 1711 р. на Україні відбив спільний наступ запорожців та 
татар. Учасник Прутського походу. З 1714 по 1721 – начальник військ у 
Фінляндії. Під час похода Петра І у Персію начальствував у Санкт-Петербурзі. 
При Катерині І у 1725 р. його зроблено генерал-фельдмаршалом. Петро ІІ 
зробив його президентом Військової колегії, сенатором та членом Верховної 
Таємної Ради (1728). Під час вступу на престол Анни Іоанівни був причетний 
до планів “верховників”, за що його було відлучено від двора. Незабаром по-
мер. 
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№ 3. 
 
1 ...гсдна генерала фон Вейзбаха... – Вєйсбах Іоган-Бернгард (? – 1735). 

Народився у Богемії, службу розпочав у австрійській армії. У 1707 р. приїхав 
до Росії, де отримав посаду командира одного з драгунських полків. Привер-
нув до себе увагу Петра І вдалим відводом російського гарнізона з фортеці Ти-
кочин та зруйнуванням її укріплень, у колі зору шведського війська. У 1708 р. 
біля м. Смоляни атакував шведський загін та взяв у полон генерала Каніфера. 
У Полтавській битві командував російською кіннотою правого флангу. Учас-
ник Прутського походу, після повернення з якого Петро І доручив йому обо-
рону України від татар – війська під головуванням Вейсбаха завдали їм пораз-
ки під Богодуховим у 1713 р. У 1719-1720 р.р. – російський посланик у Відні. 
З 1720 р. головнокомандуючий російськими військами на Україні. Наприкінці 
1731 р. його призначено київським генерал-губернатором. Автор проекту 
будівництва Української укріпленої лінії. У 1735 р. Вейсбах отримав наказ ви-
сунути 25-тисячний корпус російських військ на Крим, але 24 серпня 1735 р. 
помер і був похований у Полтаві. 

2 ... цесарской нацыи булгарина Степана Павлова... – масові повстання 
населення Північно-Західної Болгарії (Чіпровське) та Північно-Східної Маке-
донії (Карпошове) проти турецького поневолення у 1688 р. були наслідком 
вступу австрійських військ на вищезгадані території під час австрійсько-
турецької війни 1687 – 1689 р.р. Після відходу цісарських військ турецькі кати 
влаштували тотальне винищення цивільного населення, що призвело до масо-
вої міграції його до Австрії та Угорщини (Банат, Воєводина). Загальна кіль-
кість балканських переселенців у межиріччя Сави та Дунаю протягом 1688 – 
1690 р.р., серед яких були болгари, серби, греки, аромуни (куцовлахи), колива-
лась, за різними оцінками, у межах від 100 до 200 тисяч осіб. З метою захисту 
кордонів від турок цісарський уряд зформував з цих переселенців дві військові 
Країни: Славонську або Савсько-Дунайську (1701) із центром у м.Осієк та По-
тисько-Поморіську (1702), центром якої стало м.Сегедин. Поселенцям від уря-
ду було даровано низку пільг, але вже з початку 1720-х почався поступовий 
наступ на права та свободи граничар (так звали себе, за родом служби, бал-
канці). Як одна з форм спротиву затверджує себе еміграція до Російської ім-
перії, активно розпочавшої розграш балканської карти: цей потяг під опіку 
старшого слов’янського православного брата, розпочатий І.Албанезом, сягнув 
апогею напочатку 1750-х, внаслідок чого російським урядом й було створено 
перші південнослов’янські військові поселення у Південній Україні. 

3 Шверин – Шверин, фон (Schwerin). Графський род, одноімений зі 
столицею Мекленбург-Шверинського герцогства. Не виключено, що деякі йо-
го представники потрапили до Росії у складі Мекленбурзької армії, яка зали-
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шила батьківщину разом із герцогом Мекленбурзьким, чоловіком небоги Пет-
ра І, внаслідок перевороту та була розміщена на Україні (початок 1720-х). 
Можливо йдеться про генерала Курта-Крістофа фон Шверіна (1684-1757), 
який пізніше перейшов з російської у пруську службу. 

 
№ 5. 

 
1 ...из Переясловла... – йдеться про український Переяслав. 
2 ...из Гусарской Сумы... – починаючи з другої половини 1720-х р.р. у 

складі Військової колегії існувало спеціальне відгалуження, так зване Гусарсь-
ке повитьйо, яке займалося всіми питаннями комплектації, забезпечення та 
функціонування гусарських полків. Кошти на це витрачались з окремої статті 
видатків колегії – Гусарської суми. За їх розподіл на місцях діслокації полків 
відповідав спеціально призначений з Військової колегії комісар (Див. також 
документ № 4). 

 
№ 6. 

 
1 ...из Государственной Военной Коллегии... – заснована у 1719 р. для 

керування військово-сухопутними силами. У ній були присутні президент, 
віце-президент та кілька членів з генералітету. При державній військовій ко-
легії існувала канцелярія. Зпочатку розподілялася на три експедиції: а) 
армійську; б) гарнізону; в) артилерійську та фортифікаційну. Окрім тогопри 
ній знаходились генерал-аудітор, генерал-фіскал та обер-аудітор. При Олек-
сандру І перетворена на військове міністерство. 

2 ...генералу и кавалеру киевскому генералу губернатору Михаилу Ива-
новичю Леонтьеву... – Леонтьєв М.І. (? – 1753). Троюрідний брат Петра І по 
материнській лінії (двоюрідний небож Натальї Кирилівни). Завдяки родству з 
правлячою династією у 1717 р. уклав вигідний шлюб з небогою князя Менши-
кова. У 1730 р. був у числі 3-х депутатів відправлених верховниками до Мітави 
запросити Анну Іоаннівну на російський престол. У 1735 р. 28-тисячний кор-
пус російських військ під його командуванням вступив на Кримський 
півострів, але незабаром був змушений повернутися на Україну через нестачу 
продовольства, фуражу та води. У 1736 р. взяв участь у взятті армією Мініха 
турецьких фортець Ор-Капу (Перекоп) та Кінбурн; наступного року знахо-
дився при облозі та штурмі Очакова. Пізніше був київським генерал-
губернатором.  

3 ...македонской нации прапорщика Николая Величкова... – Вєлічков 
(Вєлічко, Вєлічковський) Нікола (1710-ті – 1790-ті). Народився у Македонії. У 
1739 р. вступив до російської військової служби у Сербський гусарський полк. 
Брав участь у завершаючій стадії російсько- турецької війни 1735-1739 р.р., 
шведській компанії (1741). Впевнено просувався службовими щабелями, пере-
важно завдяки вербуванню в службу людей. Після російсько-турецької війни 
1768 – 1774 р.р. виходить у відставку у чині прем’єр-майора. Тодіж його при-
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значено земським комісаром Ольвіопольського повіту. Швидко стає володарем 
близько 6 тисяч десятин землі у дачах Болгарського та Сербського поселених 
гусарських полків. З 1783 р. – на посаді земського воєводи Крюківського по-
віту. Засновник та володар с. Добровєлічковки (нині районий центр Кірово-
градської області). 

4 ...турками и липканами в полон... – Липкани, містечко у Бесарабії на 
лівому березі р.Прут, у 30 верстах від Хотина. Засновано раніше XVII ст. та 
було населене мусульманами – вихідцями з Реччі Посполитої (ймовірно неве-
лика група литовських чи білоруських татар, так званих липеків або липкан), 
які під час польсько–турецьких воєн поверталися під протекцію Туреччини та 
фактично являли собою тюркомовний мікроетнос, етнонім якого співпадав з 
назвою топоніма. У турецькій армії використовувались як допоміжний загін, в 
обов’язки якого входила кур’єрська, конюшена служби тощо. 

5 ...при взятья Фридриксгама и Геменфорса... – йдеться про фінські 
міста Фрідріхсгам (сучасне м.Хаміна) та Гельсінгфорс (зараз м.Хельсінки), які 
під час російсько-шведської війни 1741 – 1743 р.р. було занято російськими 
військами до складу яких входили, також, Сербський та Угорський гусарські 
полки, значну кількість службовців яких складали болгари. 

6 ...Венгерского гусарского полку... – початок полку покладено у 1737 
р.: колишній полковник австрійської служби, а на той час, генерал польської, 
ад’ютант князя Любомирського – Кумінг  наступного разу змінив сюзерена та 
виїхав у Росію. Йому було пожалувано чин полковника та призначено на 
службу у Сербський гусарський полк, але осягнули, що цим завдано образу 
офіцерам полку які більший час знаходяться на російській службі та мають 
більше підстав на отримання цієї посади. Тоді під командування Кумінгу пере-
дають 2 роти гусар, головним чином з православного слов’янського населення 
Банату (Угорщина), та називають новостворену одиницю Угорським гусарсь-
ким полком, але фактично він оформився весною 1738 р., і саме в кампанії 
цього року вперше виступив як самостійна бойова одиниця. У 1739 р., коли те-
атр воєнних дій безпосередньо наблизився до Балкан, у лавах полку опинилася 
значна кількість болгар. У 1741 р. полк реструктуризовано: з цього часу він 
має у своєму складі 10 рот. Проте про повну його комплектність залишається 
лише мріяти (полк укомплектовано лише на 40 %). Остаточне оформлення йо-
го як повновартісної бойової одиниці тривало протягом 1740-х – 1750-х років. 
Полк приймав участь у битвах Сімирічної війни. У 1763 р. полк ще раз рефор-
мовано та зроблено 8-ескадроним. В такому вигляді він увійшов у російсько-
турецьку війну 1768 – 1774 р.р., по закінченні якої остаточно втратив статус 
польового та був переведений у розряд поселених. 

7 ... по цесарскому штату до шестидесят члвк... – за російськими шта-
тами рота гусарського полку мала складатися зі 100 чоловік рядових та унтер-
офіцерів. 

8 ... господину генералу и кавалеру фон Бисмарку... – Бісмарк, фон Ру-
дольф-Август (21 ІІІ 1683 – 1750). Представник давнього та розгалуженого 
дворянського німецького роду. На службі у пруського короля дослужився до 
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чина полковника. У 1732 р. виїхав до Російської імперії, де став протеже Біро-
на і отримав від нього чин генерал-майора та руку його невістки, фрейліни ім-
ператриці. У день весілля Анна Іоанівна пожалувала Бісмарку чин генерал-
лейтенанта та будинок. Був дружній також з братами свого патрона, разом з 
якими займав вищі військові посади під час польської кампанії 1732 – 1734 
р.р., російсько-турецької війни 1735 – 1739 р.р. Сприяв возведенню Бірона у 
звання герцога, за що його призначено генерал-губернатором Лівонії. У 1740 
р. Бісмарка заарештовано, віддано під слідство та у 1741 р. відправлено у То-
больськ на заслання, проте згодом переведено до Ярославля. У 1747 р. Бісмар-
ка амністовано та призначено головнокомандуючим південною (Українською) 
армією. Помер у Полтаві через 3 роки. 

 
 
 
 

№ 9. 
 

1 ... македонской нацыи города Браила из болгарского народу... – не 
бажаючи становитися занадто упередженим коментарем чи то на позиції “ма-
кедонського сепаратизму”, чи то “болгарського шовінізму”, ми просто звер-
таємо увагу читача на те, як самоусвідомлювали себе мешканці Македонії у 
XVIII ст. Для нас цілком очевидним є те, що термін нація у зазначений період 
асоціювався, насамперед, з місцем народження або ж підданством тієї чи іншої 
держави, але ж ніяк не з належністю до конкретного етносу (наприклад: див. 
вище примітки до документу № 3). 

З приводу ж місцезнаходження вищезгадуванної Браіли, то ми не 
схильні ідентифікувати її з добруджанською Браілою (Румунія). Підстави для 
такої думки нам дає згадка про існування містечка Браілово у Македонії: Ис-
тория македонского народа / Редакция тома: акад. М.Апостолски (отв. редак-
тор), акад. Любен Лале, акад. Кирилл Мильовски, проф. Методия Соколоски, 
проф. Томо Томовски. – Скопье, Издатель: Македонская академия наук и ис-
кусств. Типография: “Просвета” – Куманово, 1986. – 488 С. – С. 232.  

 
 
 
 

№ 10. 
 
1 Высокородный и превосходителный  господин генерал маеор... – 

йдеться про Глєбова Федора Івановича (? – 1799), на той час командуючого  
новоствореною фортецею Святої Єлісавети та головного командира Ново-
сербського поселення, якому, фактично, підлягав командир Новосербського 
корпусу, хоча, за званням, вони були рівними (генерал-майори). 
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2 ... в Новую Сербию... – Нова Сербія ( 1751-1764). Створена за 

етнічними ознаками з представників балканських народів військова адміни-
стративно-територіальна одиниця. Виникнення її зумовлене: 1) зовнішнь-
ополітичним курсом Російської імперії, спрямованим на ліквідацію турецько-
татарської загрози і забезпечення надійної оборони південних рубежів; 2) 
прагненням мати на півдні України антитезу запорозькому козацтву, 
провідника урядової політики в регіоні; 3) виникненням переселенських 
настроїв серед православного південнослов’янського населення Банату, вна-
слідок наступу австрійського уряду на його права та привілеї. 

Перша партія іноземних поселенців прибула у Київ влітку 1751 р. (424 
особи). 24.ХІІ.1751 р. опубліковано імений наказ про прийняття їх у піддан-
ство та оселення у “Задніпрських місцях”. Переселення відбувалося під егідою 
офіцерства австрійської служби. В лідери висунувся полковник Хорват І.С. 
який отримав чин генерал-майора та посаду командира Новосербського корпу-
су. Національний склад переселенців був строкатим: серби, болгари, волохи, 
чорногорці, греки та інші. Сповідання православ’я було головною умовою 
прийняття у підданство. 

До складу Нової Сербії було включено землі Цибулівської, Крилівської 
та правобережні частини Власівської, Кременчуцької та Потоцької сотень 
Миргородського полку. З Полтавського полку було відібрано частину Келе-
бердянської сотні. Спеціальними наказами українському населенню було за-
пропоновано виселитись.  

Зпочатку Новосербський корпус складався з двох військових одиниць 
нижчого порядку – гусарський Хорватів та Пандурський піхотний полки, ко-
жен з 20 рот (шанців). 

Проте іноземне населення не було численним – близько 6 тисяч особ 
спільної статі.  

Центром став Новомиргород, в якому розміщувалися штаб, головна 
канцелярія Новосербського корпусу та резиденція І.С.Хорвата. У 1759 році 
штат корпусу було збільшено за рахунок утворення Новомиргородського гар-
нізону, а також двох новозформованих польових гусарських полків – Бол-
гарського та Македонського.  

Військові команди Новосербського корпусу досить активно використо-
вувалися урядом під час військово-політичних акцій Російської імперії. Так на 
них було покладено справу переслідування загонів гайдамаків, улюбленим 
місцеперебуванням яких був Чорний ліс розташований на новосербських зем-
лях, чимало було й збройних сутичок з польськими загонами та запорожцями. 
Під час Сімирічної війни до Прусії було відіслано тисячну команду з служ-
бовців Македонського та Хорватового гусарських полків. 

З самого початку існування Нова Сербія знаходилась під керуванням 
Урядуючого Сенату, а не Військової колегії, подібно до інших військових по-
селень. Таке виключне становище корпусу було зумовлене особистими 
зв’язками у вищих колах імперії його командира. Внаслідок майже цілковитої 
безконтрольності він відзначився колосальними зловживаннями. Як показала 
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комісія полковника Спічинського, яка почала свою діяльність, за ініціативи 
Катерини ІІ, влітку 1762 р., Хорватом було розтрачено 65 тисяч карбованців з 
казених коштів. Внаслідок цього службовці роками не отримували платні, а 
комплектація полків, яка велась на контрактних засадах за рахунок вербівлі, у 
% відношенні до необхідної була наступною: у Хорватовому гусарському пол-
ку – 41,3 %; у Новомиргородському гарнізоні – 37,7 %; у Пандурському піхот-
ному полку – 9,1 %; Болгарському гусарському  – 19,9 %. 

Іменим наказом від 11.VI.1763 р. Хорвата було знято з посади, а неза-
баром – у березні 1764 р. Нову Сербію включено до складу утворенної Ново-
російської губернії та реформовано. Гусарський полк отримав назву Чорного, а 
піхотний – Жовтого. В кожному з них по 16 рот. Новомиргородський гарнізон 
та Болгарський і Македонський полки через їх некомплектність скасовано. 

Влаштування Нової Сербії слугувало в першу чергу політичним інтере-
сам Російської імперії. В такий спосіб зміцнювалися позиції царського уряду в 
Україні: південні регіони втягувалися в систему всеросійського підпорядку-
вання, готувалися позиції для остаточного завоювання Північного Причорно-
мор’я. 

3 ... к гдну генералу майору Хорвату... – Хорват Іван Самійлович (? – 
1780). Полковник австрійської служби, з банатських сербів. З 1750 р. починає 
вести переговори з російським урядом про умови переселення. Наказом від 24 
грудня 1751 р. йому даровано привілеї на заселення Нової Сербії. Перебування 
його на посаді головного командира Новосербського корпусу пов’язане зі 
значними зловживаннями, які стали предметом розбору спеціальної комісії, за 
результатами якої Хорвата приречено на страту (замінена на заслання до Во-
логди, з якого повернувся у 1775 р., завдяки клопотанням його приятеля 
П.А.Текелі). 

 
 

№ 11. 
 
1 ... оставя я именованны турецкую службу с пятью десять гусарами... 

– очевидно, зазначений Г.Іванов служив у допоміжних загонах турецької армії, 
які комплектувалися з християн: саккі (водовози), войніки (конюхи), лагумджі 
та мусселіми (інженерно-саперні частини) чи соколари (сокольничі), та займав 
досить високе становище: черибаши (десятник) або юзбаши (сотник). 

 
№ 12. 

 
1 ... оногож Сербского гусарского полку от гдна подполковника Стоя-

нова... – Стоянов Іван (Живан) (кінець XVII – після 1763). Болгарин з Банату, 
капітан австрійської служби. У 1724 р. виїхав у Росію. Разом з І.Албанезом 
стояв у витоків Сербського гусарського полку (другий за званням офіцер у 
полку). Очолив полк під час російсько-турецької війни 1735 – 1739 р.р. Гарно 
зарекомендував себе у Сімирічній війні. Його здібності відзначали такі сла-
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ветні російські полководці, як Мініх, Салтиков та Румянцев. У 1763 р. вийшов 
у відставку. Останнє звання – генерал-майор. Батько Михайла Стоянова, теж 
офіцера Сербського гусарського полку, одного з недовготривалих фаворитів 
Катерини ІІ.  

2 ... в Киево Печерском... – мається на увазі Київо-Печерська фортеця, 
побудована за часів правління Петра І. У зазначений час слугувала місцепере-
буванням військового командування Київської губернії. 

 
 
 

№ 13. 
 
1 ... порутчик Мануил Вунчин... – прізвище оформлене писарем за 

східнослов’янськими нормами від чоловічого імені Вунчо (далі будуть 
зустрічатися й інші форми): Илчев Ст. Речник на личните и фамилни имена у 
българите. – София, Издателство на БАН, 1969. – 626 С. – С. 118. Вірогідніше 
за все патронім. 

Надалі, скрізь, де у документах немає згадок про етнічну належність 
особи, нами спеціально буде зазначатись, на підставі яких даних її (особу) 
ідентифіковано як представника болгарського народу. 

 
 
 

№ 14. 
 
1 ...генерал маиора Шевича... – Шевич Іван Георгійович (? – ?). Пол-

ковник австрійської служби, серб з Банату. У 1752 р. переселився до Росії, де 
отримав чин генерал-майора. Керований ним гусарський полк , одну з двох 
складових частин Слов’яносербії, було поселено по р. Лугань. Витоки роду 
Шевичів відносяться до початку XVII ст. (род було внесено до VI-ої частини 
родовідної книги Катеринославської губернії).  

2 ... из войников... – напівпривілейована верства християнського насе-
лення у болгарських землях під час османського поневолення. Існували два 
типи войників: царські (султанські) та звичайні. Царські войніки виконували 
обов’язки конюхів при царських конюшнях, супроводжували та слідкували за 
царською кіннотою. Звичайні войніки служили при обозах та виконували роль 
конюхів під час воєнних походів. Ще вони рили окопи, несли вартову службу у 
передовій лінії або висилались у розвідку. Ці войніки були озброєні щитом та 
списом. Войників було звільнено від сплати державних податків. 
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№ 15. 
 
1 Высокородний и превосходителный гдин генерал маиор. – мається на 

увазі Бібіков Ілл’я Олександрович (1698 – 1784). Протягом життя займав 
різноманітні службові посади: був директорм Тульського збройного завода; 
взяв участь у Сімирічній війні (відзначився при Кунерсдорфі та взятті Коль-
берга); будував укріплення Української лінії, а також міст Таганрог, Бахмут, 
Кізляр та Моздок. Останній чин – інженер-генерал-поручник. У зазначений 
час, у чині генерал-майора командував військами Української лінії. 
Слов’яносербські полки Шевича та Прерадовича входили до складу цих 
військ. 

2 ... пандур Иван Станчул... – у якості прізвища виступає патронім не 
обтяжений закінченням. Ім’я Станчул (Станул, Станчо) характерне для насе-
лення Північно-Східної Болгарії: Илчев Ст. Речник на личните и фамилни 
имена у българите. – С.464.  

3 ... в Славеносербию... – Слов’яносербія (1753 – 1764), військова 
адмінистративно-територіальна одиниця. Створена за етнічними ознаками з 
представників балканських народів. Після того, як І.Хорвату було даровано 
привілеї на заселення Нової Сербії, до російського посланика у Відні, Бесту-
жева-Рюміна звернулись полковники Шевич та Прерадович з проханням спри-
яти їх переселенню до Російської імперії. Прохання їх було вдовільнено. 
Наприкінці 1752 р. вищезгадані особи з’явились у Києві разом з невеликою 
кількістю виведених ними людей. Майже півроку Урядуючий Сенат вирішував 
питання про те, на яких засадах відводити землі під нове поселення. На 
засіданні 31 березня 1753 р. було вирішено оселити команди Шевича та Пре-
радовича у Бахмутській провінції. Оселення це планувалося у контексті будів-
ництва нової укріпленної лінії, яка мала пройти від гирла Самари до Бахмута. 
Шевич отримав землі по р. Лугані, а Прерадович по рр. Сенжаровці, Міусу, 
Білій та Сіверському Донцю. Кожен полк мав складатися з 20 рот (шанців). 
Проте, через нестачу людей, населених пунктів було утворено дещо менше. 
Полки знаходилися у відомстві Військової колегії. Слов’яносербські ескадрони 
взяли участь у Сімирічній війні. У 1764 р. територія та населення 
Слов’яносербії увійшли складовою частиною до новоствореної Новоросійської 
губернії. Полки Шевича та Прерадовича об’єднано у єдиний Бахмутський гу-
сарський полк. 
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№ 16. 

 
1 От генерал маеора Райка Депрерадовича... – Прерадович де, Райко 

(Родіон) Степанович (? – ?). Банатський серб, полковник австрійської служби. 
У 1752 р. виїхав до Росії, де отримав чин генерал-майора. Один з засновників 
Слов’яносербії. Дід Миколи Івановича де Прерадовича (1767 – 1843), коман-
дира кавалергардського полку, героя наполеонівських війн. Поховано у церкві 
с. Серебрянки (штаб-квартира його полку). Род Прерадовичів внесено до IV 
частини родовідної книги Катеринославської губернії. 

2 ... в Славеносербскую комиссию. – Слов’яносербська комісія (1753 –
1766), була створена з метою контролю за комплектацією та постачанням 
полків Шевича та Прерадовича. Передатна ланка між Військовою колегією та 
слов’яносербськими полками. Розміщувалась у м.Бахмут. Складалася з керую-
чого комісією (у чині дійсного статського радника), секретаря, кількох канце-
ляристів, підканцеляристів та копіїстів. Діяла ще протягом 2 років після реор-
ганізації Слов’яносербії. 

3 ... от гдина генерал лейтенанта графа Дивиера... – Дівієр (Девьєр) 
Петро Антонович (1718 – 1773). Син португальського єврея-перехриста Анто-
на Мануїловича Дівієра, соратника та друга Петра І, санктпетербурзького ге-
нерал-поліцмейстера та сестри князя Меншикова – Ганни Данилівни. В зазна-
чений час командував Українською армією (штаб-квартира у м.Полтаві). Від-
значився у Сімирічній війні, за що отримав чин  генерал-поручника. У період 
царствування Петра ІІІ – фаворит, отримав чин генерал-аншефа. 

4 ... сержанта Тонкова... – прізвище похідне від чоловічого імені Тонко 
(Тончо): Илчев Ст. Речник..., С. 488. 

 
 
 

№ 18. 
 
1 1756 р.  –Чорнетка листа київського генерал-губернатора 

І.Костюріна... – у тексті самого документу немає й натяку на особу відправни-
ка та дату написання, та виходячи з загальної тематики документів справи – 
“Листування київського генерал-губернатора Костюріна з генерал-
лейтенантами Хорватом, Глєбовим, генеральним писарем Кочубієм та іншими 
з приводу набору новосербських гусарських полків, про приведення до прися-
ги заступаючих в ці полки сербів. 27 VIII 1755 – 19 VIІ 1756. На 38 аркушах. ”, 
ми з великою долею вірогідності припускаємо, що автором листа був саме Ко-
стюрін. Рік написання встановлено за датами сусідніх документів (Арк. 30. – 
19 VII 1756 р.). 

2 Гдрь мой Алексей Михайлович. – адресатом є російський посланик у 
Константинополі Олексій Михайлович Обрєсков (1718 – 1787). У 1740 р. 
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закінчив Шляхетський корпус. Більш ніж 30 років прослужив у російському 
посольстві у Туреччині (з 1752 р. – резидент). У 1768 р., з початком чергової 
російсько-турецької війни, Обрєскова заарештовано та ув’язнено у Едичкуль-
ському замку. Звільнено у травні 1771 р. Учасник переговорів 1772 – 1773 р.р. 
у Фокшанах та Бухаресті. Після війни повернувся до Росії, де був діяльним 
членом Колегії іноземних справ.  

3 Г. М. В. С. П. С.– абревіатура, ймовірно “государь мой вашей светло-
сти покорный слуга”. 

 
 

№ 19. 
 
1 ... вахмистр Костентин Турунжа... – прізвище від турецького turuncu 

(апельсин, оранж), має аналоги серед сучасних болгарських антропонімів: Ил-
чев Ст., С. 499. Самого К.Турунжу у 1760 р. ми зустрічаємо вже у чині пра-
порщика: Архимандрит Арсений. “Софроний Добрашевич, архимандрит Но-
вой Сербии” (С. 276-304) // Киевская старина, Том Х (Сент.-Дек.), 1884 г., 758 
С. – С.300., а у 1777 р. він постає вже у іпостасі майора (Див. док. № 96). 

 
 
 

№ 20. 
 
1 ... капрал Иван Сербуль... – див. док. № 17, де Іван Сербуль, 36 років, 

числиться як вахмістр 6-ої роти полка Прерадовича, болгарської нації, засту-
пивший у службу в 1740 р. 

2 ... на Украинскую линию... – система укріплень з 15 фортець, зведених 
у 1730-х р.р. для оборони від татарських наскоків: Борисоглібська, Ливенська, 
Васильївська, Рязька, Козловська, Натальїнська, Св. Іоана, Орловська, Св. Па-
раскєви, Єфремівська, Олексіївська, Михайлівська, Слобідська, Тамбовська, 
Св. Петра.  Починалася від Дніпра й проходила по рр.Орелі та її допливу Бере-
стовій, а далі по р.Береці до її впадіння у Сіверський Донець. Загальна довжи-
на лінії складала 240 верст. Після зведення нової Дніпровської укріпленної 
лінії (початок 1770-х р.р.) остаточно втратила свою оборону значущість.  

3 ... Юсту... – Юст фон Федор Іванович (? – ?), генерал-майор, комен-
дант фортеці Св. Єлісавети у період з квітня по грудень 1758 р. 

4 ...в Земскую полковую канцелярию... – ймовірно, у канцелярію Бахму-
тського козачого полку 

5 Д.с.с. Фливерк.– Фліверк Андрій Матвійович (? – ?), дійсний статсь-
кий радник, керував Слов’яносербською комісією впродовж всього часу її 
існування. У середині 1770-х перебував на посаді білгородського генерал-
губернатора. 
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№ 22. 
 
1 ... вахмистром Иордакием Турченевым... – див. док. № 17, де Йордан 

Турченев значиться як ротний квартермістр 1-ої роти полка Прерадовича, ма-
кедонської нації. Прізвище походить від кореня турче (турок). Саме такої 
форми у болгарському матеріалі не зустрічається, хоча зафіксовано споріднене 
Турчев: Илчев, С. 499. 

 
№ 23. 

 
1 Правительствующий Сенат... – Урядуючий Сенат (22 ІІ 1711 – 22 ХІ 

1917), вищий державний орган Російської імперії у справах законодавства та 
управління. 

2 ... Болгарского гусарского полка... – йдеться про так званий старий, чи 
польовий Болгарський гусарський полк створений у складі Новосербського 
корпусу, за наказом Сенату від 9 ІІІ 1759 р. Планувалося формувати полк з мо-
лодих нежонатих чоловіків дозволених народів (тобто всіх балканських). 
Місцем формування полків було призначено містечка Манжелія та Городище 
Миргородського полку. Першим командиром полку був С.С.Пішчевич, другим 
дехто Костюрін (можливо родич київського генерал-губернатора І.Костюріна). 
Через зловживання командування корпусу полк так і не став повнокровною 
бойовою одиницею: не було коней, амуніції, озброєння; не сплачувалося жалу-
вання службовцям. У бойових діях участі не приймав. Твердження про його 
суто національний характер є безпідставними (Див. Тютюнджиев И. Български 
военни формирования в Украйна през XVIII век. (С. 131-136). // Българите в 
Северното Причерноморие. Изследвания и материали. – Т.4. – Велико Търно-
во, Университетско издателство “Св. св. Кирил и Методий”, 1995. – 454 С.). 
Проте, наявність болгарського елементу у полку, безперечно, простежується. 
Полк розформовано у 1763 р. внаслідок матеріалів діяльності ревізійної комісії 
полковника Спічинського. 

3 ... капитана Ивана Мишкова... – прізвище походить від зменшеної 
форми чоловічого імені Мішо – Мішко та має аналоги у матеріалах метрополії: 
Илчев, С. 340. 

4 ... и Македонского Гусарского полков... – Македонський гусарський 
полк (9 ІІІ 1759 – 1764). Польовий гусарський полк, створений одночасно з 
Болгарським на тих же самих засадах. Формувався протягом 1759 – 1760 р.р. у 
селищах Миргородського козачого полку. У 1761 р. полк було доповнено до 
комплекту (10 рот по 100 чоловік у кожній), за рахунок службовців Болгарсь-
кого та Хорватового гусарських полків та відправлено до Прусії. Службовці 
полку взяли участь у багатьох битвах завершальної стадії Сімирічної війни. 
Полк розформовано під час реформи гусарських полків 1764 р. Службовців 
розподілено між Чорним, Жовтим та Бахмутським гусарськими полками. Зно-
ву ж таки, вести розмову про етнічну (македонську, у розумінні ХХ століття) 
форму цього з’єднання, як це, наприклад, робить македонський дослідник 
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О.Матковський (Див. його: Македонскиот полк во Украйна. Скопjе, “Мисла”, 
1985 – 288 С.), не видається можливим. 

 
№ 24. 

 
1 ... з мемуарів С.С.Пішчевича... – Пішчевич Сімеон Степанович (1731 

– 1785). Представник сербського дворянського роду, значна частина якого 
наприкінці XVII ст. переселилася до Банату. Службу у австрійській армії 
розпочав юнаком. На момент переселення до Росії (1753), вже досягнув чина 
капітана: взяв участь у австрійсько-французькій війні, поході австрійської 
армії у Баварію. Переселившись до Росії, отримав чин капітана та був призна-
чений ротним командиром у полк Прерадовича. Один з діячів Чорногорської 
комісії (1757), яка займалася переселенням мешканців Чорної Гори до 
Російської імперії. Перший командир Болгарського гусарського полку. Його 
другою дружиною стала рідна небога І.Хорвата. Пізніше служив у Сербському 
та Молдавському полках. Учасник російсько-турецької війни 1768 – 1774 р.р. 
та військових дій проти польських конфедератів. Георгіївський кавалер. 
Останній чин – генерал-майор, остання посада – полковий командир Харківсь-
кого гусарського полку. Автор містких та захоплюючих мемуарів. 

 
 

№ 25.  
 
1 ... с неженским купцом... – у м.Ніжин (зараз районий центр 

Чернігівської області), ще з середини XVII ст. існувала заможня та впливова 
колонія балканських купців, так зване Ніжинське грецьке торгове братство. 
Завдяки цьому Ніжин відігравав роль своєрідного місця тяжіння для тих меш-
канців Балкан, які прагнули виїхати до Росії, а ніжинські купці часто ставали їх 
поводирами. 

 
№ 26. 

 
1 ...в лейб гусарской Его Императорского Величества полк... – досить 

авторитетні видання пов’язують виникнення лейб-гвардійського гусарського 
полку з урочистим св’яткуванням Кючук-Кайнарджийського миру у Москві, в 
якому службовці полку взяли участь та датують його часом підготовки до цих 
урочистостей, а саме – 19. ІІ. 1775 р.: Военная энциклопедия в XVIII томах. 
Под ред. К.И.Величко и др. – Спб., Т.-во И.Д.Сытина, 1912. – Т. VIII (Гимры – 
Двигатели судовые). – 642 С. – С. 546-547. Як бачимо, це не відповідає дійс-
ності. Очевидно, мілітаризована натура Петра ІІІ, до часів царювання якого 
відносится наведений документ, прагнула мати перед собою зразки всіх військ 
імперії в масштабі 1:1. Саме цьому захопленню монарха мусили завдячувати 
відправленні до столиці чини Македонського гусарського полку. Та правління 
отприска Голштинської династії, як відомо, не було тривалим. Скоріш за все, 
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що лейб-гусарський полк було розформовано після смерті Петра Федоровича, 
а згодом й взагалі забуто про його існування в цей період. 

2 Подполковник Антон Хорват. – син рідного брата І.Хорвата (по-
кійного), швагр С.С.Пішчевича. 

 
 

№ 29. 
 
1 ... порутчика Живка Радойчича вдовствующая жена Стана Радой-

чичева... – наведений фрагмент являє собою цікавий приклад того, як, часто, 
прізвища болгарських переселенців  оформлювались за сербськими нормами. 
Розглянемо наведений приклад ближче: Радойчо (Илчев, С. 417) + -ич = Ра-
дойчич (замість класичного Радойчев). Проте, як зазначав сам академік Ілчев, у 
Болгарії XVIII ст. такий спосіб оформлення прізвищ також набув значного 
розмаху (С. 29). Далі нами буде зафіксовано ще одну форму написання цього 
прізвища, вже за східнослов’янськими нормами (Див. примітки до док. № 119). 

 
 
 

№ 31. 
 
1 ... прапорщиком Мацком... – у док. № 102 ми зустрічаємо цю особу 

вже у відставці, в чині секунд-майора (1778). Онім, який ліг у основу цього 
прізвища є різновидом імені Матко – Мацко (Илчев, С. 325). Заміна приго-
лосних відбулася чи то за східно-, чи то за південнослов’янськими фонетични-
ми нормами: порівняй з іменем Пецко (варіант Птко) (Илчев, С. 393). 

2 ...в Миргородской шанец... – мається на увазі Новомиргород, 
адміністративний центр Нової Сербії. 

3 ...по празднику Светлого Воскресения... – тобто, після Великодня. 
4 ... что болея года жалованья не получал, отчего в пропитании тер-

пел всекрайную нужду, а временем и голод... – цікаво порівняти з тією, майже 
ідилічною, картиною “благодєнствія”, яку зобразив у своїх спогадах 
С.С.Пішчевич (Док. № 24). Взагалі ж то за наведеними у збірці документами 
(наприклад док. № 15) можна простежити, що потік втікачів з Нової Сербії бу-
ло спрямовано, головним чином, до Слов’яносербії, яка через свою підпоряд-
кованість Військовій колегії, а не Сенату та діяльність Слов’яносербської 
комісії виявилась застрахованою від зловживання вищих командирів. Її образ, 
який постає перед нами, більш відповідає  уявленням про те, яким має бути 
військове формування. 
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№ 32. 
 

1 ... Сабовы... – походне від Сабо (Събо, Събе, Съби): Илчев, С. 435, 
471. 

 
 

№ 34. 
1 1762 р., червня 25. – Імений список військовослужбовців Македонсь-

кого гусарського полку які повернулися з полону та шпиталів, з новими при-
значеннями. – у оригіналі заголовок документу відсутній (відірвано). Назву да-
но виходячи з загального сенсу цього та сусідніх документів, з якими він скла-
дає окрему справу. Датовано таким же чином. За антропонімічним матеріалом 
документу ми можемо простежити наявність болгарського елементу серед 
службовців полку – Брзев, Яннев та інші. Зазначимо також, що справи 3952 – 
3954, 3958, 3971, 4000 – 4003 фонду Київської губернської канцелярії (Ф. 59) 
ЦДІА України (м.Київ) окрім документів які є продуктом безпосередьої діяль-
ності названої установи включають розрізнені залишки справ походної канце-
лярії Македонського гусарського полку за період 1761 – 1762 р.р. Місцем 
написання часто були міста Прусії та Померанії в яких, під час Сімирічної вій-
ни, квартирував полк. Наявність цього матеріалу серед справ фонду пояс-
нюється тим, що докомплектація, розквартирування та тому подібне повер-
нувшихся з закордоного походу військ Новосербського корпусу відбувались на 
теренах Київської губернії за безпосередньою участю її генерал-губернатора . 
Також можна зробити припущення, що головний масив документації походної 
канцелярії полку після його розформування у 1764 р. було передано до архіву 
Військової колегії та зараз він зберігається у фондах Російського державного 
військово-історичного архіву. Проте ця гіпотеза потребує ретельної перевірки 
та може бути підтверджена лише шляхом евристичних пошуків.  

 
№ 37. 

 
1 ... моя рота, прозываемая шанец Вилгош... – назву шанця привнесено 

новими поселенцями. До утворення Нової Сербії тут вже існувало українське 
поселення, яке звалося Деріївка. 

2 ... в крепост Святыя Елисаветы... – фортеця Св.Єлісавети (1754 – 
1784), адміністративна одиниця у складі Новосербського поселення. Очолюва-
лась комендантом влада якого розповсюджувалась на все населення краю. З 
втратою обороного значення у 1784 р. перетворено на м.Єлісаветград (нині 
Кіровоград). 
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3 ... в слободе Троиницкой... – поселення яке входило до складу Ново-

слобідського козацького полку (1752 – 1764). 
4 ...в Крылове... – сотене містечко Миргородського полку передане до 

складу Нової Сербії. У період існування останньої було штаб-квартирою Пан-
дурського піхотного полку та місцеперебуванням його канцелярії.  

5 ...Николай Паниотов..., ...Енакии Замфира... – носії цих імен та 
прізвищ з рівною долею вірогідності могли бути як греками, так і болгарами, 
або представниками будь-якого іншого балканського етносу, через 
розповсюдженість грецьких імен Панайот, Янаки, Замфир по всьому балкан-
ському православному культурному ареалу.  

6 ...Карачон... – з цим бравим поручником ми ще зустрінемося пізніше 
коли він вже стане капітаном та вийде у відставку (док. №№ 103, 105, 124, 134, 
136). Взагалі ж то рід Карачонів, як ми побачимо, пустив міцне коріння на 
південноукраїнських землях. Етимологію цього, на нашу думку безперечно 
болгарського за походженням, родиного прізвища можна пояснити у декілька 
способів: 

1)  Від болгарського Крачон – людина з довгими ногами (крак – 
нога, болг.): Илчев, С. 276. 

2)  Від, характерних для болгар у часи турецького поневолення, за-
позичень з турецької мови – kara cor (чорний диявол) або karac (чорня-
вий): Илчев, С. 243. 

3)  Поєднанням чоловічого імені Чоно (С. 544) з тюркським kara 
(чорний), що притамано великій групі болгарських прізвищ, наприклад: 
Караиванов, Карапетров, Карастоянов і тому подібних. 

7 ... пред Преображением... – мається на увазі свято Преображеніє Гос-
поднє. 

8 ... с козаков и посполитых которые было для полкового прибытка се-
но косят, землю пашут... – оскільки розмір земельного фонду Нової Сербії 
перевищував ту кількість, яку могли залучити до інтенсивного господарюван-
ня військовослужбовці всіх рангів та члени їх родин, залишок здавався меш-
канцям Новослобідського козачого полку на умовах аренди. Платня за неї но-
сила натуральний характер –третина врожаю або зкошеного сіна, та викори-
стовувалась для видатку військовим полків порцій та рацій (порціони та 
раціони). Тобто ми не маємо жодної підстави для підтримки твердження про 
те, що українське населення безсоромним чином експлуатувалося нахабними 
зайдами. З юридичної точки зору, як XVIII, так і ХХ  століть все було цілком 
легітимним. Не бажаєш – не працюй. Та й самі рядові пандури, як видно з тек-
сту, надривалися не гірше за новослобідців, будуючи хати та підіймаючи ціли-
ну. 

9 ... главного командующаго Новосербским корпусом его сиятелства 
гдина генерал порутчика и кавалера князя Семена Григоровича Мещерского... 
– як загальновідомо, 28 червня 1762 р. у Російській імперії, вже якого разу, си-
ломіць було змінено монарха. Одним з перших кроків на шляху ліквідації 
наслідків безалаберного правління своїх попередників, для нової імператриці – 
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Катерини ІІ стала ревізія діяльності головного командира Новосербського 
корпусу, про цілковиту безконтрольність якого вже тоді складались легенди. 
Ревізія розпочала діяльність у липні 1762 р. І.С.Хорвата, на період її роботи, 
було знято з посади, а на його місце призначено С.Г.Мєщєрського. Це прислу-
жилося сигналом для всіх ображених колишнім командиром чи кимось з його 
“когорти”. Ревізія захлиналася у хвилі скарг та донесень. 

 
№ 38. 

 
1 ... переломал зато левые руку и ногу отпустим к испрошению мило-

стыни на выкуп онаго брата...– зараз, так само як тоді, важко судити про те 
ким же був Атанас Вукодиновець – жертвою турецького свавілля, яка прагнула 
визволити брата з неволі чи шукачем легкого хліба ? 

2 Николай Чичерин. – вірогідно Микола Іванович Чічерін (1724 – 1782), 
у пізніші часи – генерал-аншеф, генерал-поліцмейстер Санкт-Петербурга з 
1765 по 1779 р.р.  

 
№ 39. 

 
1 Дніпропетровський обласний історичний архів Ф.Новосербської кан-

целярії, зв. 47, № 965. – фонд майже цілковито загинув під час ІІ Світової вій-
ни (лише 3 справи знаходяться у архіві Дніпропетровського історичного му-
зею). Виписки та опрацьований Н.Д.Полонською-Василенко матеріал на 
сьогоднішній день відіграють роль першоджерела. 

 
№ 40. 

 
1 ... в Молдавской гусарской полк... – так званий “старий” або “перший”. 

Початок веде від Волоського корпусу (400 чоловік), утвореного під час 
російсько-турецької війни 1735 – 1739 р.р. Корпус було укомплектовано меш-
канцями Дунайських князівств. Після війни з корпусу утворено два гусарські 
полки – Молдавський та Волоський. У мирний час дислокувалися на території 
українських козацьких полків. Були задіяними у війнах Росії зі Швецією (1741 
– 1743) та Сімирічній. Розформовані під час військової реформи 1764 р. 

2 ... гдне капитане (что счас секунд маиор) Одобаше... – очевидно один 
з представників досить численого сербського (за деякими відомостями мол-
давського) роду, члени якого наприкінці 1730-х – початку 1740-х р.р. пе-
рейшли на російську службу. Дали з свого середовища низку командирів се-
редньої та вищої ланок: Микола Одобаш був  полковником Новослобідського 
козацького полку (з 1764 р. – Єлісаветградського пікінерного).  
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№ 41. 
 
1 ... из Слободского гусарского полку...– полк комплектувався з 

слобідських козаків (1757 – 1765). Під час створення до нього було переведено 
частину офіцерів-балканців з вже існуючих гусарських полків. 

2 ...Станоев... – у продовж 1740-х – початку 1760-х р.р. серед пред-
ставників офіцерства болгарського походження на Україні нами зафіксовано 3-
ох носіїв цього прізвища:  

1) прапорщика Пандурського полку Саву Станоева: Архимандрит Ар-
сений. “Софроний Добрашевич, архимандрит Новой Сербии” (С. 276-304) // 
Киевская старина, Том Х (Сент.-Дек.), 1884 г., 758 С. – С.300. 

2)  якогось капітана Сербського гусарського полку Станоева (Див. 
док. № 12). 

3)  та Вилко (Вълко) Станоева про якого йдеться у цьому та 
сусідніх документах. 

У словнику С.Ілчева зазначено, що чоловіче ім’я Станой та походні від 
нього форми прізвищ зустрічаються, головним чином, серед населення 
Південно-Західної Болгарії (Пірінська Македонія) (С. 464). 

 
 
 

№ 42. 
 
1 ...гдна генерал аншефа и кавалера и оной коллегии вицепрезидента 

графа Захара Григорьевича Чернышева... – син співдвижника Петра І (1722 – 
1784). Кар’єру розпочав при дворі Єлісавети Петрівни. Уславився під час 
Сімирічної війни: 28 ІХ 1760 р. війська під його командуванням увійшли до 
столиці Прусії – м.Берлін. Був приятелем великої княгині Катерини Олексіївни 
яка, після переворота 1762 р., призначила його на посаду віце-президента 
Військової колегії. У 1773 р. став її президентом з чином генерал-
фельдмаршала. 

2 ...Панайота Апостолова... – на підставі самих лише антропонімічних 
даних цього документу Панайота Апостолова важко ідентифікувати як болга-
рина. Це буде зроблено пізніше, коли вищезгадана особа буде вже капітаном 
Болгарського гусарського полку (Див. док. № 92). 

3 ...господину генералу фелтмаршелу и кавалеру графу Салтыкову... – 
Салтиков Микола Іванович, президент Військової колегії. 
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№ 43. 
 
1 ...господина генерал-фельдмаршала и кавалера графа Кирила Григо-

рьевича Разумовского... – (1728 – 1803). Молодший брат фаворита та чоловіка 
Єлісавети Петрівни – Олексія Розумовського (молодше на 20 років). Після 
возвеличення брата Кирила послано до навчання в Німеччину та Францію. По 
поверененні зроблено президентом Академії Наук та малоросійським гетьма-
ном. У перевороті 1762 р. відіграв одну з вирішальних ролей. Граф, генерал-
фельдмаршал, генерал-ад’ютант. 

 
№ 44. 

 
1 ...Вуичев... – ідентифіковано за – Илчев, С. 117. 
2 ...вдовьего в силу указов... – удова апелює до наказу Урядуючого Се-

нату від 28 ХІ 1760 р. за яким в разі смерті військовослужбовця гусарських 
полків його жінці,  сплачувалась пенсія у розмірі 1/8 частини суми порції, рації 
та жалування її чоловіка. Пенсію сплачувалось раз на рік, за весь період. У разі 
нового заміжства жінка втрачала право на її отримання: ПСЗРИ – Т. XV с 1758 
по 28 июня 1762 гг. – Спб., Печатано в Типографии 2 Отделения Собственной 
ЕИВ Канцелярии, 1830. – 1050 С. – № 11150.  

 
№ 45. 

 
1 ...в цесарской город ПетрВарадин... – місто у Банаті, з кінця XVII 

століття – один з осередків південнослов’янської еміграції. 
 

№ 46. 
 
1 ...Славеносербского гусарского эскадрону от порутчика Михаила 

Мишковского... – прізвище похідне від Мішко (Илчев,С. 340). Порівняй також 
з матеріалом док. № 23. 

2 ...подала гдну брегадиру и Бахмутскому коменданту Окулову... – 
Окулови, російські дворянські роди. Один з них вів своє походження з І поло-
вини XVII ст. Його представник – Олексій Матвійович Окулов був олонецьким 
(1803) та херсонським (1804) губернатором. Цей род було внесено до VI-ої ча-
стини родовідної книги Ярославської, Московської та Вологодської губерній. 
Було ще 2 рода витоки яких крилися у XVII столітті та 5 родов пізнішого  
(XVIIІ ст.) походження. До якого саме роду належав згадуваний Прокоп Оку-
лов встановити не вдалося. 
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№ 53. 
 
1 ...перед празником Покрова Бгродцы... – тобто до 1 жовтня. 
 

№ 55. 
 
1 ...перед празником Успения Бгрцы... – тобто до 14 серпня. 
2 ...Игната Любомирского... – представник польського магнатського 

роду князів Любомирських, які володіли величезними латіфундіями на Право-
бережній (Польській) Україні. 

 
№ 56. 

 
1 ...город Никопол... – мається на увазі розташоване у Північній Бол-

гарії місто Нікопол (не плутати з українським містом Нікополь). 
 

№ 57. 
 
1 ...перед празником Вознесения... – до 28 травня. 
2 ...в Петров пост... – у червні. 
3 ...до празника Святого мученика Димитрия... – до 25 жовтня. 
 

№ 61. 
 
1 ...по состоявшимся публикованным высочайшим Ея Императорского 

Величества декабря 1 1762 да июня 22 числа 1763 годов манифестам... – 
перші роки правління Катерини ІІ відкрили новий етап болгарської еміграції, 
який якісно відрізнявся від попереднього. Ставку було зроблено на створення 
не військових, а, насамперед, цивільних поселень.  

Починаючи з другої половини XVII ст. у Західній Європі з’являється 
низка письменників, які вказували на багаточисельне населення, як на джерело 
добробуту, могутності та славетності держави, досліджували причини прим-
ноження та зменшення населення, та проектували різноманітні засоби сприян-
ня першому та протидії другому. Популяціоністський напрям у літературі та 
політиці західноєвропейських народів не міг не вплинути на російських мож-
новладців. Цей вплив особливо позначився на політиці російського уряду під 
час царювання Катерини ІІ. 

Збільшення кількості природних мешканців шляхом заохочення їх до 
шлюбів та дітонародження у популяціонізмі завжди вважалося повільним за-
собом залюднення країни. Для швидкого ж плину цього процесу рекомендува-
лося переселення іноземців, краще за все тих, які сповідають одну віру, та 
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розмовляють мовою, спорідненою “тубільному” населенню країни. Одним з 
наслідків захоплення Катерини ІІ теоріями філософів-популяціоністів слід 
вважати політику найбільшого сприяння іноземній колонізації, яка розпочала-
ся проголошенням маніфесту від 4 грудня 1762 р. (канцеляристи переплутали 
дату вказавши 1 грудня) про дозвіл іноземцям виходити і селитись у Росії та 
іменного наказу від 22 липня 1763 року про установлення Канцелярії опіки над 
іноземними колоністами: ПСЗРИ – Т. XVІ. 28 июня 1762 – 1765 гг. – Спб., 
Печатано в Типографии 2 Отделения Собственной ЕИВ Канцелярии, 1830. – 
1018 С. – № 11720, 11879. 

 
№ 63. 

 
1 ...за рапортом Мельгунова... – Мельгунов Олексій Петрович (1722 – 

1788). Виховувався у сухопутному Шляхетському корпусі, був камер-пажем 
при дворі Єлісавети Петрівни. З 1756 р. – ад’ютант великого князя Петра Фе-
доровича. Катерина ІІ у 1764 р. призначила його губернатором новостворенної 
Новоросійської губернії. Після цієї посади – сенатор та президент Камер-
колегії. З 1777 р. – ярославський та вологодський генерал-губернатор. 

2  Дніпропетровський обласний історичний архів, Ф. Новоросійської 
губернської канцелярії, зв. 63, № 1464, Арк. 17. – у оригіналі не зберігся. 
Окремі малочислені залишки справ фонду зберігаються у архіві Дніпропет-
ровського історичного музею. 

 
№ 64. 

 
1 ...македонской греческой нации з города Костура... – документ нада-

но з метою ще раз звернути увагу читача на те, в якому розумінні використо-
вувався у XVIII ст. термін “македонська нація”. 

 
№ 65. 

 
1 ...жительствовавшие по ту сторону болгарского города Софии в се-

ле Богданов дол... – у окрузі міста Софії не існує села з назвою Богданов дол та 
немає натяків на його існування у більш ранні часи: Енциклопедия България. – 
София, Издателство на БАН, 1988. – Т.6 (С – Ти), – 668 С. – С. 320-322. Але у 
13 кілометрах на схід від м.Софії розташоване с. Долни Богров, відоме під 
цією назвою у турецьких документах з 1420 р.: Енциклопедия България. – Со-
фия, Издателство на БАН, 1981. – Т.2 (Г – З), – 767 С. – С. 401. Тому цілком 
логічною видається гіпотеза про те, що йдеться саме про нього. Очевидно, на-
зву було перекручено службовцями Київської губернської канцелярії.  

2 ...под имянем султанских пастухов... – етимологія цього терміна по-
стає у наших очах дещо туманою. Можливо під султанскими пастухами кри-
ються царські войніки про яких йшлося вище (Див. примітки ло док. № 14). 
Можливо, ще якась категорія населення середньовічної Болгарії. Безперечним 
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є лише те, що категорія ця, на відміну від райя, користувалась правом вільного 
пересування країною. 

3 ...до польского города Могилева... – Могілев-Подільський (-на-
Дністрі). 

4 ...Филиппович...Миролюб... – у справі набору іноземних колоністів 
уряд Катерини ІІ вдався до послуг осіб котрі присвятили свою діяльність вер-
буванню потенційних переселенців. Напочатку 1764 р. вирішено було відпра-
вити перекладача східних мов Василя Миролюба до Австрії з метою ознайом-
лення її населенння з вищезгадуваними маніфестами. З виданим колегією іно-
земних справ паспортом, Миролюб 24 лютого 1764 р. почав свою подорож че-
рез Молдавію, Валахію, Трансільванію, Банат та різні місцевості турецької 
держави. На подорожні витрати, утримання себе та майбутніх колоністів він 
отримав з Канцелярії опік над іноземцями 1054 карбованця 62 копійки. Місія 
його була успішною – за визовом Миролюба переселилось 150 осіб. 

Ще одним з “визивачів” був полковник Георгій Філіпович, який розпо-
чав свою службу у Російській імперії ще за часів утворення Слов’яносербії та 
Нової Сербії. Він протягом 1765 – 1767 р.р. переселив 579 чоловік: Из истории 
иностранной колонизации в России в XVIII в. (По неизданным архивным до-
кументам). – М., Печатня А.И.Снегиревой, 1909. – 340 С. – С. 85-86. 

Брутальність ситуації, яку ми спостерігаємо у документі, полягає в то-
му, що група болгар-переселенців була у очах “визивачів” не лише деякою 
кількістю осіб чоловічої та жіночої статті, а й цілком певною сумою грошової 
винагороди, сплачуваної урядом за переселення кожного з них. Тобто для Ми-
ролюба питанням гонору та справою честі було, насамперед, не відшкодування 
збитків визваним ним людям, а доведення першості свого патронажу над ни-
ми. Хоча, треба зауважити, що його тінь постає перед нами з архівних аркушів 
як тінь більш порядньої та моральної людини ніж той же Філіпович.  

Щоб читачеві остаточно стало зрозумілим до чиїх лабет мало не потра-
пили долнобогровці, слід відзначити, що ця життєва драма таки вилилась у 
трагедію – 10 квітня 1766 р. Філіповичем та його підручними було завдано 
тяжких телесних ушкоджень Миролюбу, від яких він, прохворівши, помер 1 
червня 1766 р. Офіційно вину Філіповича доведено не було: ЦДІА України (м. 
Київ). Ф.2043. Оп.1. Спр. 95. Арк. 8-8 зв. 
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№ 66. 
 
1 ...київського генерал-губернатора П.О.Румянцева... – Румянцев Петро 

Олександрович (4 І 1725 – 8 ХІІ 1796). Службу почав рядовим у лейб-гвардії 
Преображенському полку. Учасник російсько-шведської війни (1741 – 1743). 
У 1743 р. – вже полковник (18 років), командир Воронезького піхотного пол-
ку. З 1755 р. – генерал-майор. Герой Сімирічної війни: Грос-Єгерсдорф, Коль-
берг, Кунерсдорф. 1764-го року його призначено київським генерал-
губернаторм та президентом Малоросійської колегії. Організував складання 
генерального опису України (так званий “Румянцевський опис”). З початком 
російсько-турецької війни (1768 – 1774), паралельно – командуючий 40-
тисячною 2-ою (Єлісаветградською) армією. Влітку 1769-го замінив 
О.М.Голіцина на посаді командира 1-ої армії. Укрив себе славою як перемо-
жець турок при Рябій Могилі, Кагульській битві; війська під його проводом 
взяли приступом фортеці Ізмаїл, Кілію, Браілов. У кампанію 1773 р. його армія 
форсувала Дунай та вступила на територію сучасної Болгарії (Сілістрійська 
околія), за що й отримав титул Задунайський. З 1776 по 1787 р.р. – на попе-
редній посаді на Україні. Приймає активну участь у вирішенні кримських про-
блем. У війну 1787 – 1791 р.р. – командир Української армії (2-ої) (пробув на 
цій посаді до 1790 р.). З 1790 р. через хворобу не служив, мешкав у чернігівсь-
кому маєтку Вишеньки. Помер у своєму маєтку Ташан. Поховано у Санкт-
Петербурзі, у Олександро-Невській Лаврі, через місяць (8 І 1797). 

2 ...от главнокомандующего 1ою армиею князя Голицына... – Голіцин 
Олександр Михайлович (1718 – 1783). Син одного з полководців Петра І – 
Михайла Михайловича Голіцина. Під час Сімирічної війни – генерал-
поручник, учасник Кунерсдорфської битви. На першому етапі російсько-
турецької війни 1768 – 1774 р.р. командував 1-ою армією: взяв фортецю Хо-
тин. У 1769 р. стає генерал-фельдмаршалом. Не плутати з його потрійним тез-
кою, двоюрідним братом (1723 – 1807), послом у Парижі та Лондоні, віце-
канцлером. 

 
№ 67. 

 
1 ...при с.Борщаговке... – зараз частина м.Київ. 
2 ...по заключенному с Киевским братским училищем контракту посе-

лились на дачах... – болгари не побажали вирушати до Новоросійської гу-
бернії. За контрактом вони сплачували монастирю чинш (арендну платню), але 
були особисто вільними, що різнить їх від монастирських селян-чиншовиків. 

3 ...генерал-губернатору Воейкову... – Воєйков Федір Матвійович (1703 
– 1778), ще юнаком був відправлений, за наказом Петра І, навчатися за кордон. 
До 1758 р. – губернатор у Ризі. Пізніше його призначено надзвичайним посла-
ником та уповноваженим міністром у Варшаву. Під час Сімирічної війни, у 



МАТЕРІАЛИ ДО ІСТОРІЇ БОЛГАРСЬКОГО НАСЕЛЕННЯ УКРАЇНИ XVIII СТОЛІТТЯ 
 
 

181 

1762 р. – губернатор у Кенігсберзі. З 1766 р. – київський та новоросійський гу-
бернатор. 

4 ...в Новороссийскую губернию... – Новоросійська губернія (перша), 
військово-адміністративний округ для боротьби з турецько-татарською 
агресією, створений у 1764 р. До її складу увійшли  – Нова Сербія, 
Слов’яносербія, поселення Української лінії, 13 сотень Полтавського полку 
(Новосанжарівська, Старосанжарівська, Сокільська, Переволочанська, Нехво-
рощанська, Маяцька, Царичанська, Келебердянська, Китайгородська, Орельсь-
ка, Білицька, Кобиляцька, Кишенська) та 2 сотні Миргородського (Кремен-
чуцька і Власівська). Розподілялась на дві провінції: Єлісаветинську (правобе-
режна частина) та Катерининську (лівобережна). 

Адміністративним центром Новоросійської губернії стало місто Кре-
менчук. 

 
№ 68. 

 
1 ...Жолтого гусарского полку... – Жовтий гусарський полк (1764 – 

1776). Являє собою ніщо інше як реформований, під час утворення Ново-
російської губернії, Пандурський піхотний полк Новосербського корпусу. 
Замість попередньої кількості рот – 20, у складі Жовтого гусарського полку 
знаходилось 16 рот (шанців): Крюків, Табурянка, Каменка, Зімун, Павлиш, 
Гонграм, Нестеровка, Глинка, Самбор, Дмитровка, Бєча (пізніше 
м.Олександрія), Варашдін, Глаговац, Яновка та Шолмош. Розформовано під 
час військової реформи 1776 року. 

 
№ 70. 

 
1 ...Молдавского гусарского полку... – “другий”, або поселений (1769 – 

1783). Створено під час війни 1768 – 1774 р.р. з числених перебіжчиків, війсь-
ковополонених та “по единоверию явившихся” з числа представників прак-
тично всіх балканських православних народів. Під його поселення російським 
урядом віддано частину території Єлісаветградського пікінерного полку та за-
хоплено землі Війська Запорозького по рр. Синюха, Сухий та Плетений 
Ташлик. Протягом 1769 – 1775 р.р. запорожці докладали титанічних зусиль 
щоб повернути собі ці землі. Методи боротьби не завжди були толейрантними. 
Під час реформи 1776 р. територію полку зменшено на користь новозформо-
ваного Болгарського гусарського полку (1776 – 1783).   

2 ... роти 15 прозиваемой Масловой... – вона ж і Ольшанка, або шанець 
Ольшанський (нині районий центр Кіровоградської області). 

3 ...от самого Черного полку... – Чорний гусарський полк (1764 – 1776), 
колишній Хорватів гусарський. Складався з 16 рот: Новомиргород, Петрово-
острівка, Надлак, Калниболот, Семлик, Новоархангельськ, Мартонош, Пєчка, 



182    В. МІЛЬЧЕВ    
Панчев, Каніж, Сентов, Вуковар, Федвар, Суботіц, Цибулів, Мошорин. Існував 
паралельно та на однакових засадах з Жовтим гусарським полком. 

№ 71. 
 
1 ...шанця Екатерининского... – одна з рот Молдавського гусарського 

полку, на місці запорозького поселення Орел (з 1776 р. – повітове м. Ольвіо-
поль). 

№ 73. 
 
1 Капитана Апостолова – у тотожньому документі, який торкається 

цієї ж справи, вказано ім’я Апостолова – Панайот. Скоріш за все, що він та 
прапорщик Слов’яносербії Панайот Апостолов (Див. док. №№ 42, 47, 52), од-
на й та ж сама людина. 

 
№ 74.  

 
1 ...Ангел Тодек и Анастас Илиев... – хоча антропоніми док. № 73 й 

свідчать про переважно східнороманський склад населення 15-ої роти до 1774 
р., проте, простежується й присутність болгарського елементу: Илчев, С. 220, 
486. 

№ 75. 
 
1 Волосской породы: ...Иваница Македон, Дима Григориев, ...Ангел 

Неделчич... – “порода”, в цьому випадку виступає аналогом терміна “нация”, та 
означає або те, що місцем попереднього мешкання названих осіб була Валахія 
(в якій болгарська діаспора була численой вже в ті часи), або належність їх до 
Молдавського (= волоського, румунського) полку. 

 
№ 76. 

 
1 ...Штерич... – Штеричі, сербський дворянський рід який, за переказа-

ми, нібито вів походження від венеціанської родини що володіла великими 
маєтками у Ілірії. Патріарх роду  – Дмитро Штерич разом зі своїм сином Хри-
стофором у 1711 р. переселився у Банат.  

Його онук – Іван Христофорович Штерич (? – 1786) у 1750 р. вступив 
на російську службу. Учасник російсько-турецької війни 1768 – 1774 р.р. За 
планом 1764 р. про заселення Новоросійської губернії отримав величезні 
ділянки землі у Бахмутській провінції, на території колишньої Слов’яносербії. 
Оселив на них значну кількість задунайських виходців (головним чином ро-
манців). Розводив ліси, займався пошуком та розробкою корисних копалин. За 
станом на 1795 р. Штеричі володіли 3-ома селами та 1-им містечком, з загаль-
ною кількістю населення 1600 чоловік.  
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Герб роду Штеричів було внесено до VII частини Загального гербовни-
ка Російської імперії.  

2 ... Чєрткова... – Чертков Василь Олексійович (1726 – 1793). В службі 
з 1742 р. Генерал-майор, губернатор Азовської губернії. З 1782 р. – намісник у 
Харкові (одночасно очолював Саратовську губернію). Драматург та перекла-
дач творів світової класики. 

 
№ 77. 

 
1 Млстивый гдрь мой Петр Иванович – адресатом є П.І.Калнишевський 

(близько 1690 – 1803), останній кошовий отаман Запорозької Січі (1762, 1765 
– 1775). Під час першої російсько-турецької війни командував загонами запо-
рожців, які входили до складу російської армії. Володар числених земельних 
угідь, слобід, величезної кількості табунів. Після зруйнування Січі його розжа-
лувано, майно конфісковано, а самого заслано на Соловецькі острови у Білому 
морі. На засланні прийняв монашеський сан. Помер у віці 112 років. 

2 Василей Зверев – справжнє прізвище Лупул (? – ?). Волох. На російсь-
ку службу заступив напочатку 1740-х. Служив у Молдавському гусарському (І-
ому) та Єлісаветградському пікінерному полках. З заснуванням поселеного 
Молдавського полку (1769) призначений на посаду його командира. Останній 
чин – генерал-майор. 

 
№ 79. 

 
1 Высокосиятелнейший граф Петр Александрович... – йдеться про 

П.О.Румянцева, який після закінчення війни повернувся до виконання службо-
вих обов’язків на посаді вищого представника російської влади на Україні. 
Після виходу у відставку, як видно з тексту, у плани Г.Вєлінова входило одру-
житись та осісти де небудь на Україні. Атестат, адресований П.О.Румянцеву 
мав допомогти йому здійснити свої наміри. 

 
№ 80. 

 
1 ...Иван Паланчанин... – походження прізвища Паланчанин може бути 

пояснено у два способи: 
1)  мешканець м.Крива Паланка: Илчев, С. 374. 
2)  вказівка на рід заннять людини: турецьке palanci (шорник) + 

слов’янські суфікси ан+ин. В цьому випадку формування прізвища прохо-
дило за характерними для болгарської мови XVIII cт. зразками поєднання 
тюркських та слов’янських лексем. 
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№ 81. 
 
1 ...межевой экспедиции... – структура, яка відповідала за контроль над 

землекористуванням на території губернії. Інститут межових експедицій у 
Російській імперії запроваджено під час реформи внутрішнього управління, у 
1765 р. Очолював експедицію губернський землемір. Наступним рівнем були 
землеміри повітові. Нижчу ланку становили межовики – офіцери-геодезісти. 
Місцеперебуванням центральної контори Межових експедицій була Москва (у 
1794 р. її перетворено у ІІІ Департамент Сенату). 

 
№ 82. 

 
1 Пример майор Стойков – Стойков Петро Стефанович (? – після 

1797). У російську службу заступив під час російсько-турецької війни 1735 – 
1739 р.р. Служив у Угорському, Молдавському та Далмацькому гусарських 
полках. У 1777 – 1780 р.р. – полковий командир Болгарського гусарського 
полку у чині підполковника. Володар земель по рр. Вись, Синюха, Південний 
Буг. Остання посада – комендант Захарївської фортеці на Дніпровській 
укріпленній лінії. Після скасування лінії у 1797 р. доживав свій вік у форштаті 
колишньої Олександрівської фортеці (сучасне м.Запоріжжя). 

№ 83. 
 
1 Капитан Иван Пеперица – прізвище є чудовим зразком жартівливих 

прізвиськ, настільки популярних у різних куточках слов’янського світу у XVIII 
ст., серед представників консорцій чоловіків-воїнів (гайдуки, козаки та ін.). 
Серед сучасних болгарських прізвищ (головним чином патронімів та пропа-
тронімів), їх зберіглось не так вже й багато. Тлумачення оніма Пеперица 
наступне:  

1) пєпєр (перець, болг.) + зменшувально-пестощний суфікс -ица (на 
зразок утворення чоловічих імен Іваница, Стояница та подібних: Илчев, С. 
218, 467. Тобто, буквально, перчик. 

2) форма діалектного перперица (невеличка золота монета, червончик): 
Речник на редки, остарели и диалектни думи в литературата ни от ХІХ и ХХ 
век. – София, Издателство на БАН, 1974. – 607 С. – С. 345. 

Тут та надалі зустрічатимуться авторські варіанти написання прізвища: 
Піпаріца, Піперіца, але ми у заголовках документів скрізь надаємо ту форму, 
яку визнавав сам носій прізвища (підпис у документі – автограф). 
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№ 85. 

 
1 ...шанца же Архангельского... – документ наведено з метою надання 

читачеві змоги краще ознайомитись з умовами та особливостями життя рядо-
вих мешканців Новоархангельська. За свідченнями А.О.Скальковського, які 
базуються на матеріалах не дійшовшого до нас архіву Новоросійської губерн-
ської канцелярії, у Новоархангельську мешкала значна кількість болгарського 
населення (Див. додаток № 1.). 

2 ...его превосходительству господину генералу майору Новороссий-
скому губернатору и кавалеру Матвею Васильевичу Муромцеву... – (1737 – 
1799). Друг та приятель Г.О.Потьомкіна, разом з яким, у чині бригадира, брав 
участь у кампаніях 1770 – 1773 р.р. Війну закінчив генерал-майором. Служив 
генерал-губернаторм Новоросійської губернії (до весни 1778 р.). Після переве-
дений на посаду правителя намісництва до Тульської губернії. У 1780 р. вий-
шов у відставку у чині генерал-поручника. Залишок життя провів у своєму ро-
довому маєтку у Тульській губернії. 

 
№ 86. 

 
1 ...господином генерал аншефом и кавалером графом Петром Ивано-

вичем Паниным... – рідний брат відомого дипломата та державного діяча кате-
рининської епохи, голови Колегії іноземних справ Микити Івановича Паніна 
(1718 – 1783).  

2 ...оному вахмистру Радивоеву потому ево прошению в разсуждении 
что он сербской нации из дворян... – Петро Радівоєв навряд чи був сербом: 
Илчев, С. 416, а тим більш шляхтичем. Перед нами типовий випадок етнічної 
мімікрії з метою отримання молодшого обер-офіцерського чину, який давав 
право на власне російське дворянство. Справа у тому, що якби він відрекомен-
дував себе як “болгарской нации из дворян”, йому навряд чи хтось повірив би 
(болгарське дворянство було знищене протягом перших десятирічь після 1385 
р., і про це всі чудово знали). А так – “ Я сербський дворянин!” І йди перевір 
якщо можеш. А ставлення у якого небудь дрібного рязанського поміщика То-
ропигіна, який займає посаду у Військовій колегії чи ще у якійсь установі вже 
інше, чутливе. Хоча й не у великих чинах той Радівоєв, але ж свій, не вискоч-
ка. Відчуття корпоративності велика річ у всі часи. А тим більш у XVIII 
столітті. А тим більш у дворянській Російській імперії. 
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№ 87. 
 
1 ...Македонского гусарского полку... – поселений (другий) Македонсь-

кий гусарський полк (1776 – 1783). Утворений з частини Жовтого гусарського 
полку (разом з Угорським). Штаб-квартира знаходидась у Крюкові. Полковий 
командир – Лазар Текелі (родич П.А.Текелі). 

2 ...прапорщика Неделкова... – одне з найрозповсюдженіших болгарсь-
ких прізвищ: Илчев, С. 356. 

 
№ 88. 

 
1 ...болгарского гусарского полку... – поселений Болгарський гусарський 

полк (1776 – 1783). Утворено з тієї частини Молдавського гусарського полку, 
на якій під час російсько-турецької війни оселились переселенці з Північної 
Болгарії. Селища полку тяглись вздовж р.Синюхи, по якій у ті часи проходив 
кордон Російської імперії з Річчю Посполитою. Неподалік від впадіння Синю-
хи у Південний Буг проходив кордон з Туреччиною. У обов’язки гусар входи-
ло несення прикордонної вартової служби. Штаб-квартира знаходилась у 
шанці Добрянському. Князь Потьомкін, який був безпосереднім ініціатором 
створення Болгарського гусарського полку, особливо наполягав на тому, щоб 
полк, за можливістю, носив національний характер: Сборник военно-
исторических материалов. – Вып. VI. 1774 – 1778. – С. 25. До новоутвореного 
полку зі всього Півдня було стянуто військовослужбовців болгарського по-
ходження та їх родини. Саме цим пояснюється той факт, що серед офіцерсько-
го складу полку ми зустрічаємо представників болгарських фамілій 
Слов’яносербії, яка знаходилась на іншому боці країни (України). Першим 
полковим командиром став болгарин – П.С.Стойков, другим – німець А. фон 
Шиц. Проте, попри всі бажання всесильного князя, населення на території 
полку було змішане  – болгарсько-молдавсько-українське, що призвело до 
формування досить самобутньої етнографічної групи, так званих ольшанських 
болгар (нащадки якої й зараз мешкають у селищах Ольшанського району Кіро-
воградської області). 

2 ...прапорщика Петра Войнова... – ідентифіковано за – Илчев, С. 114. 
3 Егор Арапов – губернський землемір Новоросійської губернії. 
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№ 89. 
 
1 Вахмистр Иван Семионов – Илчев, С.450.  

 
№ 90. 

 
1 ...воимя Сошествия Святого Духа выстроить церковь... – очевидно 

освячення підвалин планувалося розпочати (чи воно було розпочато попе-
реднього року) на свято Святого Духу (26 травня). 

 
№ 91. 

 
1 ...секунд-майора Палалова... – вірогідно згадано про Костянтина Па-

лалова, перші відомості про якого ми зустріли під час його служби вахмістром 
у Хорватовому гусарському полку (23 І 1755 р.): ЦДІА України (м. Київ). 
Ф.59.Оп.1.Спр. 2631. Арк. 14. Прізвище – варіантна форма болгарського 
прізвища Палалиев, відомого й у матеріалах метрополії: Илчев, С. 374. 

 
№ 92. 

 
1 ...болгарского гусарского полку капитана Маркова... – враховуючи 

особливості формування офіцерського корпусу Болгарського гусарського пол-
ку, про які йшлося вище, можна зробити припущення, що то є колишній 
флігель-ад’ютант Івана Шевича – підпоручник Іван Марков (Див. док. № 14). 

 
№ 95. 

 
1 ...первойнадесет... – одинадцятої (болгаризм). Очевидно писар канце-

лярії, викладаючи суть справи переписував окремі місця з донесення капітана 
Апостолова. 

2 ...для пастбы скота овчарной опяти избах завод... – у цій фразі пока-
зовим є те значення, у якому Панайот Апостолов вживає слово изба. Фраза яка 
звучить досить плутано та незрозуміло для носія лише російської мови, стає 
цілком зрозумілою людині, яка володіє також болгарською.У даному випадку 
то є явний болгаризм. На відміну від російської, де це слово вживається лише у 
розумінні складеної з бревен будівлі для мешкання людей, у болгарській мові 
зафіксовано три його значення, з яких одне – заглиблений в землю хлів для ху-
доби: Бунина И.К. Лексический состав говора ольшанских болгар. (С. 3-84) // 
Статьи и материалы по болгарской диалектологии СССР. – Вып. 3. – М., Изд.-
во АН СССР, 1953. – 151 С. – С. 28. 
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№ 97. 
 
1 ...отвесть ему Величковскому под поселение слободы всходство 

прежней указом ина владение билет дать и здешней межевой Экспедиции 
учинить по Сему Ея Императорского величества указу декабря 12го 1777 го-
ду – цю дату ми вважаємо першою, відомою на сьогоднішній день, офіційною 
датою виникнення Добровєлічковки (зараз районий центр Кіровоградської об-
ласті). 

 
№ 101. 

 
1 ...Болгарского гусарского полка капитана Радивоевича... – прізвище 

також походне від чоловічого імені Радівой, але оформлене за сербським зраз-
ком (проте, у матеріалах метрополії зустрічається й така форма: Илчев, С. 
416). Порівняй також з док. № 86 та примітками до нього. 

 
№ 102. 

 
1 ...отставного секунд-майора Мацкова... – очевидно це той самий но-

восербський прапорщик Мацко, з яким ми вперше зустрілися у 1760 р. (Див. 
док. № 31 та примітки до нього).  

 
№ 107. 

 
1 ...по доношению вдовствующей майорши Гиржевой... – род Гірдже-

вих дав з свого середовища значну кількість офіцерів всіх рангів – майор Ге-
оргій Гірджев у війну 1787 – 1790 р.р. командував збірною когортою арнаутів, 
яка входила до складу особистої гвардії князя Г.О.Потьомкіна-Таврійського. 
Походження цього прізвища матеріали болгарських справочних видань дозво-
ляють тлумачити у два способи: 

1)  від чоловічого імені Гирджо: Илчев, С. 133. 
2)  від турецького gercik (стрункий, вродливий): Речник на редки, 

остарели и диалектни думи..., С. 82-83. 
 

№ 108. 
 
1 ...капитана Дони... – у якості родиного прізвища виступає локальна 

форма чоловічого імені (скоріш за все патронім) – Доно, Доньо. У Південно-
Західній Болгарії більш поширеним є варіант Доне, у Північно-Східній – Дони: 
Илчев, С. 179. Слід зазначити, що, як наслідок редагування писарів,  зустріча-
ються й та, й інша форми. Але,  факт того, що у нащадків капітана прізвище 
звучить як Донев (Док. № 113), дає нам можливість досить впевнено твердити 
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що праосновою було Доне (від Дони, скоріш за все, утворилось би Донин). За-
значимо, також, що рід Донє (Донєвих) на Півдні України з’являється за часів 
існування Нової Сербії – у 1760 р. ми зустрічаємо згадку про прапорщика Ан-
дронатея Донє (щоправда, незрозуміло у якому він був  ступіні рідства із 
капітаном Михайлом Донєю та його нащадками): Архимандрит Арсений. “Со-
фроний Добрашевич, архимандрит Новой Сербии” (С. 276-304) // Киевская 
старина, Том Х (Сент.-Дек.), 1884 г., 758 С. – С.300. 

 
№ 114. 

 
1 Высокородному и превосходительному господину генерал-майору но-

вороссийской губернии губернатору Днепровского Пикинерного пикинерного 
полку шефу икавалеру. Николаю Даниловичу Языкову – Язиков Н.Д. (1740 –?). 
Учасник Сімирічної  та російсько-турецької (1768 – 1774) війн. У кампанії 
1773 р. у складі корпусу Потьомкіна брав участь у боях під Сілістрою. Нака-
зом від 5 VII 1777 р. отримав чин генерал-майора та призначення на посаду 
генерал-губернатора Новоросійської губернії (Муромцева М.В. переведено до 
Тульської губернії). Та, незважаючи на наказ від 5 VII, Язиков, через бюрокра-
тичну волокіту, фактично, прийняв Новоросійську губернію від Муромцева 
лише навесні 1778 р. 

 
№ 115. 

 
1 ...секунд-майора Войкова... – ідентифіковано за: Илчев, С. 116. 
2 ...в округе Липняжском ранговой на шесть дворов... – те, що Войков 

володів ранговою землею у дачах Липнязького шанця, свідчить про його на-
лежність до офіцерства Болгарського гусарського полку (Липняжка – одна з 
рот полку). 

 
№ 116. 

 
1 ...от стороны кн. Любомирского... – Любомирський Ксаверій Фран-

цишек (1747 – 1819). Польський князь, володар величезних маєтків на Право-
бережній Україні. У 1777 р., на запрошення Потьомкіна заступив на російську 
службу. Йому було надано можливість власним коштом зформувати гусарську 
роту та стати її командиром. Землю під розміщення чинів роти було відведено 
на російському боці р.Синюхи. Шанець отримав назву селища князя Любо-
мирського, або просто Любомирського. У 1783 р. князь Ксаверій отримав чин 
генерал-майора російської армії. Під час війни 1787 – 1791 р.р. він став гене-
рал-поручником. 

 
№ 119. 
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1 ...вдовствующей капитанши Радойчиной... – варіант прізвища, яке 

походить від імені Радойчо та оформлене за східнослов’янськими фонетични-
ми нормами. Не цілком зрозуміло яке відношення ці Радойчини мають до Ра-
дойчичів часів Слов’яносербії (Див. док. № 29 та примітки до нього). 

2 ...Крюковского уезда в округе Цыбулевской... – у дачах Македонського 
гусарського полку. 

 
№ 120. 

 
1 ...от гна генерал порутчика и кавалера Текели... – Текелі Петро Ав-

рамович (1720 – 1793). Серб з Банату. Наприкінці 1740-х заступив до російсь-
кої служби у Сербський гусарський полк. На початку 1750-х р.р. кілька разів з 
таємнми місіями уряду Єлісавети Петрівни їздив до Австрії та вів проросійсь-
ку агітацію серед нащадків південнослов’янських емігрантів. Стояв у витоків 
утворення Нової Сербії. Особистий друг І.С.Хорвата. Чудово зарекомендував 
себе у Сімирічній та російсько-турецькій (1768 – 1774) війнах. За результатами 
останньої отримав чин генерал-майора. У червні 1775 р. російські війська під 
його командуванням ліквідували Запорозьку Січ. Командир Сербського гу-
сарського полку (поселеного). Залишок життя прожив у Новомиргороді. Во-
лодів значною кількістю земель на Півдні України. 

2 ...от вахмистра Апостолова... – можливо син П.Апостолова – Ва-
силь, 1753 року народження (Див. док. № 52). 

3 ...от веденной матери ево Ранговой земли... – відведення рангової 
землі матері вахмістра Апостолова було можливе лише за умови того, що її 
чоловік (батько Апостолова) був офіцером. 

 
 

№ 121. 
 
1 Капитан Михайла Драгитев... – насправді Драгитев – походне від 

поширеного у Північно-Східній Болгарії чоловічого імені Драгий, Драгия: Ил-
чев, С. 181. 

2 ...секунд маиору Михайлу Мишковскому... – особа М.Мішковського 
нам відома ще з часів його служби у слов’яносербських ескадронах (Див. док. 
№ 46 та примітки до нього). 

3 ...кадет Сергей Станишин... – онім Станиша (локальний варіант чо-
ловічого імені Стано) відомий на матеріалах середньовічної Македонії: Исто-
рия македонского народа, С. 85, де згадано соколара Міхо, сина Станіши.  

4 Отставной майор Сава Станоев... – колишній прапорщик Пандурсь-
кого полку (Див. примітки до док. № 41). 

 
№ 123. 
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1 ...подпорутчика Игната Сакина – можливо пракорень прізвища по-

ходить від турецького sakа (великий сосуд для води): Речник на редки..., С. 
438. Аналогічну назву носили допоміжні частини турецького війска (водово-
зи), які формувались з християн.  

Документ, також, дає нам додаткові відомості про землеволодіння ро-
дини Ангєлових. 

№ 125.  
 
1 ...отставного пример майора Мажарова... – ідентифіковано за: Ил-

чев, С. 313. Походить від діалектного маджар (-ин), переселенець, біженець (у 
Банат наприкінці XVII ст.). 

2 ...первому жены ево мужу подпорутчику Семионову...– йдеться про 
Івана Семіонова (Див. док.№ 89). Як бачимо, південнослов’янське офіцерство 
взагалі, і болгарське, зокрема, разом з потягом до інкорпорації в загальну 
структуру новоросійського дворянства, прагнуло зберегти своє етнічне об-
личчя шляхом уникнення мішаних шлюбів (принаймні деякі його представни-
ки). 

№ 127. 
 
1 ...Олвиополского уезда земским комиссаром секунд майором князем 

Баратовым... – Баратаєви (Баратови), грузинські князі. У 1724 р. князь Мель-
хіседек (Михайло) Баратаєв виїхав до Росії разом з царем Вахтангом Леонови-
чем. Мав 4-х синів: Петра, Івана, Семена та Андрія. Можливо згадуваний 
земський комісар це хтось з них, або їх нащадків. 

 
№ 128. 

 
1 ...генерала маиора Мезинцева... – Мезенцови, російські дворянські 

роди (3 рода). Один з них веде своє походження з XVI ст., два інші – з XVII. 
Дворяни Курської, Нижегородської, Орловської та Харківської губерній. 

№ 132. 
 
1 Вахмистр Иван Пипарович... – можливо прізвище походить від слова 

пипер, пепер (перець, болг.) 
2 ...об отводе ему подпоселение в Олвиополском уезде в округе Липня-

жском... – у дачах Болгарського гусарського полку (ймовірно, Піпарович слу-
жив саме в цьому полку). 
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№ 134. 

 
1 ...после убитого в Крыму родного брата его капитана Марка Ка-

рачона... – очевидно загинув під час придушення російськими військами та-
тарського повстання у 1778 р. 

 
№ 138. 

 
1 Правителю области Таврической Господину действительному 

Статскому Советнику и Кавалеру Каховскому – Каховський Михайло Васи-
льович (1734 – 1800). Генерал, офіцер Генерального Штабу. Незадовго до 
своєї смерті князь Потьомкін доручив йому головне командування на Півдні 
України. У 1797 р. Каховського пожалувано графом. 

2 ...в Романии... – локалізація Романії видається нам досить нелегкою 
справою. Можливо мається на увазі Румелія (європейська частина сучасної 
Турції), яка на багатьох картах XVIII ст. фігурує під такою назвою, не виклю-
чено, що йдеться про власне Румунію (Молдову та Валахію). У першій на ті 
часи ще існувало автохтоне болгарське населення. У другій мешкала числена 
болгарська діаспора. 

 3 ...господином Министром Булгаковым... – Булгаков Яків Іванович 
(1743 – 1809). У 1770 р. служив радником посла у Варшаві – князя Волконсь-
кого. На початку 1781 р. заступив А.С.Стахієва на посаді надзвичайного та 
уповноваженого посла у Константинополі. На той час був у чині дійсного 
статського радника. Вдало зумів досягти мирного розв’язання кримської кризи 
1782 – 1784 р.р. Під час другої російсько-турецької війни, протягом 1787 – 
1788 р.р. знаходився під арештом у Едичкулі (Сімивежовому замку). У 1789 р. 
повернувся до Росії. Там його нагороджено чином таємного радника та при-
значено послом до Реччі Посполитої. З 1799 р. у відставці. 

4 Князь Потемкин-Таврический – Потьомкін Григорій Олександрович 
(1739 – 1791). Російський державний діяч, генерал-фельдмаршал, чоловік ім-
ператриці Катерини ІІ. З 1776 р. – генерал-губернатор Новоросійської, Азовсь-
кої та Астраханської губерній. Задумав та втілив у життя гігантські проекти 
щодо заселення та економічного розвитку Південної України, створення Чор-
номорського флоту та реформування російської армії. Здійснив приєднання 
Криму до Російської імперії, за що його пожалувано почесним титулом 
Таврійського. Головнокомандувач російськими військами під час війни 1787 – 
1791 р.р. Офіційне поховання знаходиться у Катерининському соборі 
м.Херсон.  

 
№ 139.  

 
1 Таврический губернатор генерал-майор Жегулин... – не вдалося 

знайти біографічні відомості. 
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2 ...в Екатеринославское наместничество... – створене у 1783 р. 

Поєднало у собі колишні Новоросійську та Азовську губернії. Спочатку цен-
тром був Кременчук, а з 1789 р. – Катеринослав (зараз м.Дніпропетровськ). 

3 ...из Анапы с крепостной работы... – Анапа, турецька фортеця на 
північно-кавказькому узбережжі Чорного моря (зараз на території Російської 
Федерації). 

4 ...Мариупольского уезда в греческие селения... – тобто, у засновані у 
1778 р. кримськими греками селища та м.Маріуполь (нині азовське узбережжя 
Донецької області). 

5...армян в Нахичевань... – Нахічевань-на-Дону (у наші часи частина 
м.Ростов-на-Дону). Місто засновано у 1778 р. переселеними з Криму вірмена-
ми. 

6 ...прочих иностранцев в Бахмутский уезд... – таким чином болгар, бу-
ло оселено на території колишньої Слов’яносербії, де ще існували залишки 
болгарського населення. 

7 Пл. Зубов – Зубов Платон Олександрович (1767 – 1822). Останній фа-
ворит Катерини ІІ, граф. У 1793 – 1796 р.р. – генерал-губернатор Таврійської 
області та Вознесенського намісництва. Нетривалий час командував Чорно-
морським флотом. 

 
№ 140. 

 
1 ...нижнего земского суда... – поліцейський орган, створений на 

підставі “Установления о губерниях” 1775 р. Виконував адміністративно-
судові функції в межах повіту: оголошував царські накази, слідкував за вико-
нанням законів, положень, судових вироків, сплатою податків, вів попереднє 
слідство у кримінальних справах. У 1837 р. переіменовано на земские суды. 

2 ...слободы Гусарской житель... – вірогідно, згадано Аджамку Гу-
сарську, селище поблизу м.Єлісаветград. 

3 ...российским послом гном генерал порутчиком и разных ординов ка-
валером Долгоруковым... – біографічних відомостей не знайдено. 

4 ...генерал порутчиком и кавалером, фон Нумерцом... – відомості про 
його особу відсутні у довідкових виданнях. 

5 ...в городе Елисаветграда в казенном виноградном саду... – прагнучи 
акліматизувати на півдні України культуру винограду, російський уряд ство-
рив у 70-х роках XVIII ст. низку своєрідних питомників та оранжерей. Праців-
никами у них, як правило, були виходці з Балканського півострова, які мали 
досвід розведення цієї культури. 

 
№ 141. 

 
1 ...Вознесенского уезда... – прагнучи перевершити славу Потьомкіна, у 

якості правителя Півдня, Зубов у 1795 р. реформував адміністративно-
територіальну структуру Катеринославського намісництва. Від того часу воно 



194    В. МІЛЬЧЕВ    
отримало назву Вознесенського. Центром його став колишній повітовий Оль-
віополь, переіменований на Вознесенськ. Одночасно він був і центром повіту.  

2 ...Михаила Григорьева сына Булгарова он же и Станчулов... – оче-
видно, прізвище батька було Станчулов. Проживання родини Станчулових у 
іноетнічному оточенні пояснює акцентацію саме на етнонімі, який вже у дру-
гому поколінні закріпився як родине прізвище. 

3 ...наместническое правление... – намісницьке (губернське правління), 
виконавчий орган при губернаторі. Складалося з загального “присутствия” 
(віце-губернатора, радників, інспектора по тюрмах, асесора) та канцелярії, яка 
здійснювала адміністративні функції. 

4 ...в 3й департамент... –  з 1794 р., орган тотожній Межовій експе-
диції. 

 
№ 142. 

 
1 ...села болгарского Маркулесового оно ж и Димовичево... – обидва то-

поніми пов’язані з особою прапорщика арнаутської команди Марка Дімовича, 
якому у травні 1776 р. було відведено землю під заселення слободи у згаду-
ваній місцевості: ДАХО. Ф.14. Оп.1. Спр.17. Арк. 15. Слободу він не заселив і 
ділянку було повернуто до казни. Проте, факт його колишнього володіння за-
кріпився у назві місцевості та населеного пункту. 

 
№ 143. 

 
1 1796 р. – Витяг з книги видатків Новоросійського губернського прав-

ління про надання мешканцям болгарських селищ Дімовичево та Щербаново 
грошової позики – порівняй текст документу з Додатком № 2.  

 
№ 146. 

 
1 ...что в местечке Архангельском и селах Терновке, Добрянке и Оль-

шанке леса имеются... – увагу читача акцентовано на наведеному фрагменті 
через те, що він надає нам відомості про те ландшафтне середовище, яке за-
повнило прийдешнє болгарське населення. 

2 Новороссийск – назва м.Катеринослав у період царювання 
Павла І (1796 – 1801). 

 
 
 
 
 
 
 



МАТЕРІАЛИ ДО ІСТОРІЇ БОЛГАРСЬКОГО НАСЕЛЕННЯ УКРАЇНИ XVIII СТОЛІТТЯ 
 195 

ІМЕННИЙ ПОКАЖЧИК 
(цифра № документу) 

–А– 
Аврамов, премє’р-майор 
Аврамова Є.А., поміщиця 121 
Аделії Г., гусар 27 
Акімов Н., гусар 60 
Албанез І., майор 1, 2, 4, 5 
Алєксандров Г., гусар 4, 5 
Алєксандров М., гусар 17 
Алєксандров, капітан; земсь-

кий комісар 108 
Алєксєєв П., гусар 4 
Алмаджанов І., гусар 4, 5 
Алмаж І., гусар 60 
Анатольський, губернський 

секретар; повітовий землемір 146 
Ангєлко, пекар 56 
Ангєлов Д., прапорщик 121 
Ангєлов І., капрал 14 
Ангєлов К., гусар 14 
Ангєлов, прем’єр-майор 68, 69 
Ангєлова, поміщиця 123 
Ангєлович Л., 85, 92, 95, 98, 

102 
Андрєєв С., гусар 14 
Андрєєв Т., гусар 14 
Антонов О., гусар 17 
Антонов С., гусар 14 
Антонов, капітан 108, 125 
Апостолов П., гусарський 

офіцер 42, 47, 52, 73, 74, 95, 126 
Апостолов, вахмістр 120 
Апухтін А., 86 
Арапов Є., губернський зем-

лемір 88, 91, 93, 103, 104, 105, 106, 
111, 125 

Аренетчієв І., гусар 60 
Аренетчієв П., гусар 60 
Арнаут, колоніст 67 
Арнаутов К., гусар 17 
Атанасов М., гусар 17 
Афанасьєв А., гусар 4, 5 
Афанасьєв Г., гусар 14 
Афанасьєв М., колоніст 67 

Афанасьєв Ф., канцелярист 95 
–Б– 

Бабушкін А., купець 140 
Багач П., підданець 69 
Балбович А., гусар 27 
Бан Г., гусар 17 
Бантиш, вахмістр 142 
Баратов, князь; секунд-майор; 

земський комісар 127, 136 
Батурін І., гусар 14 
Бєзгін Ф.Г., прем’єр-майор 46 
Бєзруков, секунд-майор 38 
Бєлаш С., гусар 34 
Бєлгородець С.І., гусар 3 
Бєлітошин І., гусар 27 
Бєлобородовський Д., гусар 17 
Бєначин Я., гусар 60 
Біану  К., фаміліат 73 
Бібіков, генерал-майор 15, 59 
Білий А., курінний атаман 
Бісмарк фон, генерал 6 
Бланк, лікар 84 
Блінц, капітан 55 
Богданов М., вахмістр 9 
Божков А., гусар 14 
Болгар І., гусар 14 
Болгарин Д., капрал 14 
Болгарський А., ротний писар 

25 
Бондарєв Є., підданець 69 
Боровський Д., канцелярист 

26, 27 
Бошняк І., гусар 17 
Брашован Ф., гусар 7 
Брєбан І.,  гусар 60 
Брзев Я., гусар 34 
Бродін І., секретар 103, 104, 

105, 106, 109, 115, 125 
Буга Л., фаміліат 73 
Бузановський В., пандур 37 
Бузіянов Т., прапорщик 81 
Булат, прапорщик 103 
Булацель, капітан 26 
Булгаков Я.І.,  дипломат 138 
Булгарєнов Т., гусар 17 



В.МІЛЬЧЕВ 
 196 

Булгаров (Станчулов) М.Г., 
поручник 141 

Бурага Г., купець 75 
Бурка Х., фаміліат 73, 74 
Буюкла І.Д., гусар 57 
 

–В– 
Васілії Д., гусар 27 
Васільєв В., гусар 14 
Васільєв І., гусар 14 
Васільєв П., гусар 5, 7 
Васільєв Т., капрал 14 
Васільєв, генерал-майор 44 
Васич Д.П., прапорщик 141 
Вейсбах фон, генерал 3 
Великий І., підданець 69 
Вєлінов Г.П., запорозький ко-

зак 79 
Вєлічков Н., прапорщик; по-

ручник 6, 10 
Вєлічковський Н., прем’єр-

майор; земський комісар 97, 103, 
104, 105, 107, 116, 118, 121, 136 

Вєлков І., селянин 140 
Вєлков Х.І., капрал 140 
Вєлкова С.М., селянка 140 
Вербицький П., гусар 60 
Вертепов Д., бахмутський ко-

зак 31, 57 
Вєшніков І., вахмістр 34 
Вишняков В., капітан 121 
Воєйков Ф.М., генерал-аншеф 

67, 76, 84 
Войков, секунд-майор 115 
Войнов І., підпоручник 145 
Войнов П., прапорщик 88, 129, 

136 
Володимеров П., капітан 4, 5 
Волотковський В., гусар 60 
Волохов М., підпоручник; по-

ручник 85, 121 
Воробьйов, підпоручник 118 
Воронов Ф., сурмач 34 
Воткарій Д., шинкар 57 

Вуіч Г., полковий квартермістр 
121 

Вуічичева, поміщиця 136 
Вуйчев М., гусар 44 
Вуйчева І., удова 44 
Вукодиновець Ю.А., збирач 

милостині 38 
Вулікович Ю., гусар 34 
Вунчєв М., поручник 50 
Вунчєв П., гусар 25, 28, 59, 60 
Вунчін (Вунчєв) М., поручник 

13 
–Г– 

Гавриїл, митрополит 38 
Галушка А., підданець 69 
Гащін Є., секунд-майор 35 
Геднер Є., 90, 134, 137 
Гєоргієв І., колоніст 67 
Гєоргієв С., гусар 8 
Гєрліян К., капрал 17 
Гізелєвський, полковий писар 

53, 54 
Гіржев М., підпоручник 109, 

137 
Гіржев, секунд-майор 109 
Гіржева, майорша 107, 137 
Глєбов І.Ф., генерал-майор 10, 

64 
Гобжасан І., фаміліат 73 
Голєх С., військовий осавул 78 
Голіцин А., князь 43, 66 
Голіцин М.М., генерал-

фельдмаршал 2, 3 
Голубов Н., гусар 60 
Грасован І., фаміліат 73 
Грачов, секунд-майор 107 
Грєков І., гусар 60 
Гречанінов К., купець 45 
Гречич П., капрал 27 
Григорьєв В., гусар 27 
Григорьєв В., капрал 37 
Григорьєв Г., канцелярист 141 
Григорьєв Дем’ян, гусар 14 
Григорьєв Діма, купець 75 
Григорьєв Іван, гусар 5 



МАТЕРІАЛИ ДО ІСТОРІЇ БОЛГАРСЬКОГО НАСЕЛЕННЯ УКРАЇНИ XVIII СТОЛІТТЯ 
 197 

Григорьєв Ілля, гусар 60 
Григорьєв Й., гусар 3 
Гріндель фон, інженер-капітан 

22 
Губнов, прапорщик 87 
Гулевич Я., прапорщик; межо-

вик 116, 117, 118, 122 
Гусаченко С., гусар 60 
 

–Д– 
Давидов А., ротний писар 45 
Давидов І., гусар 14 
Данілов Г., гусар 60 
Данілович Я., капітан 41 
Девієр, генерал-лейтенант 16 
Декович, прем’єр-майор 85 
Дековичева, поміщиця 89 
Деревицький Я., гусар 60 
Ділєчкул, капітан; майор 77, 

118 
Діма П.Я. гусар 55 
Дімін Б., гусар 14 
Дмітрієв Г., гусар 14 
Дмітрієв Г., прапорщик 100 
Дмітрієв М., колоніст 67 
Дмітрієв П., колоніст 65, 67 
Дмітрієв С., ротний квар-

термістр 17 
Добрінов А., вахмістр 14 
Долгорукий, дипломат 140 
Донє Г., поручник 113 
Донє М., капітан 108, 110, 111, 

112, 125, 130, 131, 133 
Драгітєв М., капітан 121 
Драгич Д., вахмістр 17 
 

–Є– 
Єздімірович Є., гусар 17 
Єкімов Т., гусар 17 
Єльчанінов Я.В., генерал-

майор 84 
Єнцин, капітан 2 
Єрандаєв Я.С., відставний сол-

дат 46 
Єфрємов С., гусар 60 

 
–Е– 

Ерделі, майор 124, 134 
 

–Ж– 
Жегулін, таврійський губерна-

тор 139 
Живанович С., гусар 34 
Жирневський І., гусар 60 
Жишпах М., гусар 3 
 

–З– 
Завіруха П., гусар 60 
Залатарьов І., соловарський 

син 54, 56, 58 
Залатарьов Я.Я., драгун 46 
Замфіра Є., пандур 37 
Занковський А., поручник 145 
Заріцький Г.П., гусар 28, 60 
Заячковський Я., польський 

шляхтич 121 
Звєрєв В., полковник 77, 78, 

102 
Златанов Л., колоніст 67 
Златарєв М., колоніст 65, 67 
Златарєв П., колоніст 65 
Змунчіл Р., полковий аудитор 

137 
Зубов П.О., граф 139, 143 
 

–І– 
Іванов Г., гусар 7 
Іванов Г., капітан 9, 11, 12 
Іванов Д., ротний квартермістр 

44 
Іванов К., гусар 24 
Іванов К., запорозький кан-

таржій 56, 57, 58 
Іванов Л., гусар 60  
Іванов С., гусар 14 
Іванов С., прапорщик; межо-

вик 123 
Іванов Ф., гусар 3 
Іванова А., гувернантка 140 



В.МІЛЬЧЕВ 
 198 

Іванович Р., гусар 34 
Івановський, секретар 121 
Іванченко І., ротмістр 121 
Ігі, татарин 53 
Ікларевич В., суддя 141 
Ілієв А., фаміліат 72, 73, 74 
Ілієв Д., запорозький козак 80 
Ілієв І., запорозький козак 80 
Ільїн І., гусар 14 
Ільїн Н., гусар 14 
Іраклій, єпископ 21 
Ісаєв Є., гусар 34 
Ісаєв, капітан 78 
Іскра Г., колоніст 67 
Іскра Д., колоніст 65, 67 
Іскра І., колоніст 67 
Іусбашин (Юзбаши), капітан 

13 
Ішкєль фон, секунд-майор 85 
 

 
–К– 

Калнишевський П.І. кошовий 
отаман 77, 78, 79 

Камишин А., 42 
Карагасан, турецький купець 

57 
Карача І.Т., гусар 58, 56 
Карача Т.А., гусар 56, 58 
Карачон А.С., поміщиця 121, 

134 
Карачон Г., капітан; секунд-

майор 121, 135 
Карачон І., поручник; капітан 

37, 103, 105, 124, 134, 136 
Карачон М., капітан 134 
Карачон С.А., поміщиця 121 
Карачон Ф., кадет 134 
Катерина ІІ, імператриця 65, 

83, 139 
Катмажицький Й., гусар 7 
Кахов, майор 123 
Каховський В., правитель 

Таврійської області 138 
Кіларєв І., гусар 25 

Кіпша К., гусар 34 
Кирило, швець 45 
Кірнатов А., гусар 60 
Кіш І., гусар 34 
Ковач І., гусар 60 
Ковач М., гусар 60 
Ковач Ф., гусар 60 
Ковач В.Д., гусар 45 
Ковач Н., гусар 60 
Ковня М., гусар 60 
Кодрицький М., гусар 60 
Кожухарь І., фаміліат 73 
Кокол К., купець 75 
Константінов Г., гусар 14 
Константінов Д., купець 64 
Константінов М., канцелярист 

6 
Константінов М., купець 64 
Константінов П., вахмістр 14 
Констєнтінов М., гусар 14 
Констєнтінов С., гусар 14 
Корнєєв В., гусар 17 
Корнєшанов С., вахмістр 7, 8 
Коспонін Є., сурмач 34 
Костєнтінов Д., гусар 34 
Костюрін І., київський гене-

рал-губернатор 18 
Кочєван Г., гусар 60 
Кочін Т., гусар 25, 60 
Кравець Ш., фаміліат 73 
Крівечич А., гусар 34 
Кузнєцов, прапорщик 67 
Кузьмін Т., фур’єр 140 
Кунченко І., гусар 14 
Купчинський, ад’ютант 77 
Кушнеренко І., гусар 17 
Кушнеренко С., гусар 17 
 

–Л– 
Лаврентій, монах 21 
Лаврентьєв І., гусар 25, 60 
Лаза, турок-судновласник  57 
Лазарев С., гусар 35, 36 
Лєлє І., гусар 53 



МАТЕРІАЛИ ДО ІСТОРІЇ БОЛГАРСЬКОГО НАСЕЛЕННЯ УКРАЇНИ XVIII СТОЛІТТЯ 
 199 

Левицький І., сотений отаман 
37 

Леонтьєв А., купецький син 36 
Леонтьєв В., гусар 14 
Леонтьєв І., гусар 54 
Леонтьєв М.І., київський гене-

рал-губернатор 6, 9, 10 
Литвин Н., поміщицький під-

данець 69 
Логвінов І., гусар 60 
Луговський С., гусар 17 
Лутковський, майор 120 
Любомирський І., князь 55, 

116 
Лялченко Н., гусар 60 
 

 
–М– 

Мажаров М., прем’єр-майор 
125, 131 

Македон І., купець 75 
Максімов І., гусар 60 
Максімов І., капрал 14 
Малама І., капітан 6 
Малюта Ф., фаміліат 73 
Манойлов А., ротний квар-

термістр 50 
Манойлов К., гусар 14 
Мардарій Т., фаміліат 73 
Мардарій Ф., фаміліат 73 
Марков Г., квартермістр 14 
Марков І., підпоручник 14 
Марков, капітан 92 
Маркович І., капітан 2, 3 
Мартинов О., гусар 5 
Матеіш М., гусар 60 
Матренко О., поміщицький 

підданець 69 
Мацко, прапорщик 31 
Мацков І., прапорщик 102 
Мацков Ф., кадет 102 
Мацков, секунд-майор 102 
Мєдишов С., капрал 14 
Мєзінцев, генерал-майор 128 

Мєльгунов О.П., новоросійсь-
кий генерал-губернатор 63 

Мергіля П., гусар 27 
Мєщєрський С.Г., генерал-

поручник 37 
Міокович, прапорщик 53, 54 
Міокромілі Х., гусар 14 
Міролюб В., перекладач 65 
Міхайлов Гаврила, гусар 14 
Міхайлов Григорій, гусар 14 
Міхайлов К., депутат 138 
Міхайлов М., гусар 3 
Міхайлов Савва, літаврщик 

(довбиш) 34 
Міхайлов Самійло, гусар 17 
Мішков І., капітан 23 
Мішковський М., поручник; 

секунд-майор 46, 121 
Младенович, майор 118 
Мокрєєв С., гусар 14 
Молоскович А., гусар 60 
Мунтіанин Я., гусар 34 
Муромцев М.В., новоросійсь-

кий генерал-губернатор 85, 89, 91, 
92, 98, 100 

Мухін, копіїст 84 
 

–Н– 
Нагорська А.,  жінка гусара 40 
Нагорська Є., дочка гусара 40 
Нагорський Н.І. гусар 40 
Надьожин, вахмістр 73 
Начул П., купець 75 
Нєдєлков М., гусар 17 
Нєдєлков, прапорщик 87 
Нєдєлчич А., купець 75 
Нелюбов В., директор застави 

140 
Нелюбов М., обер-аудитор 26, 

27 
Нікітін Ф., райтман 71 
Ніколаєв Г., гусар 60 
Ніколаєв І., гусар 60 
Ніколаєв І., депутат 138 
Ніколаєв Павло, гусар 33 
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Ніколаєв Павло, колоніст 67 
Ніколаєв Петро, гусар 8 
Ніколаїха, удова 140 
Ніколай, бакалійщик 19 
Ніколіт Д., гусар 34 
Новакович І., підпоручник 129, 

136 
Нумерц фон, генерал-поручник 

140 
 

 
–О– 

Обрєсков О.М., російський 
дипломат 18 

Одобаш, капітан; секунд-
майор 40, 105 

Окулов П., бригадир 46, 47, 48, 
51 

Олішевський Й., капітан 37 
Омельченко, сільський засіда-

тель 140 
Онілов І., підпоручник 121 
Орлов Г., гусар 40 
Орловський Ф., гусар 14 
Осіпов, міщанин 140 
Осіфов І., купець 61 
Отай, татарин 54 
 

–П– 
Павлєнков, писар 16 
Павлов М., купець 71, 75 
Павлов Н., капітан 34 
Павлов П., гусар 60 
Павлов С., гусар 3 
Павлов Т., гусар 60 
Палалов І., прапорщик 127 
Палалов П., кадет 127 
Палалов, секунд-майор 91, 98, 

106, 127 
Палалова П., поміщиця 91, 99, 

106 
Паланчанін І., прапорщик 80 
Панайотов Я., гусар 14 
Панін П.І., генерал-аншеф 86 
Паніотов Н., капрал 37 

Панкратьєв, поручник 121 
Паралі Н., фаміліат 73  
Паралі П., фаміліат 73 
Параскєвова О., міщанка 56 
Пєпєріца А., капітан 90, 124 
Пєпєріца І., капітан; секунд-

майор 83, 90, 118, 124, 134 
Пєпєріца С.А., поміщиця 134 
Пєтковський, ротний квар-

термістр 56, 57, 58 
Петрашевич, секунд-майор 13 
Петро І, імператор 1 
Петров Г., прапорщик 14 
Петров Є., гусар 27 
Петров І., гусар 14 
Петров Н., гусар 17, 35 
Петров Ф., гусар 4, 5 
Петрович С., гусар 27 
Петровський, прапорщик 121 
Піварович І., губернський зем-

лемір 144 
Підгорний І., поручник 70, 73 
Піпарович І., вахмістр 132 
Піхєй Н., гусар 14 
Пішчевич С.С., майор 24 
Плавецький, підпоручник 96 
Плєщєєв П., канцелярист 32, 

44, 60 
Побєдінський О., гусар 14 
Погожев, канцелярист 29, 30 
Подошва М., гусар 60 
Подруцький А., священик 37 
Поляков Є.В., поміщицький 

прикащик 46 
Пономарьов, прапорщик; 

межовик 96 
Попіозов К., гусар 34 
Попов К., поручник 14 
Попов Ф., секретар 121 
Попович М., купець 76 
Попович С., гусар 34 
Постоєв, староста 140 
Потьомкін Г.О., князь 138 
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Прерадович де Р.С., генерал-
майор 15, 16, 17, 20, 22, 25, 28, 30, 
40, 41, 43, 47, 48, 51, 55, 56, 57, 58 

Прерадович де, підполковник 
44, 55 

Прерадович де, прем’єр-майор 
71 

Прижавчанин, поручник 96 
Прилученко Х., гусар 17 
Пройодич П., фаміліат 74 
Прокопович П., поручник; 

землемір 87 
Прохор, ієромонах 65 
Прохоренко Л., гусар 14 
Прудул І., фаміліат 85 
Пушкін, секретар 84 
 

–Р– 
Равич С., підпоручник 121 
Радаков, ротний квартермістр 

45 
Радівоєв П., вахмістр 86 
Радівоєвич, капітан 101 
Радойчина, поміщиця 119 
Радойчич Г., недоросль 29 
Радойчич Ж., поручник 29 
Радойчич С., удова 29 
Радулович Т., гусар 27 
Радулович, капітан; межовик 

123 
Радякич М., гусар 27 
Ранич, капітан 128 
Расмус, прапорщик 96 
Рашкович, гусар 53 
Рашкович, секунд-майор 47 
Реєр, колоніст 67 
Решетченко А., коваль 22 
Розумовський К.Г., гетьман; 

генерал-фельдмаршал 43 
Роман С., фаміліат 73 
Романов Я., гусар 4, 5 
Романовський С., гусар 60 
Рошенов О., фаміліат 74 
Рошка В., купець 75 
Рошка О., купець 75 

Румянцев П.О., київський ге-
нерал-губернатор 66, 67, 79, 138 

Рус П., поручник 34 
 

–С– 
Сабов В., прапорщик 32 
Сабов Л., поручник 32, 33, 85 
Сабов П.Л., гусар 32 
Сабов Ф.В., гусар 32 
Савін У., гусар 34 
Савич С., гусар 2 
Сагайдаковський Ф., гусар 25, 

60 
Сагіт, ага 38 
Сакара, прапорщик 121 
Сакін І., підпоручник 123 
Салтиков, генерал-

фельдмаршал 42 
Самбулов, межовик 108, 112, 

131, 133 
Самсонов А., гусар 4, 5 
Сандол, ніжинський купець 25 
Саричева М.Н., поміщиця 121 
Сєлєвін, капітан 110 
Сєлєвін, прапорщик; межовик 

137 
Семенов Л., гусар 14 
Семенов С., гусар 60 
Семенова А., удова 45 
Семіонов І., вахмістр; прапор-

щик 89, 94, 125, 131  
Сєнков М., гусар 8 
Сєрбін П., колоніст 61, 62 
Сєрбінов М., гусар 14 
Сєрбуль І., вахмістр 17, 20 
Сікрілов М., гусар 14 
Сімонов І., гусар 14 
Сквірський І., гусар 60 
Славков М., гусар 14 
Смоляк І., пандур 37 
Соловков, капітан 84 
Соломка Ф., писар 71 
Спілєв, капітан 121 
Ставро, повірений 65 
Ставрович, прапорщик 73 
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Ставровський, майор 78 
Станішин С., кадет 121 
Станоєв В., капітан 41, 43, 48, 

51 
Станоєв С., майор 121 
Станоєв, капітан 12 
Станчул І., пандур 15 
Станчулов (Булгаров) М.Г., 

поручник 141 
Степанов В., гусар 7 
Степанов В., писар 84 
Степанов Г., гусар 60 
Степанов Д., гусар 7 
Степанов І., гусар 60 
Степанов І., міщанин 140 
Степанов Т., гусар 60 
Степанов Ф., гусар 14 
Стерієв Ф., вахмістр 14 
Стєфанов Б., гусар 17 
Стоєв В., гусар 2 
Стойков П.С., прем’єр-майор; 

підполковник 82, 93, 114, 128, 144 
Стойков, поручник 144 
Стойкович Ф., капрал 25 
Стоян, слуга 140 
Стоянов А., гусар 49, 50 
Стоянов І., гусар 14 
Стоянов К., гусар 14 
Стоянов, підполковник 12 
Стоянов, поручник 140 
Стоянова В.Г., удова 49, 50 
Стратемірович І., прапорщик 

92, 107 
Стратемірович, капітан 77 
Страхов О., ротний квар-

термістр 34 
Стрижак Г., поміщицький під-

данець 69 
Суковкін, капітан 67, 84 
Сумароков, поручник; межо-

вик 112 
Сухомлина Д., гусар 14 
 

–Т– 
Таранов А., копіїст 140 

Тарунімов Н., генеральний пи-
сар 86 

Текєлі А.І., генерал-поручник 
120 

Теміркан М., гусар 8 
Тєтулов І., секретар 86 
Тімофєєв Л., гусар 17 
Тімофєєв П., гусар 60 
Тімофєєв П., засідатель 141 
Тімофєєвський В., гусар 30, 31 
Тіріїл І., гусар 27 
Тішецький І., вахмістр 27 
Тишненко І., купець 140 
Тодек А., фаміліат 72, 73, 74 
Тодоров Д., гусар 8 
Тодоров С., гусар 17 
Толт А., гусар 8 
Томілін, повітовий землемір 

144 
Тонков, сержант 16 
Тотович, підполковник 111, 

112, 133 
Трандафілєв Я., гусар 25, 60 
Трєдколов Ф., гусар 60 
Трофімов Т., підканцелярист 

86 
Трубецький І.Ю., київський 

генерал-губернатор 1 
Туркістанов, князь; капітан 96 
Турунжа К., вахмістр; майор 

19, 96 
Турчанінов Н., секретар 145 
Турчєнєв Й., вахмістр 22 
 

–У– 
Украінцев Л., секретар 42 
Урсул С., гусар 34 
Усіков Р., гусар 14 
Уханов П., гусар 14 
Ушакова Н., 128 
 

–Ф– 
Федоров А., гусар 7 
Федоров І., гусар 14 
Федоров Й., гусар 17 
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Федоров С., колоніст 84 
Федоров Ю., гусар 14 
Федоров, капітан; землемір 

111, 112, 131 
Філіпов В., гусар 8 
Філіпович Г., підполковник 65, 

67 
Фліверк А.М., дійсний статсь-

кий радник 20, 28, 30, 32, 41, 44, 
46, 47, 48, 49, 51, 52, 59 

Фортун В., купець 75 
Фотя К., гусар 8 
 

–Х– 
Хомецький І., квартермістр 14 
Хорват А., підполковник 26 
Хорват І., генерал-майор 10, 

15, 17, 19, 23, 24, 26, 28, 31, 37 
Христофоров А., гусар 27 
 

–Ц– 
Цвєєв І.П., купець 84 
Цвєєв С.І., купецький син 84 
Цвєтінович, майор 38 
Цукур Я., поміщицький підда-

нець 69 
 

–Ч– 
Чари Магмєт, паша 6 
Чаукі А., капрал 27 
Чєрнєвічева, поміщиця 99 
Чєрнєвський М., гусар 35 
Чєрніковський Н., секунд-

майор 121 
 Чєрнишев З.Г., генерал-аншеф 

42 
Чєртков В.О., генерал-майор 

76 
Чіжмін М., ротний квар-

термістр 28 
Чічерін М. 38 
Чмід Й., гусар 8 
Чобан І., фаміліат 73 
Чорай, турок 58 
Чорба К., гусар 34 

Чорний Ф., гусар 34 
Чуйк, губернський землемір 

145, 146 
Чупралов М., вахмістр 84 
Чутков Ю., гусар 7 
 

–Ш– 
Швєрін фон, генерал-

лейтенант 3, 5 
Шевич І., генерал-майор 14, 

15, 17, 20, 25, 28, 32, 33, 42, 44, 45, 
47, 48, 49, 50, 52, 53, 54, 60 

Шираєвський І., гусар 14 
Ширай, бунчуковий товариш 

140 
Шиц фон А., полковник 117, 

118 
Школа Г., полковий осавул 70, 

73 
Шолохов Т., гусар 14 
Штерич І., майор 76 
Штогрім С., гусар 60 
Шток фон, генерал-майор; 

київський віце-губернатор 2, 3 
Шуханов Д., гусар 40 
 

–Щ– 
Щербина В., бахмутський ко-

зак 47 
 

–Ю– 
Юзбаши (Іусбашин), капітан 

13 
Юраш, прапорщик 113 
Юркевич І., гусар 60 
Юст, генерал-майор 20  
 

 
–Я– 

Язиков Н.Д., новоросійський 
генерал-губернатор 114, 120, 123, 
129, 136 

Яковлєв В., канцелярист 121 
Яковлєв Г., гусар 60 
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Яковлєв М., гусар 34 
Яковлєва А., кріпосна 46 
Якубович, священик 73 
Янакі Я., гусар 14 
Янакієв Ф., гусар 60 
Янков І., гусар 7 
Яннєв Г., гусар 34 
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ГЕОГРАФІЧНИЙ ПОКАЖЧИК 

(цифра означає № документу) 
 
 

–А– 
Анапа, м., фортеця 139 
Архангельськ (Новоархангель-

ський), ш., м. 66, 71, 85, 89, 94, 
121, 146 

Аскерме, м. 54 
Афонський Георгіївський 

Зугрчавський, мнстр. 21 
 

–Б– 
Банат 25 
Бахмут, м., фортеця 15, 20, 22, 

46, 47, 48 
Бахмутська пров. 76 
Бахмутський пов. 139 
Бєгунковка, сл. 46 
Бєчка, ш. 121 
Бездирчина, балка 136 
Бендери, м. 56 
Берлін, м. 140 
Білі Вежі, місцевість 67 
Богданов Дол, с. 65 
Боковенка, р. 91, 99, 106, 113 
Болгарія 84 
Борщагівка, с. 67 
Браїла, м. 9 
Бреславль (Бреслау, Вроцлав) 

м. 140 
Броди, м. 45 
Буг Південний (Бог), р. 6, 58 
Бугогардова, паланка 70 
 

–В– 
Валава, м. 140 
Варва, м. 2, 4, 5 
Васильківський форпост 25, 

28, 35, 38, 45, 55 
Вєнгрія (Угорщина) 6 
Великий, х. 67 

Верблюжка, р. 68 
Відін, м. 45 
Вілгош, ш. 37 
Вись, р. 98 
Вознесенський Кіпріянський, 

мнстр. 21 
Вознесенський пов. 140, 144 
Волощина (Валахія) 56 
Вуковарський, ш. 112, 121, 130 
 

–Г– 
Гайдамацька, балка 82 
Гастус, м. 40 
Геменфорс (Гельсінфорс, 

Хельсінки), м. 6 
Глагов, м. 35 
Глибокий, байрак 108 
Глухів, м. 19, 67 
Гнилий Єланець, р. 113, 142 
Городеніца, м. 25 
Городище, м. 15, 31 
Громоклєя, р. 100 
Грузька, р. 78 
Гуровка, сл. 113 
Гусарська, сл. 140 
 

–Д– 
Дєрбєши, м. 55 
Димовічеве (Маркулесове), с. 

142, 143, 147 
Дніпро, р. 24, 53, 54, 58, 65 
Добра, балка 88, 105 
Добра, р. 88, 97, 101, 105 
Добрянський, ш. 97, 101, 105, 

116, 117, 118, 122, 129, 132, 136, 
146, 147 

Довгий, байрак 108 
Дубова, р. 131 
Дунай, р. 76, 143 
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–Є– 

Євлашовка, с. 19 
Єкатерининський (Катеринин-

ський) пов. 103, 104, 105 
Єкатерининський (Катеринин-

ський), ш. 71, 75, 78, 85 
Єланець, р. 80, 81, 142 
Єлісаветград, м. 138, 140 
Єлісаветградський пов. 111, 

112, 121, 125, 130, 131 
Єлісаветинська пров. 63, 71, 

76, 88, 134 
 

–З– 
Запорожжя 68, 71 
Звєрєвка, сл. 77 
Звягіл, м. 55 
 

–І– 
Інгул, р. 82, 110, 128 
Інгульський пов. 99, 106, 110, 

113, 128 
Ішваніца, м. 140 
 

–К– 
Кагарлик, р. 85, 90, 94, 121, 

124, 134 
Калмазова, сл. 70, 77, 78 
Калниболоцький, ш. 90, 124, 

134 
Кам’яновата, балка 90 
Катеринославська губ. 139 
Катеринославська пров. 139 
Катеринославське намісництво 

141 
Київ, м. 2, 6, 9, 10, 11, 21, 25, 

28, 35, 36, 38, 45, 46, 53, 54, 55, 56, 
58, 61, 64, 65, 67, 84, 140 

Київо-Братський училищний, 
мнстр. 67, 84, 148 

Київо-Печерськ, район 12, 67, 
84 

Київо-Подол, район 13, 64, 84 

Київо-Софійський, мнстр. 84 
Київська губ. 148 
Кляштур, м. 140 
Кобзарівка, сл. 68, 69 
Ковальовка, с. 28 
Коелєн, аул 53 
Комбург, м. 140 
Комишовка, р. 83 
Константинопіль, м. 18, 33, 57 
Корабельна, р. 102 
Коритовка, р. 121 
Корпченський, ш. 103 
Костур, м. 64 
Краків, м. 28 
Красний Яр, ш. 47 
Кременчук, м. 5, 24, 68, 77, 99, 

140 
Кременчуцький форпост 33, 

53, 54, 56, 57, 58 
Крилов, м., ш. 37 
Крим 54, 134, 138 
Кримське, с. 53 
Крутоярка, р. 121 
Крюків, м., ш. 87, 121 
Крюківський пов. 119, 121 
Кубань, р. 53 
 

–Л– 
Липнязький, ш. 115, 117, 118, 

122, 132, 147 
Лисогорський, ш. 74, 77, 92, 

95, 116, 117, 122, 126, 147 
Лозовата, балка 121 
Лозоватка, р. 121 
Лозоватка, сл. 134 
Любомирський, ш. 122 
 

–М– 
Мазниця, р. 95 
Мала Росія (Україна) 6, 14, 24, 

38, 66 
Мала, р. 103 
Малий Інгул, р. 121 
Манжелєя, м. 24 
Маріупольський пов. 139 
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Маркулесове (Димовічеве), с. 
142 

Маслова (Ольшанка, Ольшан-
ський), ш. 70, 77 

Мертва Вода, р. 83, 141 
Мізія, м. 140 
Миргород (Новомиргород), м., 

ш. 24, 31, 37 
Могилев (-на-Дністрі; -

Подільський), м. 65 
Мокра Плотва, р. 47 
Молдавія 6, 24, 76 
Москва, м. 1, 6, 17 
Мстислав, м. 55 
Мценськ, м. 40 
 

–Н– 
Нахічевань (-на-Дону), м. 139 
Несвіш, м. 140 
Ніжин, м. 19, 33, 40, 56, 57, 58, 

62, 64, 67, 84 
Нікопол, м. 56, 58, 61, 62 
Новоархангельський, ш. 66 
Нова Сербія 10, 13, 24, 34, 36, 

38, 54 
Новомиргород, м., ш. 24, 31, 

37, 75, 120 
Новопавловський пов. 113 
Новоросійськ (Катеринослав), 

м. 146 
Новоросійська губ. 67, 86, 89, 

148 
 

–О– 
Овлітовський ш. 116, 122 
Одер, р. 35 
Озерище, урочище 80, 142 
Озерна, балка 142 
Ольвіопольський пов. 94, 115, 

116, 121, 122, 124, 126, 127, 132, 
135, 136, 137, 146, 147 

Ольшанка (Ольшанський), ш. 
70, 72, 73, 74, 77, 116, 122, 146, 
147 

Орел, м., ш. 77 

Очаків, м., фортеця 57, 79 
 

–П– 
Павловський, ш. 71 
Палц, м. 140 
Перекоп 53 
Переяслав, м. 5, 38 
Петр-Варадін, м. 45 
Петроострівський, ш. 98, 127 
Писарівка, сл. 51 
Пічковський, ш. 103, 134 
Піщанобродський, ш. 77, 104, 

116 
Плетений Ташлик, р. 145 
Плетеноташлицький, ш. 118, 

121 
Познань, м. 140 
Покровка, р. 99 
Польська Україна 24 
Польща 6, 24, 25, 28, 31, 35, 

45, 140 
Попатенків, х. 70 
Попов, х. 131 
Прусія 140 
Прут, р. 65 
Пугачова, балка 123 
 

–Р– 
Романія (Румелія) 138 
Росія (Російська імперія) 6, 18, 

14, 17, 21, 23, 24, 25, 33, 40, 45, 56, 
61, 62, 65, 67, 79, 84, 86, 139, 140, 
143 

 
–С– 

Санкт-Петербург, м. 6, 37, 139 
Сараєво, м. 25 
Святої Єлісавети, фортеця 37, 

99, 138, 140 
Семлецький, ш. 76, 107, 109, 

118, 124, 134, 137 
Сентошський, ш. 82, 93, 114, 

121  
Сєрєбрянський, ш. 20, 31, 40 
Середня Березовка, р. 121 
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Сиверинка, р. 111, 112 
Силезія, 140 
Сілістра, м. 57, 76 
Сіноп, м. 25 
Синюха, р. 70, 78, 85, 116, 118 
Синюхинобродський, ш. 78, 

116, 117, 122, 147 
Січ, м., фортеця 53, 54, 56, 56, 

57, 58 
Скелевий, ш. 134, 137 
Слівен, м. 56 
Слов’яно-Сербія 15, 20, 33, 40, 

42, 43, 45, 49, 53, 54, 55, 56, 57, 58 
Слонін, м. 140 
Слушанов, м. 140 
Снетинський форпост 9, 59 
Солона, р. 81, 142 
Сомбор, м., ш. 121 
Сотнича, балка 121 
Софія, м. 21, 33, 38, 65, 79 
Спірідонове, с. 140 
Стародуб, м. 140 
Стряне, с. 140 
Суботицьке, с. 140 
Сугаклея Комишувата, р. 128, 

144 
Сухарівка, сл. 54 
Сухий Ташлик, р. 92, 132, 135 
Сухий Тясмин, р. 119 
Сухоташлицький, ш. 77, 135 
 

–Т– 
Таврійська обл., Таврида 138, 

139 
Таман, м. 53 
Тамань, півострів 139 
Терновата, балка 142 
Терновка (Щербанове), с. 142 
Терновка, р. 118 
Терновський, ш. 117, 118, 121, 

122, 146, 147 
Тестрин, м. 140 
Тишківський, ш. 117, 118, 122, 

147 
Торговиця, р. 109, 137 

Трансільванія 11 
Троїцьке, с. 142 
Тройницька, сл. 37 
Турція 84, 140 
 

–У– 
Угорщина (Вєнгрія) 6 
Україна (Мала Росія) 6,14, 24, 

38, 66 
Українська лінія 20 
Умі, м. 6 
 

–Ф– 
Федварський, ш. 108, 112, 125, 

130, 131 
Франкфурт (-на-Одері), м. 140 
Фрідіріксгам, м. 6 
 

–Х– 
Херсонська пров. 99, 106, 110 
Хотин, м., фортеця 28, 37 
 

 
–Ц– 

Царьград (Константинополь), 
м. 18, 33, 57 

Цесарія (Австрія) 11 
Цибулів, м., ш. 119 
 

–Ч– 
Чернігівський Троїцький, 

мнстр. 21 
Чонградський, ш. 123 
Чорний Ташлик, р. 70, 78, 95, 

104, 116 
Чорноташлицький, ш. 118, 

136, 145 
 

–Ш– 
Шатраніна, балка 110 
Шереоретовка, місцевість 145 
Штенбург, м. 140 
 
] 
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–Щ– 

Щербанове, с. 142, 143, 147 
 

–Я– 
 

 
Яси, м. 9, 38, 56  
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СПИСОК СКОРОЧЕНЬ 
 
Арк.   – аркуш 
В.И.В.   – ваша імператорська величність 
Вып.   – випуск  
г.    – город (місто) 
гдрь    – государ 
гпдин (гдин)   – господин 
губ.    – губернія 
див.    – дивись 
док.    – документ 
Е.И.В.   – її (його) імператорська величність  
ИТУАК   – “Известия Таврической Ученой  Архивной Ко-                                                    
миссии” 
ЙІВ    – його імператорська величність 
ЇІВ    – її імператорська величність  
м.    – місто 
м.-ко   – містечко 
млствый   – милостивий 
мнстр   – монастир  
мсц    – місяць 
обл.    – область  
Оп.    – опис  
пов.    – повіт  
пров.   – провінція  
ПСЗРИ   – “Полное собрание законов Российской империи” 
р.     – ріка, річка 
р. (р.р.)   – рік (роки) 
руб.    – рублей  
с.     – село  
С.    – сторінка 
Св.    – святий, свята (святого, святої) 
сл.    – слобода 
Т.    – том 
Ф.    – фонд 
х.    – хутір 
Ч.    – частина 
члвек   – чоловік 
ш.    – шанець 
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СЛОВНИК ЗАСТАРІЛИХ 
ТА РІДКОВЖИВАНИХ СЛІВ 

(слова надано мовою оригінала) 
 
абшид (апшит) – відставка з військової служби (письмове підтвердження 

про це) 
ага – титул знаті у турок та татар 
арнаут – албанець; на півдні України у останній чверті XVIII ст., також 

використовувалось як узагальнююча назва ірегулярних військових формувань 
з представників балканських етносів 

аршин – міра довжини, дорівнювала у XVIII ст. 71, 12 см 
атаман – виборний ватажок збройного козацького загону; на Лівобереж-

ній Україні службова особа, яка відала справами козаків у селах і сотенних мі-
стах 

 
билет – свідоцтво; дозвіл на право володіння землею 
бригадир – у російській армії XVIII ст., командир бригади (військова оди-

ниця з 2-3 полків); військове звання проміжне між полковником та генерал-
майором 

бунчуковый товарищ – службова посада у малоросійських полках, заведена 
гетьманом Мазепою; під час походів супроводжували гетьмана та виконували 
різного роду доручення (на кшалт ординарців чи ад’ютантів) 

бургомистр (бурмистр) – голова міського управління 
 
важник – див. кантаржій 
вахмистр – старший унтер-офіцер у гусарських полках 
вербунг – вербівля людей у військову службу 
верста – одиниця виміру віддалей у Російській імперії у XVIII ст., дорів-

нювала 1, 06 км 
винтер-квартиры – місце зимової дислокації (постою) військових частин 
войники – напівпривілейована верства православного населення у Болгарії 

та Македонії у XVI- XVIII ст.  
 
гарн (гарнец) – міра обсягу сипких тіл (зерно, порох та т.п.) в Росії XVIII 

ст., дорівнівала 3, 27 л 
генерал-аншеф – вищий генеральський чин у російській армії 
генерал-поручик – командуючий дивізією у російській армії 
генерал-фельдмаршал – другий за рангом (після генералісімуса) військовий 

чин у  російській армії 
губернатор – найвищий урядовий чиновник значної адміністративно-

територіальної одиниці (губернії, намісництва) 
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гульден – золота (інколи срібна) монета у багатьох країнах Європи у се-
редні віки 

гусари – вид легкої кінноти 
гусарский полк – у Російській імперії XVIII ст. існувало два різновиди: по-

льовий (одиниця регулярної армії) та поселений (ірегулярний), головними ат-
рибутами якого були окреслені земельні границі, герб та обов’ язок його меш-
канців комплектувати військову одиницю за що їм у володіння надавалась 
земля 

 
дача – земельна власність; юридичний термін на її означення 
деревня – поселення з невеликою кількістю мешканців, в якому немає 

власного прихода (парафії) 
десятина – одиниця виміру земельних площей у Російській імперії, яка у 

XVIII ст. дорівнювала 1, 09 га 
действительный статский советник – чиновник 4-го класу за табелем про 

ранги 
 
егда – коли 
експедиция – див. экспедиция 
еликож – якщо  
епархия – основна одиниця церковно-адміністративного поділу 
 
живот – життя 
жолнер (жовнер) – піхотинець у польській армії; у Російській імперії пер-

шої третини XVIII ст. використовувалось просто у значенні “рядовий”, без ак-
центування на рід війська 

 
запорожские дачи – землі, які перебували у загальновійськовій власності 

Нової Запорозької Січі 
земский комиссар – у останній чверті XVIII ст. особа вибрана повітовим 

дворянством, яка здійснювала поліцейську та судову владу на території повіту 
зимовник – назва невеликого поселення (хутора) у запорозьких та чорно-

морських козаків 
 
иеромонах – священик-чернець 
именной указ – законодавчий акт яким оформлювалось особисте розпо-

рядження глави держави (монарха) 
 
казенные поселяне – станова група селян у Російській імперії у XVIII-ХІХ 

ст., які користувались казенною землею і знаходились у залежності від держа-
ви, у той же час перебуваючи вільними особисто 

камеральный – державний, казенний 
кантаржій – на Січі охоронець і наглядач за мірами і вагами, які служили 

еталоном для купців; збирав на користь війська прибутки з товарів, що ввози-
лися на Січ 
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капрал – молодший унтер-офіцер 
карантин – термін перебування особи, яка прибула у межі держави у 

спеціально відведених для цього місцях, що робилося з метою уникнути загро-
зи епідемій та епізоотій 

картечь – дрібно порублений свинець, використовувалась для стрільби з 
рушниць та невеликих гармат 

каштелян – першопочатково військові начальники та судді у провінціях 
Польщі, з появою та розвитком інституту старост каштеляни перейшли до се-
нату 

квартирмейстер – офіцер (унтер-офіцер), який відповідів за розміщення 
військовців на квартири 

консистория – адміністративно-судова установа при архієпископі та 
єпископі 

конфирмация – затвердження 
копиист – дрібний служитель в канцелярії; займався перепискою паперів 

складених канцеляристом 
Кош – головний табір Запорозького війська на Запорожжі; Січ; вищий ор-

ган військової, адміністративної та судової влади на території Вольностей За-
порозьких 

кошевой – виборна особа, яка очолювала Кош 
куренной атаман – очолював курінь – військову одиницю Запорозької Січі 
 
ламберик – різновид верхнього одягу 
лев – назва срібної монети у Турецькій імперії; у XVIII ст. дорівнював 0, 6 

російського карбованця 
лейб-гвардия – елітні частини, призначені для охорони монарха (знаходи-

лись у безпосередньому веденні монарха) та членів його родини 
 
магистрат – орган самоврядування з адміністративно-судовою владою на 

території міста 
 
наместничество – певна частина території держави, об’єднувало кілька 

губерній 
 
обер-комендант – начальник гарнізону провінції (губернії) 
обер-офицер – представник нижчої групи офіцерських чинів російської 

армії до капітана включно 
оклад – річний державний податок визначеного розміру з кожної податко-

вої одиниці 
ордер – наказ 
осаул (осавул) – на Лівобережній Україні у XVIІ-XVIII ст. виборна служ-

бова особа, яка займала одну з адміністративних посад у козацькому війську; 
відав військовою підготовкою козаків, озброєнням та постачанням 

осадчий – агент, який займався переселенням та виведенням селян на сло-
боди 
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паки – знову 
пандури – військовослужбовці легкого піхотного (пандурського) полку 
партия – прихильники, однодумці; військова група 
паче – тим більш, особливо 
паче чаяния – несподівано 
паша – військовий титул знаті у турок 
повытье – структурна одиниця окремих адміністративних установ 

Російської імперії у XVIII ст. 
подканцелярист – служитель канцелярии, помічник канцеляриста 
подорожная – письмовий дозвіл на від’їзд 
подпоручик – обер-офіцерський чин у російській армії 
поелику – так як, оскільки 
понеже – оскільки 
поручик – обер-офіцерський чин у російській армії 
порция – гроші, положенні військовослужбовцю на амуніцію, мундир та 

фураж   
премьер-майор – штаб-офіцерський чин у російській армії 
провинция – адміністративно-територіальна одиниця в Російській імперії у 

XVIII ст., складова частина губернії 
промеморія – один із видів документів різного змісту, якими обмінювалися 

рівні за положенням установи 
пустопорозжий – порожній, де ніхто не живе 
 
ранговая дача – земельне володіння, надане чиновнику чи військовослуж-

бовцю згідно з його рангом, у винагороду за службу на час перебування на по-
саді 

ратман – член ратуші або магістрату 
рация – гроші, які сплачували військовослужбовцям на їх харчування 

(раціон) 
реверс – повернення, прибуття 
ревизия – у Російській імперії: перепис населення, яке зобов’язане платити 

подушний або подвірний податок  
регимент – полк; ескадрон 
регистр – реєстр 
регистратор – чиновник канцелярії, який вів реєстри вхідних і вихідних 

паперів 
редут – квадратне або багатокутне земляне укріплення з бруствером та ро-

вами, замкнуте з усіх боків 
рейтары – вид кінноти, озброєнної вогнепальною зброєю 
рекамбия – відсоткові платежі за векселем, який прострочено 
репреманда – догана; висловлене невдоволення 
рескрипт – розпорядження 
респект – повага; гідність; вшанування 
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рота – військова одиниця; складова частина поселенного гусарського пол-
ку, власне укріплене селище де мешкали військовослужбовці та члени їх родин 
(Див. шанец) 

ротмистр – у кінноті, командир ескадрону, зазвичай у званні капітана 
 
сажень – старовинна одиниця виміру довжини, дорівнювала 2, 13 м 
салвогвардия – почесна грамота, яка підтверджувала бойові заслуги війсь-

ковослужбовця, зазвичай надавалася при виході у відставку та на поселення 
вищими чинами російської армії 

секунд-майор – молодший штаб-офіцерський чин у російській армії 
сиречь – тобто 
слобода – нове поселення, в якому селян по перших роках оселення звіль-

няли від податків та повинностей 
 
табель о рангах – законодавчий акт Петра І (1722 р.); регламентував 

ієрархію чинів у армії, флоті та цивільному урядовому апараті Російської дер-
жави; відкрив доступ у російське дворянство іноземцям та представникам ін-
ших верств населення 

тайный советник – чиновник 3-го класу (за табелем про ранги) 
токмо – але, лише, тільки 
толикое – таке; таке ж саме 
точию – лише, тільки 
тракт – поштовий шлях 
 
унтер-офицеры – молодший командний склад російської армії 
упователно – можливо, вірогідно 
 
фамилиаты – категорія населення у поселених полках Новоросійської гу-

бернії у 1764-1783 р.р., які економічно допомагали військовим нести службу і 
на цій підставі володіли землею 

флигель-адъютант – ад’ютант у вищих чинів (починаючи з генеральських) 
російської армії 

форпост – застава, пікет 
фортмейстер – на півдні України у XVIII ст. – посада, яку займав офіцер, 

відповідаючий за стан обороних укріплень населенного пункту (шанця, роти) 
форштадт – передмістя 
фурьер – назва нижчих чинів унтер-офіцерського звання, які виконували 

обов’язки ротних та ескадроних квартермістрів 
 
четверть – одиниця виміру обсягу сипких тіл у Російській імперії; дорів-

нювала у XVIII ст. 64 гарнам 
чинш – платня яку платили селяни поміщику чи монастиру за арендну зем-

лю (у натуральній або грошовій формі) 
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шанец – земляне укріплення з валом, ровом та огорожею; структурна оди-
ниця поселеного гусарського полку (Див. рота) 

шпицрутен – довга гнучка лозина, що застосовувалася для тілесних пока-
рань у російському війську 

 
экзерциция – володіння навичками військовця; муштра 
экспедиция – структурна одиниця управління Російської імперії у другій 

половині XVIII ст., у складі колегії, або самостійна 
эстроти – матеріальні цінності, які зберігають на екстрений випадок; не-

торканий запас продовольства 
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Державний архів Херсонської області (ДАХО): 
 

ф.  14  – Херсонська (Новоросійська) губернська кресляр-
ня.  
 
Російський державний архів давніх актів (РДАДА): 

 
ф.  16  – Внутрішнє упраління.  

 
Центральний державний архів вищих органів влади та 

упраління України (ЦДАВОВУ України):  
 
ф.  3806  – Полонська-Василенко Н.Д. 1901-1943 р.р. 
 

Центральний державний історичний архів України у Києві  
(ЦДІА України (м.Київ): 

 
ф.  59  – Київська губернська канцелярія; 
ф.  229  – Кіш Нової Запорозької Січі; 
ф.  1413  – Слов’яно-сербська комісія, керована таємним 

радником Фліверком Андрієм Матвійовичем у справах сербських переселенців 
у місті Слов’яносербську. 1753-1766 р.р.; 
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Інститут рукопису. Національна бібліотека України (ІР НБУ): 

 
ф.   ІХ  – Фортеця Святої Єлісавети. 

 
Дніпропетровський історичний музей. Архів (ДІМ. АРХ.). 
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раднику Фліверку з проханням про підвищення в чині . .67 
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62.  1765 р., травень. – Свідчення П.Сербіна у Київській губернській 
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73.  1773 р., жовтня 23. – Реєстр чинів 15ої роти Молдавського гу-
сарського полку, чиї коні було відігнано запорозькою командою . 80 
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77.  1774 р., червня 4. – Лист полковника Молдавського гусарського 
полку В.Звєрєва до кошового отамана П.Калнишевського з приводу наїздів 
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ди Бузіянова у Межову експедицію Новоросійської губернії з проханням 
відвести йому землі під слободу у колишніх запорозьких дачах 
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сарського полку Стойкова в канцелярію Новоросійської губернії з прохан-
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П.Радівоєва чином прапорщика . . . . .95 

87.  1777 р., вересень 23. – Рапорт поручника та землеміра Проко-
повича до Межової експедиції Новоросійської губернської канцелярії з 
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90.  1783 р., травень 19. – Наказ Новоросійської губернської канце-
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95.  1777 р., травня 30 – Наказ Новоросійської губернської канце-
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землі під слободу в окрузі шанця Добрянського .  . .103 
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землі в окрузі шанця Пєчковського . . . .107 
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104. 1778 р., квітня 20. – Наказ Новоросійської губернської канце-
лярії в Межову експедицію про відведення прем’єр-майору Вєлічковському 
землі в окрузі шанця Піщанобродського . . . .108 

105. 1778 р., квітня 20. – Наказ Новоросійської губернської канце-
лярії в Межову експедицію про відведення прем’єр-майору Вєлічковському 
землі в окрузі шанця Добрянського . . . .110 

106. 1778 р., травня 31. – Наказ Новоросійської губернської канце-
лярії в Межову експедицію про повернення до казеного відомства з во-
лодіння поміщиці П.Палалової, ділянки на р.Боковенці, яка виявилась не-
придатною для заселення . . . . .110 

107. 1778 р., липня 27. – Наказ Новоросійської губернської канце-
лярії в Межову експедицію про відведення поміщиці Гіржевій землі під 
пасіку у окрузі шанця Семлецького . . . .111 

108. 1778 р., вересня 15. – Наказ Новоросійської губернської канце-
лярії в Межову експедицію про відведення у власність капітану у відстав-
ці Донє, байрака в окрузі шанця Федварського . .112 

109. 1778 р., жовтня 4. – Наказ Новоросійської губернської канце-
лярії в Межову експедицію про відведення підпоручнику у відставці 
Гіржеву землі під заплату, в окрузі шанця Семлецького  . .113 

110. 1778 р., жовтня 6. – Наказ Новоросійської губернської канце-
лярії в Межову експедицію про відведення капітану Донє землі під засе-
лення слободи на р.Інгул . . . . .114 

111. 1779 р., квітня 11. – Наказ Новоросійської губернської канце-
лярії в Межову експедицію з приводу побудови капітаном Донє водяного 
млина на чужій землі . . . . . .114 

112. 1779 р. – Донесення капітана Донє в Межову експедицію Но-
воросійської губернії з проханням про відвод землі для побудованого водя-
ного млина . . . . . . .115 

113. 1780 р., липень. – Донесення поручника Донє у Новоросійську 
губернську канцелярію з проханням про відведення йому землі по р.Гнилому 
Єланцю замість ділянки непридатної для заселення . 116 

114. 1781 р., січень 9. – Донесення підполковника Болгарського гу-
сарського полку Стойкова генерал-губернатору Новоросійської губернії 
Н.Д.Язикову з проханням про додаткове відведення землі, під заселення 
слободи, в окрузі шанця Сентовського . . . .117 

115. 1781 р., червня 4. – Наказ Новоросійської губернської канце-
лярії в Межову експедицію про відмежування секунд-майору Войкову землі 
в окрузі Липнязькому . . . . .118 

116. 1781 р., серпня 1. – Рапорт прапорщика та межовика Гулеви-
ча з шанця Добрянського у Межову експедицію Новоросійської губернської 
канцелярії, з повідомленням про обсяги межування у липні 1781 року .
 . . . . . . .119 

117. 1781 р., серпня 27. – Квітанція, видана полковником Болгарсь-
кого гусарського полку фон Шицем прапорщику та межовику Гулевичу, з 
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підтвердженням проведеного ним відмежування земель нижнім чинам 
полку . . . . . . .121 

118. 1781 р., вересня 1. – Рапорт прапорщика та межовика Гуле-
вича з шанця Добрянського у Межову експедицію Новороссійської губерн-
ської канцелярії, з повідомленням про межування земель військовим чинам 
Болгарського гусарського полку у серпні 1781 року . .121 

119. 1781 р., жовтня 11. – Наказ Новоросійської губернської канце-
лярії в Межову експедицію про відведення землі під церков у слободі 
поміщиці Радойчиної . . . . . .123 

120. 1782 р., лютого 21. – Пропозиція губернатора Новоросійської 
губернії М.Д.Язикова Межовій експедиції у справі вахмістра Апостолова
 . . . . . . . .124 

121. 1782 р., лютий. – Витяг з копії відомості Єлісаветградської 
провінціальної канцелярії про продаж-купівлю поміщиками провінції зе-
мель . . . . . . . .124 

122. 1782 р., квітня 18. – Витяг з відомості Ольвіопольського по-
віту, складеної межовиком Гулевичем, про кількість землі, осель та чо-
ловічого населення у селищах Болгарського гусарського полку .127 

123. 1782 р., травня 20. – Донесення підпоручника у відставці 
І.Сакіна губернатору Новоросійської губернії М.Д.Язикову, з проханням 
про відведення йому землі в окрузі шанця Чонградського .  .127 

124. 1782 р., червень 11. – Наказ Новоросійської губернської канце-
лярії у Межову експедицію про формальне межування земель прем’єр-
майора Сербського гусарського полку Пєпєріци, в округах Семлецькому та 
Кальниболоцькому . . . . . .128 

125. 1782 р., липня 12. – Наказ Новоросійської губернської канце-
лярії в Межову експедицію про формальне відмежування землі прем’єр-
майору Мажарову в окрузі шанця Федварського . . .129 

126. 1782 р., липня 14. – Наказ Новоросійської губернської канце-
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