
Олександр Грушевський.
Митні комори.

В фінансовії! балянсї В. Князівства Литовського велике значінне 
мали в .Групі прибутків митні пенезї, ееб-то прибутки з митних ко
мор. В те піветолїтте, на якому ми тепер спинимось, уряд В. Князів
ства не виробив певної сталої системи- митних комор і вагав ся між 
двома комбінаціями, або скупчитп в одних руках завідуванне веїми 
митними коморами, або віддавати їх з окрема певним людям в заві
дуванне. Мені приходилось вже зазначувати, що суцільна, продумана 
система централізації була не під силу враду В. Князівства кінця XV 
—початку XVI вв. і через те він тримав ся певної децентралізації, 
було се і в митній справі.

Комори розбивались на невеликі Групи і передавались в заві
дуванне зокрема, но кілька комор, а инодї і но одній.

Комори змазувались часом в оден округ: „мыто Володимирское, 
п Перемилское и Литовижъекое и тые мыта вси, которые приєднають 
къ Володимирскому мыту1-*. В листі про митну практику, писаному до 
митника. Михеля Езофовича зазначено, що „къ мыту Берестейекому 
прислухаеть мыто Дорогицкое, Лосицкое, Цехаиовское, а тою мѣрою: 
который хаживали купьцы зъ Литвы до Прусъ, давали мыто въ Це- 
хоновцы и Дорогичыну11...1)-

Таке еполученне могло бути і тимчасове, викликане певними 
комбінаціями торговельних напрямів,2) або експлуатації комор. Ось 
приклад. Мито Смоленське було віддано Мартину Янчелевичу, мито 
ііутівльське Хведору, Івану, Петру Новокрещеним. Митники Путі- 
вльські заявили владі, що таке розеднаине комор Путивльських і 
Смоленських шкідливо впливає на хід справи. Купці обїзжаючи Пу- 
тівль, їдуть на Смоленськ і таким чином ухиляють ся безправне від 
виплати мито на путивльській коморі8).

Лодібнеж міркуваннб маємо ми в листі Михелю Езофовичу на 
ріжні митні комори: Берестейську та иньші.4) Б. князь хоче долучити 
до сих комор і комору Більську, але вона в сей момент вже в инь- 
шпх руках. Отже в лист господарський занесена умовка: колиб комору 
Більську повернули „добровольно11, то вона переходить в завідуванне 
Михеля Езофовича і той иобирає з неї митні гроті, коли б комора 
та „добровольно не пришла къ рукамъ нашимъ11, сплачуеть ся арен- 
даторам Більської комори ранїйше умовлена сума 50 к. гр. Бажаннє 
господаря—долучити комору Більську до иньшнх комор в завідуванню

Б Русская IlCTop. библ. XXVII ст. 22-1. Бершадскій І Л» 66.
:) Див. в моїй статті'. Україна. 1917. Ш - IV.
•"» Акты Лпт. русскаго государства І № 02.
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Мих. Езофовича, але колиб не було певної зроди, арендаторам Біль- 
ської комори заховуєть ся їх право на умовлену суму.

Разом з митними прибутками передавались инодї митникам і 
иньші торгові, дорожні або иньпіі збори. При передачах мпта мала 
своє значінне старина, як робили ранїйше, „водле давного обычаю11 
пишетъ ся і ся нова умова. Вряд В. Князівства дуже не любив від
ходити від старої практики і захований старини вважав ніби своїм 
обовязком, як про се і згадував в своїх листах. Также і в сїй сфері. 
Вже з давнїйших часів утворено певні комплекти прибутків, які і 
раннішими разом, здавались вкупі. Не хотіли і тепер ламати сю 
давню практику і таким чином заховували ту стару суцільність мит 
та иньших прибутків, яка істнувала ранїйше.

Осі. приклади такого сполучення. Мито брянське з корчмою, по- 
дужннм, вагою і перевозом (ар. л. 1486 р.), мито звягольське й корчму 
(ар. л. 1488); мито берестейське з вагами, з перевозами і з иньшимй 
прибутки, які „з давна къ мыту имъ слухаеть“; мито Клецьке з корч
мами горільчаними, пивними та медовими, з помірним, вагою, воско- 
бойним, мостовим1).

В справі збірання митних, грошей практика виробила два шляхи.
Оден шлях—се віддати митну комору в завідуваннє певній людині', 

яка отримує якусь платню і всї прибутки з митної комори віддає по 
підрахунку до скарбу. Се називали тоді—держати мито „къ вѣрной 
рукѣ", бо підкреслюеть ся певність і довірє.

Другий: аренда мита за заздалегідь умовлену ціну, а надвишка 
прибутків мита по за арендою йде на користь арендатора митної ко
мори. _

Можно було б копистатись то одним, то другим засобом збирання 
мита. Ось приклади „къ вѣрной рукѣ".

В серпні 1494 р. брали личбу від ключника київського Сенька 
Полозвича з мита, яке він збірав, поки „не продано було Пашку ме- 
іцанину виленскому". Личба всього—102 к. гр. * 2 *).

В грудні 1497 р. брали лнчбу від ключника берестейського, який 
держав мито після того, „какъ жидовъ выслали з Берестья", держав 
„к верной руце“. Личба всього—164 к. гр. :!).

Авраму Ерофовичу віддано мито в Ковнї, щоб він повернув собі 
з прибутків мита позичені в. князю гроші 1960 к, гр. З сих прибутків і 
має Аврам повернути позичені гроші. Се, як бачимо, не аренда,з за
здалегідь уставленою сумою аренди, а звичайне збіраннє мита „къ 
вѣрной рукѣ", з обовязком дати пізнїйгае обрахунок,, справозданне. 
Термін тримання мита від „дня святое Малкгоретьі" до того ж свята 
через рік. Дійсно, Аврам швидко вибрав свої гроші за період від 
Маргарита до Юрія і ще дав до скарбу господарського 535 к. гр. 
готовизною з комори. Далї Аврам Ерофович тримає сю комору „къ 
вѣрной руцѣ" і все дає до скарбу, н'йщго не зоставляли- собі за 
борг 4).

Листи на аренду митних комор мають ту прикмету, що зазна
чають з-гори суму аренди. „Продали есьмо мито Менское старостѣ 
места Смоленского выйту Меньскому Авраму на три годы за девять
сотъ копъ грошей, а маеть въ кождой годъ дарави на квитанціи по

’) Рус’ская ІІстор. библ. XXVII к. 2!2. 222. Бершадскій ,Х? 25.
-’)Акты Литов.-русск. госуд. № 26.

8) Акти Литов.-русск. госуд. № 52.
4) Бершадскій 1 № 53.
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.300 к. гр...“ *). Ота основна прикмета листів на аренду мита се з-гори 
установлена сума аренди нарік. Арендатор повинен сю суму-грошей 
давати на рік без усякого „омешкання" в. призначений термін.

Доручалось мита „къ вѣрной рукѣ" ріжним певним людям.
Ось приклади.
Ключники: Київський Сенько Полозович (здавав личбу за інд. 

12—13, потім за 13—14, нарешті' за півтора роки інд. 15—1, далі за рік 
інд. 1), були в нього і товариші; Берестейський—Левко. Воговитино- 
вііч (і Немира разом з ним), вони держали „от его милости мыто бе- 
рестейское к верной руце"; потім мито се держали Немира і Левко 
Тримали також мито і міщаие: Володимер.—зойт Луд. Сташко ратуш
ний, Андрій Хотечовеький і їїетько—вони сдавали личбу .10 листо
паду 15 інд. (1496 р.). Слідуючою весною здавав личбу з мита войт 
володимерський Ѳедько Лудович і Сенюта ").

Триманиє митної комори „къ вѣрной руцѣ“ відріжнялось від 
аренди тим, що аренда вимагала певного капиталу, „готовизни", яку 
приходилось инодї вносити при самім підписанню контракту.

Позаяк в ті часи в В. Князівстві капитали звичайно були в ру
ках жидів комерсантів, через те й в аренду передавались комори пе
реважно жидам-комереантам. Ось кілька прикладів. „Продали есьмо 
мыто нашее новгородское жидовѣ Троцкой: Или Моисеевичу и Рувиму 
Саковичу, Авраму Даниловичущі Ееьку Шелемовичу за 230 к. шир. 
гр.... Продали ееьмо мыто Кіевское и Вышегородское и Житомирское 
жидови Кіевской и Троцкой: Симси Кравчику а Садку и ЛІамаку Дани
ловичамъ а Самодыцѣ а Рижку на три годы... Продали есьмо мыто... 
Брянское... жидовѣ Кіевской: Мордеча Гадаевичу а Перку ІОдиничу 
на три годы..." Д.

ВЛдитах па аренду зазначені і умови тримання митної комори.
Видко уважне відношение вряду до митників і бажание завести 

для їх дїяльности найбільш вигідні обставини.
Арендатори не підлягають суду намісника і його помічників—■ 

„а тежъ бы еси ихъ не судилъ, не радилъ, а намеетнику своєму не 
казалъ судити". Намісник ие може судити нї арендаторів, иї їх слуг: 
арендаторів судить сам господар, а слуг арендаторів судять наміст- 
ннки, „сами мають тымъ зъ слугами справедливость чинити", аренда
тори в се не вмішують ся, щоб не зменьшити прибутків з аренди мита, 
„И тежъ бы еси его самого и слугъ его, которыхъ онъ тамъ для мыта 
положитъ, не судилъ, не рядилъ и дѣцкихъ своихъ на нихъ не да
валъ (ар. л. па Мінське мито s),

Місцевій владі доручаеть ея оберегати митників і допомогати їм 
в їх дїяльности. „Про тожъ, што бы еси ихъ отъ кривдъ боронилъ и 
не далъ бы ееи имъ кривды ни въ чомъ чинити". Коли б хто-небудь 
„хотѣлъ въ чомъ безправне кривды дѣлати « ты бы, пане староста, 
ихъ отъ таковыхъ боронилъ и не далъ бы имъ никому ни въ чомъ 
кривды дѣлати, какъ бы въ томъ мыту нашому шкоды не було и платъ 
бы нашъ ие понижался" °).

!) Бершадскій I № 53-а.
2) Акты Лптовско-русск государства .V 26. 54. 64. 52.

Акты Лптрвско-русск. государства А» 50. 53. О зойт!*. Лудѣ. - Русск.
Историч. бпбл. ХХѴП. кол. 145.

4) Бершадскій Лг 7 (1484), 10 (1480), 11 (I486).
5) Русск. Истор. библ. XXVII, кол. 220. Бершадскій I, № 47. 53-а.
°) Русск. Истор. библ. ХХѴП, кол. 213. Бершадскій I. № 47.
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Поміч місцевої адміністрації митникам се не поміч певним осо
бам, а допомога скарбу господар екому. „Ажъ бы мыто нашо повы
шало", се цїль допомоги митникам в їх дїяльности; „абы ся мыто 
пашо не понижало... абы мыту нашому ни въ чомъ шкоды не було, 
бо то естъ нашъ скарбъ“ „и во всем бы еси мыту нашому был помо
чей. абы ся мыто нашо и вага не понижало" х).

Поміч потрібна при „гамованью" тих купців, які думали про
їхати через місто, не даючи мита. Таких приходилось гамовати, за
тримувати силою і часом приходилось зустрічати досить рішучий 
опір. „А которіе бы купцы хотели мыто иашо Браньское объеждчати 
новыми дорогами, ажъ бы еси ихъ встегалъ". Намісник володимер- 
ський має поміч давати митникам на тих, які хотїли обїзжати комору 
иньшими дорогами, а „въ томъ мыту нашому шкодити". Намісник 
берестейський во всьому має бути „помочок мыту нашому, абы ся 
мыта наши не понижали" 2).

Инодї спеціально звертають увагу, як і де спиняти тих, які ба
жали б обїзжати мито незвичайними шляхами. „И во всемъ бы еси 
мыту нашому былъ помоченъ и заказалъ бы еси, ажъ бы перевозовъ 
не мели нигде, ездимо бы на мостъ". Або коли б які „купцы хотели 
мито объежчати новыми дорогами, ажъ бы еси ему на тых помоч да- 
вал, нехай он их встягает и мыто на них берет но давному" ;;).

І в кожнім випадку, коли митникам що будь загрожувало, в. к. 
доручав місцевій владї оберегати митників.

Путівльські митники Іван і Петро заплатили багато по квита- 
ціях над звичайну річну арендну рату. Отже в другім році аренди 
вони не повинні вже оплачувати квітацій. І намісник путивльський, 
має боронити їх від вимог 4).

Адміністрації заборонялось вступатись в справи „мыта п про
мыта", се відають „мытники наїли". Намісник сам не повинен всту
патись в мито і промиту, і иньшим також „не велелъ бы вступати ся" 
та „боронилъ бы (митників) одъ тихъ, которые бы коли хотели В мыто 
нашо и в промыту виступати ея и мыту нашому шкодити" 5).

Слідуючі точки листів на аренду обговорить термін аренди.
Протягом зазначеного часу господар не має передавати мита 

иньшим арендаторам, хоч би вони хотіли б „повышити мыто". Госпо
дар не має тих „корчомъ, и воскобойни, и вѣсового никому иному 
въ тые три годы продавати" ").

Часом нормальний протяг аренди побільшували з огляду на спе- 
ціяльиі умови. Симха і Рабей держали мито київське. В 1486 р. в маю 
поновлено аренду на київське мито Симсї і Рабею, які і ранніше дер
жали київське мито. Але з огляду на „псказу поганську, што се 
мыто наше вменьшало" до звичайної аренди в 3 р«ки добавлено ще 
4 місяці ').

:і Русек. ІІстор- библ. кол. 213. 222. 225. Литы .Литов.-Русск. госуд. Л'ї 56.
-і Русек. Исторпч. библ. XXVII, кол. 213. 227. 225. Акты Литов.-фусск. госуд.

Лі? 57.
•Л Русек. Иетор. библ. XXVII. кол. 223. Акты Литої:.-русе.к. госуд. № 56.
Л Акты Лптов.-русск. госуд. J ЛІ 39.
■Л і’усек. ІІстор. библ. XXVII, кол. 222.
Л Русек. Иетор. библ. кол. 216. 21S1. Бершадскій I .V 73.
7) Русек. Иетор. библ. кол. 215.
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Так само і путівльське мито зверх умовлених трьох років дано 
ще на 4 місяці „черезъ рокъ держати для сказы поганьское, тто мыто 
нашо уменьшило ся“ -1).

Бували часом і иньші зміни в арендї мита. Ось, наприклад, мито 
луцьке. В. князь Алекеандр віддав ного ІІГамаку Даниловичу на З 
роки. Витримавши мито 2 роки, Шамак Данилович передав його „за 
долгъ свой" п. Бонарго. Мав н. Бонар те мито третій рік держати і 
брати з нього собі весь плат, бо аренда і за останній 3-їй рік також 
виплачена, як і за попередні, а господар вже не має давати квіта- 
цій в сей 3-їй рік ніяких 3). '

Ставок мита, кому скілько з чого платити, арендні листи зви
чайно не торкають ся. Ставки мита вставляють ся і зміняють ся инь- 
шими листами господарськими. Листи арендні тримають ея звичайно 
старих норм, ранїйше заведеної практики і тут виявляєть ея теж саме 
бажаннє заховати старину і не відступати, від неї. „А гости—читаємо 
в аренднім листі 1522 р. на Могилевську вагу та иньші прибутки— 
„ и мѣщане и люди волостные мають тамъ вѣсовое платити потому жъ, 
какъ и при невѣстцѣ нашой, королевой ее милости Александровой 
Оленѣ, плачивали" 4). Отже заховано стару практику і вряд висло
вив, як принціп, бажаинє триматись старовини. Так само і в листах 
на митні комори: „а орати имъ мыто по старому, какъ здавна бывало 
за дяди нашого за в. кн. Витовта и за Жикгимонта .... а мыто брати 
имъ по давному (1484)... а брати имъ мыто по старому (1486, 1487, 
1489 5). ' .

Ііо старому мають митники „гостиный товаръ" печатати, а иньші 
не мають печатати „гостиного товару"

Листи на аренду заздалегідь встановляють суму аренди.
Суму зазначають з-гори на весь термін аренди, часом додавали до 

того і розбивку по роках, скільки в кожний рік припадає виплати 
з митної комори. „Продали есьмо мыто нашее новгородское... за 230 к. 
шир. гр. на три годы; продали ееьмо мыто кіевское и вышгородское 
и житомирское... иа три годы, на каждый годъ ио 950 к. шир. гр.; 
продали есьмо мыто Путивльекое на три годы за 1100 к. гр.; про
дали ееьмо мыто Верестейекое... иа три годы за 3300 к. гр., по 1100 к. 
гр. на годъ". Як бачимо, зазначено загальну суму і потім річну суму").

Складаючи умови аренди, оскільки' можливо, дбали про те, щоб 
зазначити і можливу зміну в обставинах збору митних пенязїв. Коли 
можна було предбачати таку зміну, робили спеціальну умову на ви
падок якої будь перешкоди або стихійних нещасть, які б зменьншли 
мито. Так, наприклад, в листі на мито берестейське Гендриху Карло
вичу зазначено, що на випадок „надкази" мита, арендатор, витри
мавши оден рік з трьох умовлених, може спустити мито господарю 3).

-) Руссі;. ІІстіїр. біібл. код. 218.
::) Бержадскій І Лі 46.
41 Бери,адскій 1 Л» 73.
г>) Русск. ІІсторич. библ. XXVII, кол. 226. Бершадскій і № it). 20.
'9 Русск. ІІсторич. бпбл. XXVII. кол. 216. 219.
") Бершадскій І Лі 7. 10. ІЗ. 14.
8) Акты Литов.-русскаго государства і Лі 57.
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Листи на аренду встановляли, що господар нічого не має робити 
такого, що зменыпувало б суму мита: „а гостемъ и купцамъ иному 
мита не маемъ отпускати съ ихъ товаровъ41 (ар. л. на Берестейське 
мито). Коли дехто мав визволенне від мита, се зазначувалось в арен- 
довім листі: ось, наприклад, лист на Мінське мито, визволенне мають 
київські і смоленські купці, а вже більше давати таких листів на ста
рих умовах господар не повинен, коли б дано „ново листъ безмыт
ный отъ того року, отъ трехъ кролевъ, и мы ('господар) маемъ за то 
Авраму заплатити44 (ар. л. на Мінське мито х).

Ось в листі краковянину Лерину Герешу на мито луцьке: кому 
господар отпустить мито, тому митник всеж таки має записати, „што 
бы мело того мыта прийти: то маєм ему отпуститн в наши пенези 
в тую ж суму (умовлену аренди 2).

В листі 1523 р. Михелю Езофовичу на ріжні комори зазначено, 
що листи безмитні, видані за 6—10 років, втрачують свою силу; листи 
безмитні видані смольнянам і полочанам, які в Полоцьку не живуть, 
теж втрачують свою силу; протягом 3 років арендн господар не ви
дає нових безмитних листів, а як би господар видав виїмково такий 
лист, то має пораховати все те, що втратить митник через видачу без
митного листа („оттруттити имъ въ тую жъ сумму 3).

Сума аренди звичайно намічали в грошах. Инодї до суми гріш
ми давалось ще доповненнє чимсь небудь иньшим: наприклад,—1000 к. 
гр. і 50 лок. адамашки (ар. на Путивльське мито 4).

При визначенню суми аренди зазначали і терміни виплати, раз 
або два рази на рік.

Инодї видаючи листа на аренду, господар брав і певну суму 
вперед. Наприклад, від арендаторів мита брянського взято в рахунок 
арендної суми 40 зол. червл. угорських. Від арендаторів мита київ
ського з суми річної аренди 950 к. гр. взято наперед 300 зол. угор.

При арендї мита берестейського виговорено чоломбитья по 40 лок. 
адамашки на кожній рік. При арендї мита луцького виговорено чолом
битья „на годъ по пяти куотерей короткихъ а по пяти коней а по 
камъце, што бы стояла за двадъцать копъ грошей44. При арендї мита 
мінського виговорено чоломбитья на рік по 40 соболий 5).

Часом спеціально зазначали, яку суму мають сплатити готовиз- 
ною: наприклад загальна сума—1000 к. гр., на рік 333 к. 20 гр., але 
„въ тую жъ личъбу44 100 золот. угор. (ар. л. на Путівльське мито). 
Готовизну противставляюті» квітаціям—„отрутилъ е. м. для того, што 
не готовыми пенезми давалъ, на квитацыи:, того вже не маеть пла
тити °).

Коли господар ще ранїйше мав несплачену позичку від аренда
тора, се зараховувалось в виплату по коморі. Віддаючи в аренду мито 
володимерське Есю з товаришами, господар зазначив, .що з умовле
ної плати арендної Есь кожний рік бере собі по 20 к. гр. „за долгъ, 
шло есмо ему виньни44 7).

В листах в. кн. Александра зараховували борги в. кн. Казимира: 
„били чоломъ, што мають на листѣхъ долгу отца нашого, к. е. м.,

J) Бершадскій J № 25. 53-a.
2) Акты Литов.-русск. госуд. 1 Xi 56. 
s) Бершадскій І X» 78.
’) Русек. ІІстор. библ. XXV!і. кол. 220.
•'■) Русек. ІІстор. библ. кол. 213. 215. 225. 243. 245. ,
’’■) Русек. ІІстор. бпбл. XXVII, кол. 220. Бершадскій 1 X» 26.
’) Русек. Иетор. библ. XXVII. кол. 225.
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абыхмо ласку имъ вчинили а велѣли имъ за тотъ свой 'долгъ за годъ 
брати по 200 к. гр. (л. аренди м. Берестейського г).

При передачі Луцького мита ІІІамаку Даниловичу і Нисану Козцї 
зараховані і ті 530 к. гр., які Шамак Данилович передав, коли три
мав в попередніх роках мито Луцьке 2).

Инодї при складанню умов аренди думали і про можливість її 
продовження, зазначували і підвалину для слідуючої умови після за
кінчення терміну аренди: наприклад, в листі на мито луцьке крако
вянину Лерину Герешу на 3 роки „а какъ тыи три годы тое мыто и 
вагу выдержитъ, естли бы ся полепшило, тогда мает нам тое цены 
повышити, а естли бы ся, боже вховай, надказило, тогды мает.... нам 
roe мыто и вагу спустити''

Умовлену суму аренди митники-арендатори виплачували в кінцї 
аренди, або частками виплачували з наказу господаря.

Система була така. Коли приходилось виплачувати платню слу
жебникам і не було грошей в скарбі, господар доручав се виплатити 
місцевим митникам з місцевих сум.

Ось приклади з записів в. кн. Казимира.
„Пану Солътану Маръшалъку ЗО к. съ платовъ Здитовъскихъ, а 

съ коръчомъ Слонимъскнхъ, а десять копъ з мыта въ Берестю, а 15 
локти адамашъки, а шуба кунья въ скарбе. Маршалъку пану Якубу 
Ганусовичу 15 съ корчомъ Ошменъскихъ, а 10 конъ з мыта въ Ковне. 
Олехну Малышковичу 8 копъ съ коръчомъ въ Жолудъку, а 8 копъ 
съ мыта въ Берестю. Пану Сеньку Олизаровичу 12 к. съ корчомъ 
въ него жъ, а 8 копъ зъмыта въ Луцьку. Пану Петру Ѳедьковичу 15 копт. 
съ корчомъ въ Дубиниковъ, а 8 копъ з мыта берестейского" 4).

Такі накази про виплату грошей називались квітаціями і виду
вались тим особам, які /мали отримати гроші за службу з скарба. 
В записях згадуеть ся про „кіевьскую службу Колонътаевичомъ, кіевъ- 
скую шкоду Войтъку Нарушевичу" 5).

Коли таких квітацій збиралось багато, хто небудь з служебників 
брав їх і віз до тих митників, які мали виплатити по сих квітаціях. 
Ось такий запис.

„Банку, городничому виленскому, а Андрѣю Станковичу послано 
квитацѣи мемрановъ сто и чотыри слугою Зоанковымъ Клицкимъ. 
Аидрѣй, минцаръ виленскій, в Городне, поябр. 4 дев, индикт 10 взялъ 
квѣтацеи и повезъ к Вильни" (!).

Бувало і так, що хто будь скупав квітації, а потім отримував за 
них гроші з скарбу. Так в р. 1522 складено умову з Михелем Езофо- 
вичем, по якій Езофович скупає квітації на виплати від служебних 
і дає за них готовизною, „где кольвекъ онъ можеть сторговати", а по
тім отримує за се гуртом заплату від скарбу '). Для скарбу се при
слуга, яку багатий капиталїст міг лехко зробити.

Тї хто отримали квітації на певну митну комору заявляли про 
се митникам і вимагали оплати квітації. Часом се було рішуче вима
ганеє до уживання сили уключно.

’) Бершадскій І Лі 25.
'-) Бершадскій І Лі 17.
'■') Акты Литов.-русскаго госуд. І № 50.
4) Русек. ІІстор. библ. ХХѴП, ко.т. 181. 185.
;') Русек. ІІстор. библ. кол. 182. 186.
'*) Акты Литов.-русск. госуд. Лі 97.
’) Акты Литов.-русск. госуд. Лі 160.
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Через те і робились спеціальні нагадування в листах па аренду 
мита. Чекати треба „року, а силою квитацеи наметывати" заборонялось в 
листах, адміністрації місцевій доручалось за сим стежити уважно, но 
допускаючи до вимагання оплати квітацій силою („ихъ габати н квн- 
тацыи силою на нихъ наметывати"). В таких випадках місцевій адмі
ністрації доручалось боронити митників від кривд („ты бы его от тых 
боронил и не дал бы ecu ему никому ни в чом кривды чинити" ').

Часом виплати за служби приходилось очікувати довго і се, ро- 
зуміеть ся, викликало глибоке незадоволеинє служебних. Оден з за
собів запобігти сьому було сдавати квітації гуртом кому небудь: се 
була відстрочка виплат та полехкість для скарбу, Инодї виплачували 
митники по квітаціях лите частину—-половину, або третину, се також 
викликало незадоволеинє ’-).

Наказуючи спокійно чекати виплати, вряд робив виїмок липи? 
для того, хто отримував квітації „на истраву", той міг очікувати своєї 
черги 3).

Коли квітації оплачені, митник складає рахунок і сплачує решту 
грошей готовизною: „а чого на квитацеи пе видадуть, то мають нами 
готовыми пенезми доплатити" 4 * *).

Позаяк на практиці бувало, що суми зібрані на коморах шли 
переважно на оплату квітацій, деякі листи на арендї просто зазна
чають, що арендні гроші (300 к. гр.) мають бути виплачені по квіта
ціях. „кому дадимъ жалованья нашого: княземъ и панамъ и дворя
намъ нашимъ" (ар. лист на Мінське мито ").

Инодї заздалегідь зазначалось, що арендатор певну частину ви
плачує на квітації, частину дає готовизною: в листі на мито луцьке 
було зазначено, що з суми 800 к. гр., на квітації виплачуеть ся 500 к. 
гр. і готовизною 300 к. гр. °).

. Листи на аренду ставили певні вимоги від митників. Чи здійсня
лись такі вимоги иа практиці—видно було при рахубі, .тичбі з мит
никами.

В призначений термін, як і умовлено було в листі' иа аренду, 
або в иньший термін, як випаде вигіднїйшо для тих, хто брали личбу.

Ѳедько писар брав личбу у войта володимерського Ѳедька Лудо- 
вича за інд. 15 і інд. 1. В сім підрахунку зазначено прибуток з воло- 
димирського мита по таким періодам. 1) „Докуль ся поветрее не по
чалось" —57 к. 32 гр,; II) за час „поветрія" від середини листопаду 
до Різдва—2 к. 28 гр.; 111) від Різдва до Середопостья—12 к. 8 гр. 7).

Перед тим давали личбу з мита володимиреького за „полтора 
года и пят недель", себ-то 83 тижня або 19 з тижнем місяців8).

Часом брали личку від митників і ранїйше терміну на бажаннє 
самих митників. Коли господар був в Меречі, приїхали туди митники 
путівльеькі і прохали принята від них .личбу, бо ще й року не про
шло, а вже багато видано квітацій на мито путівльське. Господар

4) Русск. Истор. библ.
-) Акты Лптов.-Руеск. 
:!) Русск. Истор. библ.
■*) Бершадскій f № 47. 
•’’) Бершадскій I .Ni' 47. 
°) Акты № 89.
7) Акты № 53.
s) Акты № 7)0.

кол. 213. 21 о. 
госуд. № 54. 
кол. 244.

.53-а.
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задовольнив ироханне митників і личба була- складена. Виявилось, що 
за час від середини листопаду до середини квітня сплачено майже 
двох-річну аренду без малого х).

Брали личбу від митників, инодї, врядники короля при його 
переїздах.

В грудні' і 497 р. господар е. м. „какъ былъ тими разы" в Бересті', 
приймав личбу від ключника берестейського („к верной руце" 2).

З мита київського давали личбу „у Троцех господару великому 
князю Александру" 3).

З мита путівльського в Городні е. милости митпики путівльські 
мали здати личбу, але служебник кн. Богдана приніс квітації, а мит
ників не було, рахували без них: видатків нараховано на 540 к. 20 гр., 
лишилось за митниками 359 к. 40 гр.

З мита луцького брав господар личбу в Слупі і там же видано 
лист визнаний митнику 4).

Чаетїйше брали личбу від митників місцеві адміністратори та їх 
намісники, які керували фінансовими справами на місцях. Знаючи 
стан митної комори, бо їм доручалось боронити її від усяких кривд, 
намісники брали личбу від митників, коли закінчував ся термін 
аренди.

Здаючи личбу, митники зазначали як прибутки свої, так і ви
датки. При личбі зазначували всі умови в яких проходило збиранне 
листа і, розумієть ся, підносили все те, що спиняло нормальний хід 
праці митної комори. Ось, наприклад, личба в володимирських мит
ників за 1495—1497 рр. Починаеть ся личба з 1/і.ѵ 1495 р. і до 10/хі 
1497 р., всього, як рахує запис півтора роки і іце 5 тижнів: приход 
65 к. гр. 12 гр. Мито залишено і далі у міщан володимирських. В зимі 
1496 р. почалось новетріе, умер від поветрія дяк, не було кому пи
сати. Поветріе почалось ,,последнее Матки Божи" (послїдня Пречиста— 
по теперешньому), за два тижні' поступило 57 к. 32 гр. Потім рахунки 
поплутано, до Різдва, за місяць поступило 2 к. 28 гр., далі від Різдва 
до Середопостья 12 к. 8 гр. Отже як бачимо при личбі треба було 
занотувати всї обставини 5).

Серед видатків визначне місце займали видатки по квітаціях 
служебним особам, виданих господарем в оплату їх праці. Часом ви
датки по квітаціях складали більше половини всїх видатків взагалі і 
домінували в складі видатків.

Зазначували при личбі також і видатки ио иньших категоріях: 
підраховувались видатки по розпорядженню господаря: наприклад 
в листї київського мита (ключи, київ. Сеньку Полозовичу з Саньком 
і Мих. Цибулею) зазначено покупки на розпорядженне господаря і! 
купців кафинцїв „Охмата, фряжанина, турчина и у Хожисина Намису- 
ренина" ріжних цінних річнії: „перла, шолки, тафта, ковры, чомлаты"0).

Зазначали також всякі видатки на оборону, служебним, які були 
заняті при тій обороні' (пушкарі), на прилади всякого роду (гармати, 
порохи, кулі).

>) Акты Л; 39.
-) Акты .V 52.
:!) Акты Лі- 53.
*) Акты №■ бо. 89. 
6) Акты .V 50. 53. 
6І Акты Л» 04.
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Зазначивши уважно всі еї видатки, зводили підрахунок і вияс
няли, хто кому винен, чи митники мають ще щось дати, чи вже ви
платили все, може з надвишкою.

Ось кілька прикладів таких підрахунків з митних комор, як тих, 
що були „къ вѣрной руцѣ“, так і тих, що були на умовах арезди.

Мито володимерське держали войт Луд, Сташко, Андрей Хоте- 
човський і Петько. В листопаді 1496 р. здавали личбу за півтора роки 
і 5 тижнів. Дали всього 65 к. 12 гр. З мита, київського за півтора 
роки і. 15 та і здавали личбу ключник київський Сенько Иолозович, 
Сайко і Цибуля: прибутку всього 659 к. 1 гр. і промити дали госпо
дарю „товаромъ11 53 к. гр.; видано за еей час всього 660 к. гр., по 
10 квітаціях не все виплачено, кому половину, кому третину *).

Берестейські митники Левко Боговитннович і Немира в 1497 р. 
робили личбу: приходу 164 к. гр., на квітації вицано—163 к. гр.

Вони ж дали личбу за слідуючий період: приходу—552 к. 51 гр., 
на таку ж суму представили і оплачених квітацій 2).

Ключник київський 1494 р. здавав личбу з мита. Загальна сума 
102 к. гр., все витрачено на господарські листи і зверх того випла
чено на квітарії—76 к. 40 гр. :!).

Так само бувало і з арендаторами. Митники путівльські Іван і 
Петро в 1496 р. здавали личбу за рік. Сума аренди 266 к. гр. 40 гр., 
на господарські квітації видано 520 к. 50 гр., отже без малого видано 
всю арендну суму за слідуючий рік 4).

Митники київські здавали личбу за три роки: мали дати всього 
3950, виплатили 4274, отже виплатили більпіе 324. При тому зазна
чено і долі двух панщиків в тій надвижцї—Рабей—Рнжко—19/sp-

Арендатори мита мінського Ввлашко і Хведір зклали личбу. За 
З роки мали дати 330 к. гр., дали 305 к. гр. 52 гр., лишилось за ними 
24 к. гр. (.1496 р. ").

Митники київські здавали личбу за 3 роки й зазначили між ви
платами: воєводі київському—600 к. гр., плебану житомирському иа 
сухі днї по коиі гр., всього за 3 роки 12 гр., „вызианья на то отъ 
плебана не положили". Путівльські митники дали пушкарям двум 
12 к. гр. і по шубі і по сукну. Київські митники платили „на горо
довые речи и на пушкари, ыа послы, царю ГІерекопському и на вы- 
знаиыи листы воеводы киевского и иа касировъ Гармановича и 
на бискупа киевского": такі точки видатків згадано в листі личби 6).

Як бачимо, в деяких випадках митники видавали но квітаціях 
навіть більше, иїж випадало їм виплатити в призначений період. 
Коли арендатор виплатив паперед гроші і за слідуючий рік, або за 
частину його, в. князь при личбі зазначував, що від арендатора еє 
мають вимагати грошей і за слідуючий термін.

Путівльські митники тримали мито на повний рік,' а видали 
гроші по квітаціях мало не за цілий слідуючий- другий рік. В. князь 
при личбі зазначив, що за слідуючий другий рік вже не мають з них 
вимагати грошей ").

г) Акты Л» 50. 54.
-) Акты Аг 52.
3) Акты Аг 20.
Н Акты Аг 39.
'■) Акты Аг 49.
<•) Акты Аг 00. 04. 79. Перш адскій 1 Аг 22. 
7) Акты Аг 39.
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Отже бувало так, що иа одній митній коморі виплачували дуже 
багато па квітації, над ту арендну суму, яка припадала в ‘сїм році 
з комори. В таком випадку робилось роспорядженне, нюб далі иа сїй 
коморі квітацій не оплачували, не приймали до оплати.

Путівльські митпики по квітень 1496 р. виплатили по квітаціях 
так багато над арендну нормальну річну плату, що в. князь прика- 
зав до закінчення другого арендного року не вимагати від них ви
плат по квітаціях. Сповіщаючи про се намісника путівльського кн. 
Богдана Хведоровича, в. князь наказав наміснику, коли прийдеть ся, 
боронити путівльських митників від вимог .оплати квітацій1).

Инодї просто зазначували сю надвижку виплати, обіцяючи при 
личбі її зарахувати, коли „они тыи три роки выдержать и будуть намъ 
личбу давати, и мы маемъ имъ. тыи пенязи на личьбе положити11 2).

Коли при закінченню личби виявлялось, що митники виплатили 
більше, нїж припадало по умовах аренди, тодї сю надвижку зарахо
вували при сдачі мит на слідуючий рік. При сдачі новгородського 
мита Ілї Моисеевичу з товаришами зазначено, що за попередню арен
ду переплатили митники 136 к. гр., отже тепер вони мають давати 
лише третину звичайної арендн, решта має іти на поповнений боргу 
господаря митникам 3).

!) Акты М 39.
-) Русская ІІстор. библ. ХХѴІГ, ко.т. 244. 
") Бершадскій I X* 7.


